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Vážené dámy, vážení pánové, vážení žáci, milé děti, 
dovolte mi, abych Vás pozdravil a přivítal před vyvrcholením oslav 100 let školy v ulici Komenského v Ledči nad Sázavou. V našem městě 

se nachází řada budov, které prožily i více takovýchto vysokých výročí a přesto jim nebyl nikdy v minulosti vzdáván takový hold, jakému se 
těší stoleté výročí této budovy. Je tomu především proto, že celých 100 let se nezpronevěřila svému poslání, které ji svým rozhodnutím dne 
9. září 1897 určila tehdejší místní školní rada. Že školní rada měla ve svých myslích za prvořadou nutnost postarat se o trvalé zvyšování 
vzdělanosti dětí Ledče a okolí, o tom mě jako člověka znalého stavebnictví přesvědčuje to, že stavba na dobu vzniku je velice odpovědně na-
vržena a odborně profesně zhotovena. To, že sloužila svému poslání tolik let v zásadě bez dispozičních změn, svědčí o tom, jakou hlubokou 
znalost potřeb tehdejšího školství a jeho budoucího vývoje v době svého rozhodnutí místní školská rada měla. 

Nicméně, zde mi dovolte odbočit. Budova je věc jedna, ale to, že v této budově se začaly vytvářet životní dráhy a osudy stovek dětí, to je na 
oslavách dnešního dne jistě to nejvýznamnější. Vstup dětí do této budovy jí vdechl život a prožité roky na této škole v každém z žáků natrvalo 
v mysli zanechaly hluboko vryté vzpomínky na spolužáky, prožité chvíle a své učitele. Ano, i na své učitele. Mnozí z učitelů na této škole vyko-
nali část své životní pedagogické dráhy, aby předali dětem základní články vzdělání potřebné pro jejich budoucí život. Nemohu také nevzpo-
menout osoby ředitelů této školy, kteří vždy byli jedni z nejschopnějších a kteří dokázali vést školu a její žáky k všeobecnému prospěchu ve-
směs i na úkor svého času. 

Významnost dnešního dne spočívá také v tom, že tyto slavnostní chvíle prožíváme v reálném čase našeho života. Jsou značné řady těch, 
kteří v důsledcích věčného koloběhu života tuto chvíli již s námi neprožívají. Platí to již pro celé řady žáků, učitelů, ředitelů a dalších pracov-
níků školy. Všichni teď držíme pomyslnou štafetu, která poběží dál a dál. Nostalgie je však na místě jen pro tuto chvíli. Dnešním setkáním vy-
tváříme jen jakousi inventuru a myslím, že můžeme konstatovat, že životní dráha této školyje dobrá, že současný pedagogický sbor je na pot-
řebné výši dnešní doby To je zjištění potěšitelné a patří za to poděkování od nás žáků všem těm, kteří se na této dráze kvality školy podíleli. 
Úmyslně nikoho nejmenuji, nikoho nevyvyšuji, nebylo by to správné. Všichni, kdo se na životě školy podíleli, byli články pomyslného řetězu, 
s články někdy silnějšími, jindy delšími, někdy také zcela malinkými, se tento řetěz táhne od vzniku školy do dnešních dnů a nej důležitějším je 
to, že zůstal celistvý. 

Já za sebe i za instituci Města Ledeč nad Sázavou - současného zřizovatele nejen této základní školy, chci slíbit, že především Městem zři-
zované školství musí mít naši trvalou podporu. Hodně bych si přál, aby současná i budoucí zastupitelstva města Ledeč při svých rozhodová-
ních měla na paměti, že základní školství a jeho úroveň včetně potřebné vybavenosti jsou tím základním kamenem v životě dětí, nejmladších 
obyvatel města a širokého okolí. Pokud naše děti v oblasti základů vzdělání získají kvalitní výuku, budou pak i trvalou zárukou prosperity ne-
jen našeho města. Proto, kdo z nás bude při své životní dráze takovýmto rozhodováním pověřen, nechť tak koná alespoň s takovým nadhle-
dem a předvídavostí, jak tomu učinila místní školská rada před sto dvěma roky. 

Karel Urban 

Fotomontáží se vracíme do poloviny června, kdy jsme slavili století školy v Komenského ulici. Oslava to byla důstojná a krásná. Opravdovým vyvr-
cholením byla akademie v sokolovně. Skvěle připravený program žáků vyvolával v přeplněném hledišti slzy dojetí i radostný výskot. Organizátorům 
i účinkujícím patří obdiv a dík. Význam oslav podtrhl i projev starosty města, který otiskujeme v plném znění. Foto: F. Pleva 

V PŘÍLOZE OTISKUJEME MÍSTNÍ JÍZDNÍ ŘÁDY 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Městské rady v Ledči 
nad Sázavou dne 9. června 1999 

• MR stanovila v souladu s § 7 odst. 1 
zákona č. 526/1990 Sb. cenu vody 
v obci Souboř za rok 1998 ve výši 
13,- Kč/m3 vody. 

• MR stanovila v návaznosti na usne-
sení MZ z 26. května 1999 po pro-
jednání s prodávající pí Marií Roz-
košnou, bytem Obrvaft čp. 21, kupní 
cenu pozemku p. č. 245/1 - orná 
půda o výměře 4 200 m2 v kat. území 
Obrvaň ve výši 37,- Kč/m2. 

• MR schválila na základě žádosti pí 
Ivy Kratochvílové a na doporučení 
OSVaZ pronájem holobytu v čp. 77, 
ul. Čechova v Ledči nad Sázavou 
paní Ivě Kratochvílové (byt číslo 
2/1), dosud bytem Ledeč nad Sáza-
vou, Mlýnská čp. 147, a to na dobu 
určitou od 1. července 1999 do 31. 
prosince 2000. Výše nájmu - smluv-
ní nájemné ve výši 236,- Kč upravo-
vané každoročně mírou inflace. 

• MR schválila výměnu bytů mezi p. 
Jaromírem Prchalem, dosud bytem 
Ledeč n. Sázavou, Haškova 614 a pí 
Markétou Vacíkovou, dosud bytem 
Ledeč n. Sázavou, R Bezruče 1070 -
za podmínky úhrady zálohy ve výši 
30 000,- Kč, jak je stanoveno v člán-
ku VIII. bod 1 c) „Pravidel pro pro-
dej bytů z majetku Ledče nad Sáza-
v o u " s c h v á l e n ý c h m ě s t s k ý m 
zastupitelstvem dne 24. února 1999. 

• MR schválila přidělení bytu č. 5 
v ul. Ke Stínadlům čp. 556 v Ledči n. 
S. manželům Romanu a Martině 
Kreclovým, dosud bytem Pavlov 29 
s tím, že převezmou veškeré závazky 
týkající se výše uvedeného bytu. 

• MR schválila přidělení bytu č. 10 
v čp. 1036, Stínadla v Ledči n. Sáza-
vou p. Josefu Pajerovi vzhledem 
k tomu, že se do dnešního dne nepo-
dařilo panu Pajerovi zajistit adekvát-
ní bytovou náhradu tak, jak bylo 
městu uloženo rozsudkem Okresní-
ho soudu v Havlíčkově Brodě z dub-
na 1994. 

• MR schválila povolení prodeje lou-
tek firmě KIKO-Lauterkranc, výro-
ba hraček a loutek, Fryšták čp. 145, 
na Husově náměstí v prostoru před 
domem dětí v době od 30. července 
do 11. srpna 1999. 

• MR schválila na základě žádosti 
společnosti MATANA a. s. Praha ze 

dne 8. června 1999 bezplatné zapůj-
čení plošiny včetně obsluhy za 
účelem provedení ochranného nátě-
ru střechy objektu synagogy v Ledči 
nad Sázavou. 

• MR schválila na základě žádosti ze 
dne 9. června 1999 poskytnutí 3 ks 
knihy „Ledeč nad Sázavou - dějiny 
města" a finančního příspěvku ve 
výši 2.500,- Kč Mysliveckému 
sdružení Zelivka Kožlí na zajištění 
okresního kola lesních zkoušek oha-
řů. 

• MR ukládá OŽÚ vyvolat jednání 
ohledně seznámení manželů Petra 
a Jany Janákových, bytem Ledeč n. 
Sázavou, ul. 28. října 548, s výší ná-
jemného v bytě ing. Petra Fouse, 
Hlaváčova čp. 560, s kterým chtějí 
směnit byt. Dále vyvolat ve spolu-
práci s OlaSMM jednání s ing. Pet-
rem Fousem ve věci stavebního 
spoření týkajícího se předmětného 
bytu. 

• MR uložila zástupci starosty p. Jaro-
slavu Poborskému vyvolat jednání 
s firmou ATOS s. r. o. ve věci nabíd-
ky firmy Neuwirth, Buchlovice na 
řešení energetické situace městských 
kotelen. 

Zasedání Městské rady v Ledči nad 
Sázavou dne 21. června 1999 

• MR vzala na vědomí anonym zasla-
ný dne 27. května 1999 s tím, že se 
nadále nebude zabývat jeho obsa-
hem. MR se domnívá, že uváděné 
údaje v dopise může autor v demo-
kratické společnosti sdělit včetně 
podpisu. 

• MR schválila komisi pro vyhodno-
cení veřejné zakázky na zpracování 
knihy „Toulky Vrchovinou" ve slo-
žení: pí Jiřina Kubistová, p. Jaroslav 
Poborský a p. Bohumil Svoboda. 

• MR schválila vydání 1000 ks více-
tisků knihy „Toulky Vrchovinou". 
Náklady spojené s vydáním ve výši 
200-220 tis. Kč budou uhrazeny 
z hospodářské činnosti Města. 

• MR schválila návrh zástupce staros-
ty p. Jaroslava Poborského požádat 
Zdravotního radu okresu Havlíčkův 
Brod o vypsání výběrového řízení na 
obsazení Agentury domácí péče. 

• MR schválila poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 5.000,- Kč na 
úhradu nákladů na nájemné za soko-

lovnu a na odměnu pro hudbu 
„Melodie" při příležitosti oslav sté-
ho výročí Základní školy v Komen-
ského ulici. 

• MR schválila poskytnutí finančního 
příspěvku na činnost v roce 1999 ve 
výši 5.000,- Kč Dětskému dechové-
mu orchestru vedenému panem Kar-
lem Růžkem. 

• MR vyhověla žádosti paní Sylvie 
Mikešové, bytem M. Majerové 924, 
Ledeč nad Sázavou a schválila zříze-
ní parkovacího místa před domem 
čp. 924. 

• MR schválila odprodej vyřazované-
ho zastaralého hudebního vybavení 
smuteční obřadní síně sestávající 
z elektronických varhan, zesilovače, 
2 „reprobeden", elektrofonického 
bubeníka, syntezátoru a zařízení na 
zvukové efekty za souhrnnou cenu 
1.800,- Kč, tj. za cenu stanovenou 
posudkem z 2. 6. 1999 jako cenu trž-
ní, Základní umělecké škole v Ledči 
nad Sázavou. 

• MR schválila výměnu bytů č. 7 a č. 8 
v čp. 1075 v ul. M. Majerové mezi 
manžely Marií a Jiřím Vágnerovými 
a manžely Marií a Milanem Srnco-
v ý m i před uzav řen ím kupn ích 
smluv. 

• MR schválila poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 4.945,- Kč Tělo-
výchovné jednotě Kovofiniš Ledeč 
nad Sázavou na rekonstrukci obkla-
dů sprch v provozní budově letního 
stadionu. 

• MR schválila ve smyslu návrhu fir-
my ATOS s. r. o. Ledeč nad Sázavou 
ze dne 18. června 1999 žádost ná-
jemců domu čp. 930 v ul. M. Maje-
rové v Ledči n. Sázavou o instalaci 
vodoměrů na studenou vodu v jed-
notlivých bytech a v prádelně. 

• MR doporučila vedoucí finančního 
odboru navrhnout do změn rozpočtu 
roku 1999 povýšení rozpočtu ZŠ 
v Nádražní ulici o 12.000,- Kč pro 
plavecký výcvik dětí, aby bylo mož-
no využívat v souladu s bezpečnost-
ními předpisy a kvalitou plaveckého 
výcviku pro školní mládež bazénu 
v Havlíčkově Brodě. 

• MR uložila starostovi p. Urbanovi 
dospecifikovat smlouvu o provozo-
vání vodovodu mezi Městem Ledeč 
nad Sázavou a společností VaK Hav-
líčkův Brod a. s. s tím, aby smlouva 



vstoupila v platnost od 1. srpna 
1999. 

• MR uložila OŽU zabezpečit u fir-
my ATOS s. r. o. Ledeč nad Sáza-
vou doklady k vyúčtování nákladů 
za topnou sezónu 1998 a s výsled-
kem seznámit nájemce domu čp. 
871 vyvěšením v jednotlivých do-
mech. 

• MR uložila zástupci starosty p. Po-
borskému a vedoucímu OSVZ p. 
Forstovi seznámit zdravotnické zaří-
zení města ZASOZ s. r. o. Ledeč nad 
Sázavou s návrhem na zřízení Agen-
tury domácí péče. 

• MR uložila OlaSMM zabezpečit 
mobilní toaletu na pořádání kulturní 
akce vystoupení kapely „České 
buchty" organizované Městem Le-
deč nad Sázavou na den 5. července 
1999 při pří ležitost i 6. ročníku 
„Slavností piva" na letním stadionu. 

• MR uložila vedoucí OVÚP pí Čuba-
nové prověřit ve věci žádosti pí Eliš-
ky Binkové možnost povolení par-
kování vozidla na zahradě pod 
domem čp. 565 v ul. 28. října. 

Usnesení ze zasedání Městského za-
stupitelstva v Ledči n. S. konaného 
dne 30. června 1999 

• MZ vzalo na vědomí seznam inves-
tičních akcí pro rok 2000 doplněný 
o opravy chodníků a mostu přes Pi-
vovarský potok. Projednání a schvá-
lení seznamu bude předmětem příš-
tího jednání MZ. 

• MZ schvaluje nadále ukládat aktuál-
ní volné finanční prostředky, které 
nemohou být investovány na termí-

nované vklady, a touto činností po-
věřuje finanční odbor. 

• MZ schválilo uzavření smlouvy 
s Komerční bankou a. s. na správu 
aktiv ve výši 13.380.000 Kč (zálohy 
z prodeje akcií VČE) na dobu 1/2 
roku. 

• MZ schválilo seznam investičních 
akcí pro rok 1999 sestavený odbor-
nou komisí pro stanovení priorit 
města s tím, že k finančnímu krytí re-
konstrukce komunikace Lovčen, zří-
zení tržního místa u kina, k příspěv-
ku na montáž kostelních zvonů 
a k úhradě části nákladů na projekt 
rekonstrukce nemocnice Háj, budou 
použity prostředky získané z prodeje 
městských bytů. 

• MZ schválilo zřízení tržního místa 
v prostoru u městského kina. 

• MZ schválilo provozování trhů na 
Husově náměstí dle stavajícího trž-
ního řádu do 31. srpna 1999. 

• MZ schválilo odprodej bytů z majet-
ku Města Ledeč nad Sázavou dle zá-
kona 72/1994 Sb. a v souladu s „Pra-
vidly" zájemcům (od poř. č. 252 do 
pořad, čísla 320). 

• MZ schválilo odprodej pozemku 
pare. č. 43/1 - zahrada o výměře 205 
m2 p. Josefu Tvrdíkovi, Mizerov 86, 
Ledeč n. S. 

• MZ schválilo odprodej části poze-
mku pare. č. 2554 - orná půda v k. ú. 
Ledeč nad Sázavou v lokalitě Zou-
falka následujícím žadatelům: 

Pajer František Cihlář Josef 
Pajer Jiří Neuman Old. 
Ing. Jeníček Květ. Kouba Mir. 

Ing. Prchal Josef Lebeda Frant. 
Všichni bytem Zoufalka III. 

• MZ schválilo odprodej části poze-
mku pare. č. 832/1 - pastva o výmě-
ře cca 150 m2 - panu Romanu Roč-
kovi ( Hutní ul. 662) s tím, že při 
vytyčování hranice odprodávané 
část i p o z e m k u bude dod rženo 
ochranné pásmo min. 3 m od měst-
ské kanalizace. 

• MZ schválilo koupi pozemku pare. 
č. 2150/2 PK o výměře 135 m2 začle-
něného do pozemku pare. č. 2290/1 
ostatní komunikace v k. ú. Ledeč nad 
Sázavou od p. Lubomíra Chudoby, 
Svojšická 8, Praha 4, pí Jitky Vlko-
vé, V Dolině 2, Praha 10 a od dědice 
po pí Bohuslavě Malindové, Bahno 
46, od každého z nich jejich podíl, tj. 
3/8, 3/8 a 2/8 celku. 

• MZ uložilo starostovi města p. Urba-
novi projednat s majiteli ledečského 
hradu možnost realizace nasvícení 
hradu. 

• MZ uložilo místostarostovi města p. 
Poborskému zahájit jednání se sta-
rostkou Hradce o účasti na realizaci 
m o s t u p ř e s P i v o v a r s k ý p o t o k 
a o možnosti začlenění zastavované-
ho území do katastru Ledče n. S. 

• MZ uložilo starostovi města p. Ur-
banovi pokračovat v jednání s fir-
mou NOPOSAMARITAN s cílem 
přípravy smlouvy o pronájmu pros-
toru u městského kina pro zřízení 
tržnice. 

• MZ neschvaluje přijetí nabídky fir-
my FI & C s. r. o. Hradec Králové na 
odkup akcií VaK Havl. Brod a. s. 

J. Poborský 

PO PĚTAPADESÁTI LETECH 
Kdo šel v sobotu kolem Hungarie, 

mohl vidět cedulku „Vítáme účastníky 
srazu po 55 letech". Ano, sešli se zde 
bývalí žáci tehdejší hlavní školy v Led-
či nad Sázavou z let 1942 - 1945. Vyšlo 
jim to týden před velkou slávou 100. 
výročí otevření školy. Tehdy bylo ve 
třídách A a B celkem kolem 80 hochů. 
Na sraz jich přišlo 33. Bohužel už 25 
z nich je na nebeských srazech, byla 
řada těch, kteří prostě zmizeli a není po 
nich stopa. I tak tam byli účastníci 
z Tachova, Klášterce nad Ohří, dva 
z Teplická, jiní z Prahy, Pardubic, 
Lomnice n. Pop., Stráže pod Ralskem, 

Kutné Hory atd. Tak mnozí poprvé od 
válečných let se viděli a mnohdy obtíž-
ně poznávali. Čas už udělal stříbrný 
přeliv vlasů, jindy vypadaly a došlo 
zkrátka ke změně „fasády"... I tak byla 
nálada velice pěkná. Díky ředitelství 
Základní školy v Komenského ulici 
jsme mohli zajít do svých tříd, kde už 
chyběly suky na prknech podlahy i ty 
staré škamny, z nichž jsme si nosili 
domů třísky na zadcích atd. Tak jsme 
se každý představil, co a jak jsme zažili 
a jak to s námi bylo v těch dlouhých de-
sítiletích. Vzpomínali jsme na kamará-
dy, hodnotili jsme tehdejší pedagogy 

a semleli jsme možné a nemožné. Zá-
věr byl potěšující, protože se sraz líbil, 
a tak za rok v červnu zase se u Sázavy 
sejdeme a zavzpomínáme. A tak jestli 
někdo ví a zná, kde žije Jarda Němeček 
z Hůrky, Jirka Havránek z Mizerova, 
Franta Pajer z Pivovarského potoka, 
dejte vědět.. . 

Miroslav Vostatek 
P. S. V našich letech bývá pravidlem, 

že je člověk poznamenán povoláním. 
U mě je to i toxikologie. S potěšením 
jsem konstatoval, že nikdo neholdoval 
alkoholu a nikdo si nezapálil za dlouhé 
hodiny sezení... 



NÁKUPNÍ KOŠÍK NÁPOJŮ ZE DNE 23. ČERVNA 1999 

APERIT 
MENDL 

POTRAVINY 
KL 

SÁZAVANKA VELKOOBCH. 
TREND 

VITAL OBCERSTV.-
ULRICH 

Dobrá voda TANJA 1.5 1 7 . - 10.50 
GOOD WATER 1.5 1 12.- 11.90 11." 12.-
SAMA 1.5 1 10. - N -
AQUILA 1,51 -
VITAMIN. NAPOJ 0.25 1 5 . - 5,~ 4.20 5.20 4.50 5.50 
MATTONI nesl. 1.5 1 14.50 12.90 12.- 13.90 12.60 
PODĚBRADKA sl. 1.5 1 14.50 14.40 15.- 15.50 14,00 
PEPSI COLA 2 1 26.90 21.80 25.90 -
RELAX - ORANGE 2 1 21.50 19.90 18.- 13,90 
COLA DĚTSKÁ 2 1 14.50 19.90 1 8 - 24,~ 
TONIK SENZA 2 I 13.- 14.90 14.- 11,90 
TONIK COLA 2 1 2 8 -
P i v a : 
REBEL 10° 7,90 8,30 7.90 8,30 7,90 
REBEL 12° 9.90 10.-- 9.90 10,30 10, -
BERNARD 10°. 7,50 7.50 7.20 7,70 
BERNARD 12° 9,90 10.50 10.20 9,90 
GAMBRINUS 10° 8 , - 7.20 7.90 7,20 9,30 
GAMBRINUS 12° 13.50 14.20 12,50 - 13,90 13.80 
PIVO DIA - 7.50 6.50 - 6,90 

CENA ZMOKLA. V sobotu 12. června se na rybníku Hutě uskutečnily tradiční rybářské závody; 
které pořádá místní rybářská organizace. Právě v roce oslav, organizovaní rybáři jsou v Ledči už 
osmdesát let, počasí rybářskému klání nepřálo. Vytrvalý déšť donutil pořadatele ke změně 
programu. Josef Vytiska převzal z rukou pana Urbana cenu starosty města. Vítězi jistě nevadilo, 
že byla trochu mokrá, neboť byla v hodnotě dvou tisíc korun. Konec konců vždyť je to kluk od 
vody. OK 

ČERVEN NA RADNICI 
• 1. června byla v Městském muzeu v Ledči nad Sázavou zahájena výstava vý-

robků sklárny Huť Jakub Tasice. Výstava potrvá do 4. července. 

• Po celý měsíc se postupně konaly jednotlivé soutěže o pohár a ceny starosty 
města: Ledečský slavíček, lehkoatletický čtyřboj, rybářské závody. 

• Městský úřad - odbor školství - se organizačně spolupodílel na přípravě a prů-
běhu oslav 100. výročí ZS Komenského ulice a Svátku hudby. 

• Byla ukončena a vyhodnocena anketa o trzích v Ledči nad Sázavou. Na anketní 
otázky odpovědělo 717 z 2178 oslovených domácností. 

• Komise pro občanské záležitosti „uvítala do života" pět ledečských novoroze-
ňátek. 

• Konaly se čtyři svatební obřady (tři občanské, jeden církevní). 

• Z celkového počtu 381 nabídnutých bytů bude prodej realizován v 316 přípa-
dech, tj. 82,9 %. 

• Celkový počet obyvatel města (včetně spádových obcí) k 30. červnu 1999 je 
6252. 

Z POLICEJNÍCH ZÁPISKŮ 

• Hned zkraje června se dosud neznámí pa-
chatelé vloupali do rodinného domku, 
kde dnes bydlí Vietnamci. Patrně zůstalo 
jen u pokusu, neboť žádnou škodu nena-
hlásili. 

• 4. 6. známá bašta ledečských lupičů-no-
vinový stánek na autobusovém nádraží -
opět jednou padla. Tentokrát si odnesli 
zboží v hodnotě téměř 4000 korun. 

• 8. 6. Majitelé chat jsou nepoučitelní, svá 
víkendová obydlí si špatně zabezpečují. 
Jeden z nich na to doplatil v Podhradí, 
zloděj mu ukradl majetek za 7000 korun. 

• 20. 6. Během krátké doby bylo v Ledči 
nalezeno už druhé kolo. Přestože se jedná 
o kola nová, kupodivu nikomu nescházejí 
a odpočívají ve skladu na městském úřa-
dě. 

• Za červen došlo na Ledečsku ke dvanácti 
dopravním nehodám. Ta „nejdražší" se 
odehrála na Přemilovsku, kde se srazila 
avia s nissanem. Důvodem bylo nedání 
přednosti v jízdě, což v konečném účto-
vání přišlo na 150 tisíc korun. 

• 27. 6. Došlo hned ke dvěma vloupáním 
do automobilů v ulici u Prádelny. Oba 
majitelé auta přišli během chvilky o svá 
autorádia. 

OK 

LINKA 150 

2. 6. Na požádání jednotka PS otevřela byt 
na sídlišti Stínadla. 
6. 6. Byl odchycen včelí roj v rodinném 
domu v Hutní ulici. 
7. 6. Ledečští hasiči hasili požár ve sklep-
ních prostorách v ul. M. Majerové 
8.6. Opět odstraňován včelí roj u mateřské 
školy na Stínadlech. 
10. 6. Hasiči spěchali do Světlé nad Sáza-
vou, kde hořela akumulační kamna v taměj-
ší mateřské škole. 
23. 6. Místní hasiči likvidovali úmyslně za-
ložený požár dvanácti popelových nádob 
u ZŠ v Komenského ulici. 

éfk 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 víkendul 
Tel.: 0451/51195 



600560 Ledeč h.Sázavou-Leština u Světlé-Golčův Jeníkov . ^ p ^ . . . . . . 
Platí od 30.5.1999 do 27.5.2000 B U S 

# Chrudim a.s. 
Přepravu zajišfuje : ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na oslrové 177, siř. Chotéboř, Sokolohradská 629, lel.0453/2211, (ax 0453/622077 (spoje 1,10-12,20-21) 

ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na oslrové 177, siř. Ledeč n. Sáz., Koželská 679, tel.0452/626061, lax 0452/626062 (spoje 2-9,13-17) 

600580 
Ledeč n.Sázavou-

Kozlov 
-Číhošf 

Dobrovítov Platí od 30.5.1999 do 27.5.2000 
Přepravu zalistuje : ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na oslrové 177, siř. Ledeč n. Sáz., Koželská 679, tel.0452/626061, fax 0452/626062 

£ČSAD BUS 
^ j ) Chrudim a.s. 

600590 Ledeč n.Sázavou-Chřenovice-Bohdaneč-Zbraslavice 
Platí od 30.5.1999 do 27.5.2000 

Přepravu zajiSfuje : ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na ostrové 177, siř. Ledeč n. Sáz., Koželská 679, tel.0452/626061, lax 0452/626062 

"ČSAD BUS 
}) Chrudim a.s. 



160570 Praha-Čecht ice-Ledeč nad Sázavou 
Přepravu zajiiruje ČSAD Praha Vršovice a s .Praha 10.U seřadiSl* 9.tel 02/71721255.tax 02/71723558 

600620 Ledeč n.Sázavou-Boj iště-Trpišovice-Dolní Město-Světlá n.Sázavou 
Platí od 30.5.1999 do 27.5.2000 

Přepravu zajižfuje : ČSAD 6US Chrudim a.s., Chrudim. Na ostrově 177, sir. Ledeč n. Sáz., Koželská 679, tel.0452/626061, fax 0452/626062 

ICSAD BUS 
. • Chrudim a.s. 

600110 Zdírec n.D.-Chotěboř-Havl .Brod-Světlá n.S.-Ledeč n.S.-Čáslav-Praha 
Platí od 30.5.1999 do 27.5.2000 

Přepravu zajišfuje : ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na oslrové 177, stř. Chotéboř, Sokolohradská 629, lel.0453/2211, lax 0453/622077 (spoje 1-9,14-18) 
ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na ostrově 177, siř. Ledeč n. Sáz., Koželská 679, tel.0452/626061, (ax 0452/626062 (spoje 10-13) 

ČSAD BUS 
Chrudim a.s. 



6 0 0 6 5 0 L e d e č n . S á z a v o u - P a v l o v - S v ě t l á n . S á z a v o u - H a v l í č k ů v B r o d 
Platí od 30.5.1999 do 27.5.2000 B í ! f \ ... Chrudim a.s. 

Přepravu zajišfuje : ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim. Na oslrové 177. siř. Chotéboř. Sokolohradská 629, lel.0453/2211, lax 0453/622077 (spoj 6) 
ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na oslrové 177, siř. Ledeč n. Sáz., Koželská 679. tel.0452/626061, fax 0452/626062 (spoje 1-4,7-51) 

opačný smér 
km Tč 20 22 30 32 36. 38 

E 
spoje 35,39,43,4,16,38,50 nejezdí 31.12. 
spoj 6 je informativní - zajišťuje linka 600110 spoj 1 

spoj 8 jezdí (en 31.12. * 
spoje 13,14 jezdí v pondělí, středu, pátek p 
spoj 50 je informativní - zajišfuje linka 600660 spoje 8 a 14 
spoj 16 jezdí jen od 19.7. do 6.8., od 27.12. do 1.1. (v letním období") 
na spoj 32 navazuje v Tč 3 (Ledeč n.Sázavou.Husovo nám.) spoj 21 linky 600590 do Chřenovic 

m . . . spoj 22 vyčká v Tč 32 (Havlíčkův Brod.aut.st.) příjezdu spoje 10 řinky 600660 nejvýše 5 minut 
m na spoj 35 navazuie v Tč 18 (Světlá n.Sázavou.Sázavská ul.) spoi 24 linky 600930 do Havl.Brodu 
m . . . spoj 3 vyčká v Tč 3 (Ledeč n.Sázavou.Husovo nám.) příjezdu spoje 2 linky 24310 nejvýše 5 minut 
D spoje 9,27 51,24.30,46 peiezdj, v době dovolených od 19.7. do 6.8.. od 27.12. do 1.1. podniků v okrese Havlíčkův Brod 
NA LINCE P L A T I T A R I F VYHLÁŠENY ČSAD BUS CHRUDIM a.s. - INFORMACE O TARIFU JSOU ZVEREJNENY VE VOZIDLECH NA LINCE. 
X jezdi v pracovních dnech -f jezdí v neděli a ve státem uznaný svátek 
N jezdi v f před pracovním dnem c jezdí jen ve dnech školního vyučování 

svislá čára místo časových údajů (spoj zastávkou projíždí") ( vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem) 
i umístěná před časovým údajem spoje nebo před názvem zastávky znamená, že zastavuje jen pro vystupování 
» umístěná před časovým údajem spoje nebo před názvem zastávky znamená, že zastavuje jen pro nastupování 
MHD umístěná za názvem zastávky znamená, že zastávka je v obvodu městské hromadné dopravy 



600670 Světlá n.Sázavou-Ovesná Lhota-Opatovice-Ledeč n.Sázavou , . > c . . n . . D n o 
Platí od 30.5.1999 do 27.5.2000 ČSAD BUS . Chrudim a.s. 

Přepravu zajižfuje : ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na oslrové 177, siř. Ledeč n. Sáz., Koželská 679, tel.0452/626061, (ax 0452/626062 

600640 Ledeč n.Sázavou-KožIí -Sechov-Dolní Královice Platí od 30.5.1999 do 27.5.2000 
Přepravu zajišfuje : ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na oslrové 177, siř. Ledeč n. Sáz., Koželská 679, tel.0452/626061, fax 0452/626062 

CSADBUS 
Chrudim a.s. 

f f f l ^ Š t f & S M X & P S ™ P5«řebg GRAMMER Autodfly CZ s.r.o. 
NA LlNČE^ P ^ J I TAAIF VÝHLÍŠENY ČSAD BUS CHRUDIM a.s. - INFORMACE O TARIFU JSOU ZVEAEJNÉNY VE VOZIDLECH NA LINCE. 
S ezd V ffir«.á.om , „ „ a „ o t u 4 . „ L Y i « d í V pracovní den před S a v pracovní den před státem uznaným svátkem 
N « rt í H n ^ , e m U Z n a n y S v á l e k 1 jezdí v neděli a ve státem uznaný svátek 
r>» jezoi V T preo pracovním dnem p m7rlí v nrarnvní Hon rio M ( vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů {spoj jede jiným směrem) |ezo. v pracovní aen po N 

600660 Ledeč n.Sázavou-Havlíčkův Brod-Chotěboř-Chrudim-Pardubice-
Hradec Králové-Trutnov-Janské Lázně Platí od 30.5.1999 do 27.5.2000 

Přepravu zajišfuje : ČSAD BUS Chrudim a.s, Chrudim, Na oslrové 177, siř. Chotéboř, Sokolohradská 629, tel.0453/2211, fax 0453/622077 (spoje 9 15-16) 
ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na oslrové 177, stř. Ledeč n. Sáz., Koželská 679, tel.0452/626061, fax 0452/626062 (spoje 1-8,10-14) 

ČSAD BUS 
Chrudim a.s. 



600570 Ledeč n.Sáz.-D.Město-Lipnice n.Sáz.-Krásná Hora-Havlíčkův Brod - y -
Platí od 30.5.1999 do 27.5.2000 ^CSAD BUS 

Přepravu zajišťuje : OSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na ostrově 177, stí. Ledeč n. Sáz., Koželská 679, tel.0452/626061. fax 0452/626062 
) Chrudim a.s. 

* spoje 13.19.4.8 nejezdí 31.12. 
D spoje 59,61.58 nejezdí v době dovolených od 19.7. do 6.8., od 26.12. do 1.1. podniků v okr.Havíčkův Brod @ © spoje 7,6 jezdí v úterý, čtvrtek 

spoje 61.58 jezdí j w v lichých týdnech m . . . spoj 20 vyčká v Tč 44 (Havlíčkův Brod.aut.st.) příjezdu spoje 23 linky 760600 nejvýše 5 minut 
' , spoj 1 jede ien ve dnech, kdy není školní vyučování 0 $po e 15,20 jezdí jen v sudých týdnech 
N A U N C E P L A T Í T A H I F V Y H L Á Š E N Y Ó S A D B U S C H R U D I M a.s. - I N F O R M A C E ; O T A R I F U JSOLT Z V E Ř E J N Ě N Y V P V O Z I D L E C H NA L I N C E . 

jezdí v pracovních dnech jezdí v sobotu, pokud není státem uznaný svátek 

opačný směr 
f jezdí v neděli a ve státem uznaný svátek N 
c jezdí jen ve dnech školního vyučování I 
{ vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem) 
MHD umístěná za názvem zastávky znamená, ze zastávka je v obvodu městské hromadné dopravy 

jezdí v + před pracovním dnem 
svislá čára místo časových údajů (spoj zastávkou projíždí) 



212 ČERČANY - LEDEČKO - ZRUČ N. SÁZ. - SVĚTLA N. SAZ. strana 17 

vlak 9201 9203 9251 9229 9235 22205 9205 9237 9207 9209 11993 9211 9213 9215[9253 
km poznámka El El KJI EEĚ mŠM 

0 Čerčany 4.31 5.16 5.25 7.01 8.17 9.18 11.04 11.32 14.02 15.16 16.32 
22 Sázava Černé Budy 5.03 5.52 5.59 6.05 7.37 8.55 9.55 11.40 12.07 14.38 15.56 17.07 
27 Ledečko 5.12 6.22 6.14 7.47 9.05 10.05 11.58 12.28 14.50 16.06 
34 Český Šternberk 5.24 6.34 8.00 I 10.17 12.11 12.41 15.03 16.19 
44 Kácov 4.09 5.40 6.50 8.17 9.33 10.34 13.23 15.21 16.36 
55 Zruč nad Sázavou zast 4.29 5.58 7.07 7.07 8.38 9.44 9.51 10.54 13.44 15.41 16.56 
57 Zruč nad Sázavou 4.32 6.01 7.10 7.10 8.41 9.47 9.54 10.57 > 13.47 15.44 16.59 

vlak 9231 9201 9235 9205 9237 '/J 
poznámka vn El Z 

57 Zruč nad Sázavou 4.33 6.02 7.19 8.44 9.57 11.44 13.48 15.45 17.03 
64 Vlastějovice 4.45 6.12 7.30 8.55 10.08 11.56 < 13.59 15.56 17.15 
74 Ledeč nad Sázavou 3.56 5.14 6.44 7.56 9.15 10.28 12.26 r" 14.25 16.16 17.36 
81 Stvořidla 4.07 5.25 6.55 8.07 10.40 12.38 > 14.36 16.27 17.48 
86 Mrzkovice 4.16 5.34 7.04 8.16 10.48 12.46 * 14.45 16.36 17.57 
90 Světlá nad Sázavou 4.25 5.43 7.12 8.24 10.57 12.55 14.53 16.44 18.05 

vlak 9281 9217 9219 9255 9221 9221 
km poznámka d H1 •71 

0 Čerčany 16.38 17.16 18.35 19.33 22.17 
22 Sázava Černé Budy 17.14 17.52 19.16 20.09 22.57 
27 Ledečko 17.24 18.17 19.30 20.18 23.06 
34 český Šternberk I 18.30 19.43 23.19 
44 Kácov 17.52 18.48 20.08 23.35 23.36 
55 Zruč nad Sázavou zast. 18.10 19.08 20.28 23.56 
57 Zruč nad Sázavou 18.13 19.11 20.31 23.59 

vlak 9217 9219 9219 
poznámka •El •a El 

57 Zruč nad Sázavou 19.46 21.05 
64 Vlastějovice 19.57 21.16 
74 Ledeč nad Sázavou 20.22 21.35 21.42 
81 Stvořidla 20.33 21.53 
86 Mrzkovice 20.42 22.01 
90 Světlá nad Sázavou 20.50 22.09 

2 2 -

25 

26 

27 

28 

pracovní dny 
nejede 24., 31.XII. 
nejede 24., 25., 31.XII. 
jede v X; nejede 31.XII. 
jede v pátek; 27.X.; 
23., 30.XII.; 
nejede 29.X.; 24., 31.XII. 
jede v t ; nejede 4.VII., 
5.VII.; 28.X.; 24., 25.XII.; 
1.I.; 23., 30.IV.; 7.V. 
jede v sobotu; f 
jede v sobotu; f ; 
nejede 25., 26.XII.; 1.1. 
jede v X; sobotu; 28.X.; 
24.XII.; nejede 25.XII.; 1.1. 
jede v X; f ; nejede 4.VII., 
5.VII.; 24., 25., 31.XII.; 
1.I.; 23., 30.IV.; 7.V. 

30 - jede v X; sobotu; 4., 5.VII.; 
28.X.; 24.XII.; 23., 30.IV.; 
7.V. 

41 • jede v X; nejede v pátek 
do 24.IX. a od 22.IV. 

42 - nejede v pátek; sobotu; 
4., 5.VII.; 27.X.; 23.XII.; 
23., 30.IV.; 7.V. 

43 - jede 3., 4., 24., 25.VII.; 
14., 15., 28., 29.VIII. 

46 - jede v sobotu; 28.X.; 
24.XII.; nejede 25.X1I.; 1.1. 

47 - jede v pátek do 24.IX. a 
od 21.IV. 

49 - jede v sobotu a f do 
26.IX. a od 22.IV. 

50 - nejede v pátek; 27.X.; 
23, 30.XII.; 
jede 29.X.; 24., 31.XII. 

212 SVĚTLÁ N. SÁZ. - ZRUČ N. SÁZ. - LEDEČKO - ČERČANY 
vlak 9228 9202 9204 9204 9230 9206 9208 9210 9212 

km poznámka KU. JEL MĚ B EL 
0 Světlá nad Sázavou 4.44 5.49 7.24 9.52 11.52 
4 Mrzkovice 4.52 5.56 7.33 10.00 12.00 
9 Stvořidla 5.01 6.04 7.42 10.09 12.09 

16 Ledeč nad Sázavou 4.23 4.23 5.12 5.28 6.33 8.05 10.31 12.21 13.12 
26 Vlastějovice 4.47 4.47 5.46 6.49 8.24 10.49 12.40 13.31 
33 Zruč nad Sázavou 4.59 4.59 5.58 7.00 8.37 11.00 12.52 13.43 

vlak 9250 9200 22200 9252 9228 9212 
poznámka t ď 

33 Zruč nad Sázavou 3.43 5.08 5.08 6.23 7.01 8.58 11.01 12.55 13.51 
35 Zruč nad Sázavou zastávka 3.47 5.12 5.12 6.27 7.04 9.02 11.05 12.59 13.55 
46 Kácov 4.11 5.33 6.06 7.00 9.24 11.25 13.22 14.15 
55 Český Šternberk 4.27 5.50 6.23 7.18 9.42 11.42 13.40 14.32 
63 Ledečko 4.10 4.41 5.40 6.12 6.36 7.51 10.09 11.55 13.57 14.53 
68 Sázava Černé Budy 4.19 5.06 5.49 6.07 6.21 6.46 8.00 10.24 12.20 14.06 15.02 
90 Čerčany 4.56 5.41 6.41 6.56 7.26 8.36 11.02 12.56 14.52 15.41 

vlak 11992 9214 9218 9218 9240 9232 9234 9234 9242 9222 9238 
km poznámka EEĚ 1*1 E l • c M • n a B U B JDI 

0 Světlá nad Sázavou 13.54 15.05 15.27 16.59 19.31 19.44 21.16 22.18 
4 Mrzkovice •-o 14.02 15.13 15.35 17.07 19.39 19.52 21.23 22.25 
9 Stvořidla > 14.11 15.22 15.44 17.16 19.48 20.01 21.30 22.32 

16 Ledeč nad Sázavou 14.23 15.33 16.20 15.55 17.39 19.59 20.20 20.12 21.41 22.42 
26 Vlastějovice Z 14.41 16.38 17.58 20.38 21.57 
33 Zruč nad Sázavou 14.53 16.50 18.10 20.50 22.08 

vlak < 9254 9216 9220 9256 9222 
poznámka r EL JBI •Bl E l Lil 

33 Zruč nad Sázavou > 14.54 16.20 17.18 19.44 22.09 
35 Zruč nad Sázavou zastávka 14.58 16.24 17.22 19.47 22.12 
46 Kácov 15.24 16.43 17.42 20.05 22.29 
55 Český Šternberk 15.23 15.41 I 17.59 20.20 

22.03 63 Ledečko 15.38 16.08 17.11 18.16 20.32 22.03 
68 Sázava Černé Budy 15.57 16.17 17.21 17.21 18.26 20.41 22.12 
90 Čerčany 16.31 16.57 17.57 18.03 19.03 21.13 22.43 



Červnové zasedání MZ 
V horký letní podvečer posledního červno-

vého dne se uskutečnilo letošní již páté řádné 
zasedání Městského zastupitelstva v Ledči 
nad Sázavou. Na programu jednání MZ bylo 
mimo běžné majetkoprávní úkony též schvá-
lení prodeje dalších bytových jednotek, pro-
jednání investičních priorit města na období 
1999 - 2000, seznámení s výsledky ankety 
MěÚ věnované stánkovému prodeji a rozhod-
nutí MZ o provozování tržnice na území měs-
ta. Dále se MZ zabývalo projednáním nabídky 
Komerční banky a.s. na zhodnocení volných 
finančních prostředků města a nabídky firmy 
FI & C s.r.o. H. Králové na odkup akcií VaK. 
Zjednání červnového MZ jsme k výše uvede-
ným bodům zaznamenali tyto podrobnosti. 

PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTU k 30. 6. 
1999 se přehoupl přes třetí stovku přijatých na-
bídek a dosáhl počtu 320 bytových jednotek 
odsouhlasených MZ k prodeji, tj. 83 % z celko-
vého počtu nabízených bytů. Průměrná cena 
těchto bytů dosahuje částky 91 tis. Kč. Realitní 
kancelář SEVER přišla ve dvou případech 
s návrhem na úpravu schválené kupní ceny 
bytu pro nadstandardní provedení bytových ja-
der, což MZ odsouhlasilo. Finanční prostředky 
získané z již uhrazených kupních cen za bytové 
jednotky dosáhly prozatím částky 2 750 tis. 
Kč a jsou ukládány na krátkodobý termínovaný 
vklad s úročením 6,1 %. Tyto prostředky bude 
možno použít pro potřeby města až po zaplace-
ní daní a zúčtování roku 1999. 

STANOVENÍ INVESTIČNÍCH PRIORIT 
města Ledče n.S. na funkční období tohoto 
MZ byl úkol pro odbornou komisi MZ ustano-
venou ze zástupců všech zúčastněných voleb-
ních stran. Tato komise pracuje ve složení: J. 
Poborský, M. Kouba, P. Kořenský, F. Pleva, F. 
Stejskal, S. Vrba, R. Severa, ing. Z. Janák a B. 
Svoboda. Na svých pracovních zasedáních 
připravila seznam investičních akcí pro roky 
1999 a 2000 a předložila jej MZ k projednání. 

Základními atributy při stanovení priorit 
města byly: 

Zlepšení finanční situace, plynofikace, 
oprava městských komunikací a údržba měst-
ských budov (škol). 

Pro zlepšení finanční situace přistoupilo 
MZ již v dubnu t.r. k prodeji akcií VČE a.s., za 

které obdrželo zálohu ve výši 13 383 000,- Kč. 
S těmito finančními prostředky nemůže z roz-
hodnutí valné hromady a.s. VČE, která odpro-
dej akcií neschválila, prozatím MZ nakládat, 
proto se je rozhodlo na dobu 1/2 roku svěřit 
jako správu aktiv Komerční bance a. s. s oče-
kávaným zhodnocením v oblasti 10 %. 

Zisk v úrovni min. 10 mil. Kč lze předpo-
kládat z prodeje městských bytů, který probíhá 
dle předpokladů. 

Jednání se správcem konkurzní podstaty 
zkrachované Pragobanky a.s., od níž město 
v roce 1996 obdrželo půjčku 25 mil. Kč s 12% 
úrokem, což představuje dalších 20 mil. Kč, 
by měla být vedena se snahou po zmírnění 
úrokového zatížení a zároveň s tím i projedná-
vána možnost přehodnocení zástavního práva 
na městské domy č.p. 553-4, 571-3, 614-616, 
871-2, 873-4, vztahujícího se k této půjčce. 
Tato problematika by zajisté zasloužila větší 
pozornost a aktivitu ze strany vedení města. 

O plynofikaci jsme přinesli informace v mi-
nulém čísle LN. Město Ledeč nebude investo-
rem této akce, bude se mimo jiné spolupodílet 
na výběrových řízeních zhotovitele stavby, 
spolupracovat na vydání stavebního povolení, 
organizovat kontrolní dny, zúčastní se přejí-
macího a kolaudačního řízení stavby. Najejím 
včasném zahájení a hlavně ukončení závisí 
průběh následné rekonstrukce městských ko-
munikací. 

V letošním roce bude z rozhodnutí MZ za-
hájena rekonstrukce ulice Na Lovčenu, včetně 
rekonstrukce inženýrských sítí a zabudování 
plynového potrubí. 

Rekonstrukce a opravy školních budov 
v majetku města se v roce 1999 budou týkat 
pouze havarijního stavu MŠ Družstevní, 
v roce 2000 by se mělo dostat i na ZŠ Nádražní 
a ZŠ Komenského. 

Schválený seznam investičních akcí pro rok 
1999 je uveden na jiném místě těchto novin. 

PROVOZOVÁNÍ TRŽNICE na Husově 
náměstí dle stávajícího tržního řádu bude 
z rozhodnutí MZ ukončeno 31.8.1999. K to-
muto datu bude vybudována nová tržnice 
v prostoru u městského kina na pronajatém 
a k účelu provozování tržnice upraveném po-
zemku společnosti NoPo-Samaritan s.r.o.. 
Prostor s upraveným bezprašným povrchem 

(zámková dlažba), s vodovodní přípojkou, od-
kanalizováním a se zabezpečením potřebného 
přístupu prodejců k toaletám si vyžádá náklady 
v rozsahu cca 350 000,- Kč. Dosud nevyužíva-
ný a neudržovaný pozemek v těsné blízkosti 
centra města se tak dočká svého zhodnocení 
a využití. S odstraněním plechových skladů 
a demolicí bývalé garáže v sousedství pozemku 
se při tomto záměru též počítá. 

MZ si však svým rozhodnutím neuzavřelo 
možnost provozování občasných trhů v obdo-
bí Velikonoc, poutí, Vánoc i na Husově ná-
městí. Novelizace tržního řádu bude na tuto 
možnost pamatovat. MZ se při projednávání 
tohoto bodu programu seznámilo i s výsledky 
ankety MěÚ a děkuje tímto všem účastníkům 
ankety z řad ledečských občanů za vyslovení 
názorů k problematice stánkového prodeje ve 
městě. Anketa vyzněla ve prospěch zachování 
trhů ve městě a na Husově náměstí. Měla regu-
lérní průběh, překvapila početnou účastí 
a řadu členů MZ při jejich rozhodování ovliv-
nila natolik, že při výběru vhodného tržního 
místa kladli hlavní důraz na nutnost jeho umís-
tění v blízkosti městského centra a na kvalitní, 
byť nákladnější, přípravu vytypovaného pros-
tranství. Pronájem tohoto prostoru bude s fir-
mou NoPo-Samaritan v intencích jejich stáva-
jící nabídky dohodnut starostou města 
a následně smluvně potvrzen. 

NABÍDKA Komerční banky a.s. na správu 
aktiv (volných finančních prostředků) prezen-
tována přizvanými zástupci pobočky z H. Bro-
du byla MZ, jak vyplývá z předchozích od-
stavců, přijata. Nabídku firmy FIN-INVEST 
CONSULTING s.r.o. na odkup akcií Vodovo-
dů a kanalizací H. Brod a.s. MZ odmítlo, ne-
boť hodlá jejich prostřednictvím nadále uplat-
ňovat svůj vliv na činnost této pro město 
důležité organizace. (Příklad: Stávající rekon-
strukci kanalizace u ledečské polikliniky fi-
nancovala a zabezpečovala VaK a s.). 

Příští zasedání Městského zastupitelstva 
v Ledči nad Sázavou se uskuteční až po obdo-
bí prázdnin a dovolených počátkem měsíce 
září. O jeho průběhu a závěrech vás budeme 
na stránkách Ledečských novin opět infor-
movat. 

Stanislav Vrba 
člen MZ 

SEZNAM INVESTICNICH AKCI PRO ROK 1999 
1. SAMOSPRAVA A STATNI SPRAVA 

1.1 Renovace soc. zařízení v čp. 16 
1.2 Zařízení schůzovní místnosti v čp. 16 
1.3 Rekonstr. chladírny ve smuteční síni 
2. MAJETEK MĚSTA 
2.1 Nákup pozemků 
2.2 Nákup lesů a lesních pozemků 
3. FINANCE 
3.1 Oddlužení města 
3.2 Studie svozu TDO 
4. ÚZEMNÍ PLÁN A ROZVOJ MĚSTA 
Budování či obnova infrastruktury a inženýrských sítí - nezařazeno 
5. BYTOVÁ POLITIKA 
5.1 Prodej městských bytů -1. etapa bez investic 
6. BEZPEČNOST - INFORMATIK4 
6.1 Příspěvek na provoz TV PRIMA 55 tis. Kč 
7. OBLAST PODNIKÁNÍ 
7.1 Pronájem nebytových prostor v kompetenci MR 

investice 1999 
70 tis. Kč 
46 tis. Kč 

200 tis. Kč 

do 400 tis. Kč 
85 tis. Kč 

bude projednáno 
MZ v září 1999 

7.2 Zřízení tržnice u městského kina 350 tis. Kč 

8. DOPRAVA - MESTSKE KOMUNIKACE 
8.1 Rekonstrukce ulice Na Lovčenu 
9. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
9.1 Plynofikace města 

10. ZDRAVOTNICTVÍ 
10.1 Projekt rekonstrukce nemocnice v Háji 
11. INTEGROVANÉ OBCE 
11.1 Odstranění reviz. závad vodovodu Souboř 
11.2 Kanalizace Souboř - 1. etapa 
12. SOCIÁLNÍ PÉČE 
Akce tohoto charakteru pro rok 1999 nezařazeny. 
13. ŠKOLSTVÍ 
13.1 Rekonstrukce MŠ Družstevní 
14. KULTURA 
14.1 Příspěvek na montáž kostel, zvonů 
15. SPORT 
Akce tohoto charakteru pro rok 1999 nezařazeny. 
16. CESTOVNÍ RUCH 
16.1 Budova služeb a obchodu 

min. 1,5 mil. Kč 

bez investic 

725 tis. Kč 

200 tis. Kč 
400 tis. Kč 

300 tis. Kč 

150 tis. Kč 

1,8 mil. Kč 
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Výsledky ankety, která proběhla v měsíci květnu: 
A Schvalujete stánkový prodej zboží na tržnicích? ANO 654 NE 53 

Myslíte si, že stánky narušují vzhled náměstí a celého města? ANO 219 NE 486 
Vadí Vám pořádání trhů na Husově náměstí v Ledči n. S.? ANO 178 NE 530 
Nakupujete zde? ANO 587 NE 116 
Souhlasíte s přemístěním tržiště mimo náměstí a centrum Ledče? ANO 220 NE 461 
Uveďte návrhy na umístění tržiště: 

Souhlasíte s trvalým přemístěním tržiště na zimní stadion? ANO 142 NE 564 
Budete stánkový prodej vyhledávat i potom? ANO 357 NE 325 
Myslíte si, že tržní prodej ohrožuje existenci tzv. 
„kamenných obchodů"? ANO 208 NE 484 
Uznáváte stánkový prodej jako tzv. „zdravou konkurenci" 
těchto obchodů? ANO 595 NE 108 
Myslíte si, že stánkový prodej zajistí celoročně plný sortiment 
potřebného zboží včetně vyřízení reklamací? ANO 297 NE 372 
Vyhledáváte na tržnici sortiment ovoce, zelenina, květiny aj. 
zemědělské přebytky a přejete si tento prodej zachovat 
4x týdně (pondělí, středa, pátek, sobota) ANO 636 NE 60 

K Poznámky, připomínky ANO 253 NE 451 
L Návrhy na umístění tržiště ANO 116 NE 586 

VÁŽENÁ REDAKCE, 
ve vašich novinách jsem si přečetla o anketě, kterou vyhlásil městský úřad a týká se pořádání trhů 
na náměstí. 

Nejsem z Ledče n. S., ale nedávno jsem tam zavítala, právě v době konání trhů. Musím konsta-
tovat, že stánky - každý' jiný - příliš vaše náměstí nezdobí. Velkým problémem je také rušnost ná-
městí a téměř nulová možnost zaparkování. Pro nás, města neznalé, ještě o to horší. 

Přimlouvala bych se, aby bylo vymezeno jiné místo (jedno menší u vás již funguje) a tam trhy 
provozovat. 

Píšete. že místní podnikatelé se bouří, ale lidé nadále z různých důvodů trhy vyhledávají. Ráda 
je navštěvuji i já. přestože mě k tomu nenutí finanční stránka. Proč tedy? Protože si ráda zboží 
prohlížím nezávazně. Mohu prohlédnout a jít dál. Pokud koupím a napálím seje to jen moje hlou-
post. Ale když vejdu do obchodu, cítím se už jaksi „zavázána". Jsem spíše uzavřenější povahy 
a vadí mi, když to vycítí prodavač a chopí se šance „poradit" a snaží se vnucovat něco, co bych si 
nikdy nevybrala. Setkala jsem se, bohužel i s tím, že zboží bylo v obchodě stejné kvality (zřejmě od 
stejného zdroje) jako zboží stánkové, jen cena byla butiková. Ráda si jen prohlížím moderní zboží 
od trhovců, i když nemá dlouhého trvání. Ale ono s módou je to také tak. Zase jednu vlastní zkuše-
nost: V obchodě mi nabídli třetí sezonu stejné zboží (zřejmě kdysi výhodně nakoupené) a stále 
s cedulkou MÓDNÍ NO VÍNKA. 

Proto bych nezatracovala trhy. Ať se místní podnikatelé nebojí konkurence. Vždyť každý občan 
si udělá svůj názor. Prohlédne si trhy; uvidí co frčí a pakjde třeba takjako já, raději do kvalitního 
obchodu. Ale bohatší o zkušenost a s určitou představou. 

Několikrátjsem navštívila západní země. A to ještě i v době tvrdé totality. Mohu vám říci, že do-
dnes vzpomínám na tamní obchodníky. Když jsme si zboží mohli nerušeně prohlížet, zkoušet a to 
nejen oděvy; i hračky a elektrozboží aj. Pak teprve přišel na řadu prodavač, který předvedl vše 
možné i nemožné a i když jsme nakonec nic nekoupili, nezmizel mu úsměv z tváře, poděkoval za 
návštěvu a mile se rozloučil. Teprve potom asi uklízel předvedené zboží. Do takového obchodu se 
musí lidé rádi vracet a určitě příště nakoupí. 

Přeji vám, aby anketa přinesla mnoho nových poznatků a ty byly využity ke spokojenosti všech 
stran. 

J. Janatová, Z ruč n. S. 

ŽIJI MEZI NAMI 
Jsou pracovní profese, kdy člověk ráno jde do práce a v přesně určený čas zákoníkem práce jde 

domů. Ale jsou i takové profese, kdy neznáš dne, hodiny ani minuty, kdy např. sečeš louku a na 
pásku kalhot ti visí mobilní telefon, kdy nemáš nárok na svátek, dovolenou či oslavu svých naroze-
nin. Ale i to je nutné, ale i to je součást našeho života. Dnes bych Vás ráda seznámila s našimi spo-
luobčany - jsou to manželé Pavlasovi z Habreku. Jejich pracovní náplň je velmi úzce spojena s ko-
loběhem života, s okamžiky, které nám nepřinášejí radost, ale hluboce a tíživě sevřené srdce 
bolestí. Ano - jedná se o profesi pohřební služby. 

Manželé Pavlasovi nesou strasti své podnikatelské profese hrdinně, s citem jim vlastním se vy-
pořádávají s pohřbením mladého či starého člověka. S úctou a velkou spoluúčastí s rodinou ze-
snulého vytvoří při pohřbu atmosféru klidu, ticha a úcty. 

Ochotně pomohou nejen s organizací pohřbu, ale i se zajištěním květin, věnců a také s vykopá-
ním hrobu. Na přání pozůstalých zajistí smuteční obřad pohřbu s knězem či jen s řečníkem. 

To vše se děje po celý rok, nezávisle na počasí, na vlastních zájmech a potřebách své rodiny. 
Vše jen a jen podle přání pozůstalých. Je nám všem jasné, že tuto službu pro své spoluobčany ne-
může vykonávat každý. V žádném případě však paní a pan Pavlasovi nejsou flegmatičtí lidé, ale 
naopak, vysoce humánní a velmi pracovití. Jen svůj rodinný život, zvyky a zájmy museli přizpůso-
bit potřebám nám, jejich spoluobčanům. 

A za nás všechny jim za jejich práci a svědomitost děkuji, ale také jim přeji hodně málo práce. 
Vždyť na světě je tak pěkně, tak proč spěchat s umíráním. 

Daniela Geherová 

LEDECSKY ZÁMEK PO TRETI 
Ve dnech 3.-4. července 1999 proběhl již 

3. ročník tenisového turnaje žen nazvaný Le-
dečský zámek. Sešly se zde kromě domácích 
tenistky např. z Prahy, Brna, České Třebové, 
Humpolce a dalších měst. 

Ve finále dvouhry porazila nejvýše nasaze-
nou Lenku Filipovou za Startu Brno (148. 
v ČR) Klára Vítková (viz foto) z Humpolce 
6:4; 6:2. Čtyřhru vyhrály Šárka a Klára Vítko-
vi, které se zúčastnily všech třech dosavadních 
turnajů. Organizátoři turnaje děkují touto ces-
tou všem sponzorům za hodnotné ceny (Envi-
comp, K+K autodoprava, Schofer - Sudex, Ví-
tal - potraviny, Drogerie - p. Kokeš, ČMS 
spořitelna, Květinka pí Sedláková, Spektrum -
Brožovi, Sklárna Bělá, Sázavolen Leština, 
Wan servis Ledeč a mediální partner Noviny 
Vysočiny). Zahraniční sponzor z NL, který 
každoročně dodává na turnaj medaile a nechal 
zhotovit poháry pro vítěze, přislíbil ve čtvrtém 
ročníku ve dnech 1.-2.7. 2000 i účast 2 - 4 te-
nistek z NL. V Ledči n. S. tak vzniká nová tra-
dice, která pomůže zpopularizovat nejen teni-
sový oddíl, sponzory, ale i město jako takové. 

J. Hnik 

K L A N Í d o k t o r u 
V sobotu a v neděli 19. a 20. června uspořá-

dal hotel Tenis Kouty již 5. ročník tenisového 
turnaje ve čtyřhře na tenisových dvorcích 
v Ledči. Tento turnaj probíhá tradičně pod pat-
ronací firmy JOHNSON & JOHNSON a lze na 
něm vidět chirurgy, neurochirurgy, ortopedy 
i stomatology od řadových^ doktorů, primářů, 
docentů, až po profesory z Česka i Slovenska. 

Úroveň turnaje, vzhledem k úžasnému vě-
kovému rozdílu zúčastněných, byla překvapi-
vě vysoká. Bylo možné spatřit dvojice „sedm-
desátileté", ale také jednu „stopadesátiletou". 
Pravda, do finálové skupiny postoupili ti nej-
lepší. Patrioty potěšilo, že mezi nimi byl i ma-
tador ledečského tenisu MUDr. Vyroubal. 
Tento nestárnoucí sportovec nastoupil do tur-
naje za svého syna MUDr. Tomáše Vyroubala, 
loňského vítěze, který se zranil na začátku tur-
naje. Je na místě prohlásit, že zahrál neuvěři-
telně skvělé míče a se svým partnerem se na-
konec dělili o první místo, spolu s další 
vynikající dvojicí. Závěrem lze říci, že turnaj, 
získávající tradici, přinesl potěšení nejen 
účastníkům, ale i prospěch místnímu tenisové-
mu oddílu. 

V. Hořejš 



POZVÁNKA 
Dne 24. července pořádá Myslivecké 
sdružení Kožlí lesní ZKOUŠKY 
OHAŘŮ. Pro držitele loveckých psů je 
to příležitost získat pro své svěřence 
kvalifikaci pro uplatnění v myslivecké 
praxi. Zkoušený pes musí prokázat vý-
konnost v šestnácti disciplínách. Hod-
notí se podle celostátně platného zku-
šebního řádu. Nejlepší známkou za 
předvedený výkon je známka 4. Pro 
Vás, kteří máte rádi psy, je to příležitost 
vidět co všechno se dá tento čtyřnohý 
přítel člověka naučit. Ať už se jedná 
o přinášení zvěře nebo o disciplíny, při 
kterých musí prokázat absolutní ovlada-
telnost a klid. Zkoušky probíhají za kaž-
dého počasí. Po celý den bude zajištěno 
občerstvení. Sraz je v 7.30 hodin na fot-
balovém hřišti v Kožlí. 

J. Fulín 

BUĎ CHVÁLA KOUTECKÝM 
ZA JEJICH MÁJOVÝ ŠPRÝM 

V Koutech, vsi ležící v úžlabině mezi 
dvěma kopci Melechovem a Vlčí horou, se 
již pravidelně koná každý rok slavné Káce-
ní máje. Na návsi kolem rybníka a pod krás-
nou lípou jsou rozestavěny stoly a židle, če-
puje se výtečný studený Bernard, připraven 
je krámek s cukrovinkami, prodává se dob-
rá (i když drahá - za 30 Kč) klobása s kupou 
křenu a měkkým chlebem, hraje hudba, 
probíhají soutěže pro děti - například pojí-
dání koláčů: vítězí ten, kdo se nejdříve pro-
hryže do středu, kde je zapečena i odměna, 
kovová dvacetikoruna, soutěží i dospělí a to 
ve šplhu na kmen májky, v boji o kořalku 
zavěšenou nad hladinou rybníku atd. Jed-
ním z vrcholů slavnosti je žertovné pokáce-
ní májky, druhým pak zábava pod širým, 
hvězdnatým nebem. Sejdou se domácí 
i přespolní, zvou se navzájem k pultu na 
štamprle, tancují nebo jen tak diskutují. Le-
tošní kácení bylo doprovázeno ještě jednou, 
divadelně-přírodní zvláštností - šíleným li-
jákem spojeným s trojnásobnou bouřkou. 
Krásné prudké slunce znáhla vystřídaly 
hrozivě temné mraky, které se vylily na 
kouteckou májovou sešlost s intenzivní 
zběsilostí. Kdo nestačil utéci, zažil pod slu-
nečníky, v čekárně, či pod výčepním sta-
nem zábavnou tlačenici, kolegiální pocit 
„vodnictví". Lidé začali přemýšlet o vod-
ních dýmkách, jiný kujón zase v žertu volal 
směrem k pokladně: „Aspoň můžete vyprat 
ty špinavé peníze...", další zkroušeně dumal 
nad zmoklým senem. Ten, kdo si zapomněl 
svůj kelímek s pivem na stole, našel v něm 
po dešti vrchovatou dešťovku. Šťastný ko-
nec bouřky se proměnil v prosluněný večer 
a teplou noc. Proto se tancovalo a zpívalo až 
do rána. A možná by se mohlo ještě dodat, 
jako v pohádkách: pokud neumřeli, slaví 
tam dodnes. 

Tato koutecká slavnost, lidmi ze široka 
bohatě navštívená, nesmí zahynout a měla 
by pokračovat i v dalších letech! A když le-
tos přežila i takovou vodní bouři, přežije 
jistě i konec století. 

Miloš Doležal 

MOTOKROS V LEDČI 
Dne 20. června 1999 se v motokrosovém areálu Automotoklubu Ledeč nad Sázavou konaly 

tradiční závody. Jako již po několik posledních let se jednalo o přebor ÚSC Holice a to ve třídách 
80 ccm - naděje, 125 ccm - žáci, 125 ccm a do 500 ccm. V každé objemové třídě bylo po technické 
přejímce připraveno celkem cca 25 jezdců. 

Těchto závodů se také zúčastnili i dva ledečští závodníci: Radim Doležal - syn známého mo-
tokrosového závodníka ve třídě do 500 ccm s motocyklem Suzuki a Lukáš Prchal ve třídě 
125 ccm - žáci, taktéž s motocyklem Suzuki. Oba závodníci se snažili o důstojnou reprezentaci 
města v domácím prostředí, i když druhého jmenovaného zradila technika při dopoledním trénin-
ku. Radim Doležal se v celkovém pořadí dostal až na 6. místo, což je velmi dobrý výsledek, když 
vezmeme v úvahu, že před ním byli jezdci, kteří jezdí i mezinárodní závody. 

Celkem se na závody přišlo podívat 1600 diváků, kteří měli možnost zhlédnout hodnotné spor-
tovní výkony všech jezdců. 

Je samozřejmě nutné také nezapomenout poděkovat všem členům AMK, kteří se podíleli na 
přípravě těchto závodů, všem sponzorům, bez kterých by se závody nemohly konat, hasičskému 
záchrannému sboru, lékařské službě a zejména vojenskému útvaru civilní obrany č. 2483 z Kutné 
Hory, který pomohl při motokrosových závodech s pořadatelskou službou. 

V. Panský 
Foto: J. Sekot 

O POHÁR STAROSTY 
Na sklonku školního roku se na místním stadionu konalo nevídané klání. V atletickém čtyřboji 

se tu utkaly hned čtyři školy - obě základní, gymnázium a zvláštní škola. Po dlouhé době jsem za-
žil atmosféru vpravdě „olympijskou". Diváci, tedy žáci ze všech škol, tu povzbuzovali své repre-
zentanty a připravili velké ovace těm, kteří se dostali na „bednu". Starosta, z jehož iniciativy se 
první ročník těchto závodů konal, předal téměř stovku medailí těm nejlepším. V konečném účto-
vání zvítězila ZŠ z Nádražní ulice, ale jednička patří všem, kteří se zúčastnili i fandili. A stejné 
ocenění by si na konci školního roku zasloužili i ti, kteří závod organizovali. Za všechny tělocvi-
káře musím jmenovat alespoň vrchního rozhodčího Petra Drahokoupila i „spíkra" Mirka Háneč-
ku. Radostné zjištění na závěr - když naše mládež dostane vhodnou příležitost, dovede se správně 
vyhecovat i bavit. Kéž by takových příležitostí bylo víc! 

OK 
Hodnocení škol: 
1. ZŠ Nádražní 288 bodů -175 závodníků 
2. Gymnázium 200 bodů -121 závodníků 
3. ZS Komenského 186 bodů - 165 závodníků 
4. Zvláštní škola 4 body - 11 závodníků 



MODERNÍ UČEBNA VÝPOČETNÍ TECHNIKY PRO ŽÁKY 
- NOVĚ ZA POMOCI SPONZORŮ 

V červnu t. r. byla uvedena do provozu nová učebna výpočetní techniky v ZŠ Nádražní ulice 
v Ledči nad Sázavou. Na většině škol dochází ke snižování počtu žáků, proto jsme i my od počát-
ku tohoto školního roku získali volnou třídu a mohli jsme začít s realizací záměru. Vlastní učebna 
s počítači je pro naše žáky velmi výhodná, neboť odpadne přecházení na výuku informatiky a ci-
zích jazyků do vzdáleného DDM. 

Začátky budování odborné učebny nebyly snadné. Potřebné finanční prostředky ve výši asi 
450 tis. Kč nebyly k dispozici. 

Společně s předsedou SRPS jsme se proto obrátili na ředitele, představenstva a vedoucí 31 nej-
větších podniků a firem se sídlem v Ledči nad Sázavou se žádostí o sponzorskou pomoc. Na MěÚ 
bylo zřízeno pro finanční dary zvláštní konto vyčleněné pouze pro tento účel. Se všemi řediteli 
podniků a firem bylo jednáno osobně i formou dopisů. Z oslovených naší žádosti vyhovělo 12. 

Byly to tyto podniky a firmy: Lesní společnost a. s., Galatek, Est a. s., Lecom s. r. o., AK Plast 
s. r. o., Intex, Elektris, Elkomplex s. r. o., Envicomp s. r. o., Glost s. r. o., Emko, DOS. 

Pracovníci a studenti VOŠ a ISŠ strojnické a ISŠ zemědělské nám zdarma vyrobili úchytky na 
upevnění stolů pod počítače a vyřešili upevnění a zabezpečení kabelů od jednotlivých pracovních 
stolů. 

Byli jsme si vědomi toho, že podnikatelé mají svých finančních i pracovních starostí mnoho. 
O to jim patří naše větší a upřímnější poděkování. 

Peníze od sponzorů pokryly pouze část nákladů. Další finanční pomoc byla získána od Škol-
ského úřadu a Služby škole v Havlíčkově Brodě. Další prostředky byly vyčleněny z rozpočtu, kte-
rý škola dostává od MěÚ. Tímto postupem se nám podařilo tuto akci úspěšně dokončit. 

Učebna s výpočetní technikou je pěkná, moderní, s 12 počítači zapojenými v síti s nainstalova-
ným operačním systémem WINDOWS 98, se 2 tiskárnami a dalším potřebným vybavením. 

Ředitelství školy, učitelé, žáci i jejich rodiče děkují za pomoc nejen sponzorům, ale i Školské-
mu úřadu a Službě škole v Havlíčkově Brodě, vedení a pracovníkům Městského úřadu v Ledči n. 
S., všem odborníkům, správci učebny a dalším nejmenovaným, kteří se podíleli na zřízení naší 
pracovny s výpočetní technikou. 

Mgr. Vladimír Kirchner 
ředitel školy 

PODĚKOVANÍ 
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu starostovi, Radě města v Ledči nad Sázavou 

a Technickým službám za provedení stavebních oprav v naší mateřské škole v Družstevní 
ulici. 

Jsem ráda, že město pamatuje na naše nejmenší a díky těmto úpravám mohou děti vy-
užívat velikých teras v naší škole ke cvičení, zaměstnání, hrám a protože jedna z teras je 
zastřešená, také ke spánku. 

Celou budovu MŠ zdobí nové chodníčky, které zároveň slouží k izolaci, a tak prostředí 
zahrady získalo hezký nový „ kabát". 

Zároveň děkuji také zaměstnancům firmy TESPROK, kteří nám zdarma zhotovili dět-
ský dřevěný domeček na školní zahradu. 

Jsem ráda, že jsou mezi námi stále takoví lidé, kteří dokáží nezištně přispět k radosti 
našich dětí. 

Jindra Pavlíčková 
ředitelka MŠ 

LOGOPEDICKÁ TŘÍDA 
PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE 
NA STÍNADLECH 

Od září roku 1998 je v Mateřské škole 
na Stínadlech dětem k dispozici logope-
dická třída pro děti s vadami řeči. Inten-
zivní logopedická péče je organizována 
takto: 

• spolupráce MS s ambulancí klinické 
logopedie, která je k dispozici v MŠ lx 
týdně, 

• s dětmi pracují učitelky - logopedické 
asistentky, 

• každý den se provádí stejné činnosti 
jako v běžné MŠ a navíc probíhá 2x 
denně individuální logopedická cviče-
ní a lx denně kolektivní logopedická 
cvičení. 

Takto organizovaná péče o děti s vada-
mi řeči se nám osvědčila, proto bude od 
nového školního roku otevřena druhá lo-
gopedická třída. (Informace v MŠ nebo 
na tel. 0452/2629). 

O tom, že spokojení byli i rodiče, svěd-
čí následující řádky. 

Mgr. Michaela Dubská 
klinická logopedka 

S logopedickou třídou v mateřské ško-
le jsme velmi spokojeni. Myslíme si, že od 
jejího vzniku (ve školním roce 1998 -
1999) zde zaznamenaly velký pokrok 
všechny děti, které měly špatnou výslov-
nost, a nebo opožděný vývoj řeči. Sama 
změnu k lepšímu pozoruji i u mého syna, 
u kterého jsou výsledky opravdu znatel-
né. Podle mého názoru i názoru ostatních 
rodičů děti s touto péčí v kolektivu vyka-
zují daleko lepší výsledky, než s dobrou 
péčí jednotlivce doma. 

Považujeme za nutné poděkovat paním 
učitelkám, protože práce s dětmi v logo-
pedické třídě je daleko těžší a je zde třeba 
velké trpělivosti, a také děkujeme i paní 
logopedce, která sem každý týden dojíž-
dí. 

Byli bychom rádi, kdyby se logopedic-
ká třída stala trvalou součástí této mateř-
ské školy a pomáhala tak nadále dětem 
zvládat první překážky života. 

Za rodiče 
paní Sulcová 



VYZNAMNA UDÁLOST LEDECSKEHO SKOLSTVI 
Když před třemi roky zahajovala svoji činnost Vyšší odborná škola v Ledči nad Sá-

zavou, mnozí pochybovali o tom, zda se vedení školy a učitelskému sboru podaří zajis-
tit její patřičnou úroveň. Dnes můžeme s uspokojením konstatovat, že se to podařilo. 
Pro výuku jsme vybudovali odborné učebny a výuku zajišťovali pouze plně kvalifiko-
vaní učitelé. 

Obsahovou stránku výuky jsme připravovali ve spolupráci s katedrou řízení podniku 
strojní fakulty ČVUT, jejíž odborný asistent Ing. Beran se na výuce přímo podílel. Ne-
usnuli jsme však na vavřínech a budování dalších odborných učeben a zkvalitňování 
výuky bude pokračovat. 

Poslední červnový týden zažívala Vyšší odborná škola v Ledči nad Sázavou slav-
nostní okamžiky. První její absolventi zde skládali své závěrečné zkoušky - absoluto-
rium. Dvacet pět studentů muselo prokázat znalosti z odborných ekonomických 
předmětů, z cizího jazyka a obhajovali své absolventské práce. Osm studentů prospě-
lo s vyznamenáním, třináct prospělo a čtyři si budou muset tuto bezesporu náročnou 
zkoušku zopakovat. 

Předseda zkušební komise Doc. Ing. Vladimír Němec, CSc. z katedry řízení podniku 
strojní fakulty ČVUT vysoce kladně hodnotil průběh absolutoria i znalosti absolventů. 
Zároveň navrhl i cesty jak absolutorium ještě více zkvalitnit. 

Vyvrcholením bylo slavnostní předávání závěrečných vysvědčení na Městském úřa-
dě v Ledči nad Sázavou z rukou starosty města, předsedy zkušební komise a ředitele 
školy. Absolventi obdrželi též diplom s právem užívat titul diplomovaný specialista 
v oboru ekonomika a management podniku. 

Ledečští občané mohou být na vyšší odbornou školu právem hrdi. Je v našem státě 
málo měst, která mají školu poskytující vyšší vzdělání než je maturitní. 

Mgr. Radomír Nulíček 
místopředseda zkušební komise 

MATURITA 
V týdnu od 31. 5. do 3. 6. 1999 probíhaly na VOŠ a ISŠ strojnické v Ledči nad Sáza-

vou maturitní zkoušky. Zkoušku dospělosti neskládali pouze ti mladí, ale i my, absol-
venti dálkového nástavbového studia při zaměstnání. Pro nás byl maturitním dnem 2. 
červen, na který asi dlouho nebo nikdy nezapomeneme. Vzhledem k tomu, že nám není 
již 18 let, nebyla tato zkouška pro nás lehká. O to víc nás mrzí, že jsme neuspěli všichni 
a právě těm bychom chtěli popřát úspěch ke zdárnému zakončení studia. 

Zároveň chceme tímto poděkovat těm pedagogům, kteří se nám po tři roky věnovali 
a dokázali nám, že i v pozdějším věku je člověk schopen něčeho dosáhnout. 

Obzvlášť si ceníme profesionálních znalostí paní učitelky J. Hofmanové a děkujeme 
jí za její přístup k nám, který nám dodával energii pro pokračování ve studiu. 

Za třídu DN 3 
Dana Svondrová a Jana Košíková 

O LEDECSKEM SLAVÍČKOVI 
JEŠTĚ JEDNOU 
- TENTOKRÁT O CENÁCH 

Pěveckou soutěž Ledečský slavíček 
pořádal dům dětí a mládeže letos po de-
vatenácté a časem se z ní stalo hezké pě-
vecké a hudební setkání dětí a dospělých. 

Soutěžících bývá různě. Někdy je sál 
sotva pojme (i 80 dětí) a jindy jich je jen 
tak tak. Třeba letošních 35 účastníků. Po-
čet zvyšoval jejich šanci na ocenění, pro-
tože k cenám věnovaným domem dětí 
přibyly nové ceny od pana starosty. 

Nejde o to tento fakt znovu a znovu 
přetřásat, protože pilnému čtenáři jistě 
neunikne, že příspěvek z radnice se týká 
řady dalších soutěží. Jde o to, že je rázem 
postaráno o problém. Nemají ho pořada-
telé, ale potencionální vítězové. Kdyby 
šlo o oma lovánky nebo pas te lky , 
PROBLÉM by nevznikl. Ale šlo o hodin-
ky. 

Pravidla „hry" byla jasná a v úvodu 
soutěže zřetelně vyslovená: Ze všech 
soutěžících porota vybere 3 nej lepší bez 
ohledu na kategorie. POZOR! To ještě 
neznamená, že musí být totožní se jmény 
vítězů jednotlivých kategorií. Protože 
čistě teoreticky vzato i držitel 3. místa 
v silné konkurenci může být lepší než ví-
těz tam, kde byla slabá. A tak to i dopadlo 
v naší soutěži. 

Na 1. místě M. Chládová za hudebního 
doprovodu J. Končelové - 4. kat. 
Na 2. místě M. Hořejšová - 4. kat. 
Na 3. místě D. Hotovec - 2. kat. 

Za pracovníky DDM 
Hana Veletová 

ŠESTÝ ROČNÍK PIVNÍCH SLAVNOSTI byl ve znamení tropického horka. Snad i to bylo příčinou. že přišlo „jen" na 2000 návštěvníků. Koutecký 
rybník byl přes den zřejmě větším lákadlem. V programu dne si jistě každý našel své. Vízkova Kozlovna přivezla zřejmě nej kvalitnější tým od časů, kdy 
do Ledče jezdí. Škoda. že naši chlapci neudrželi svůj slibný náskok a nakonec s „ hvězdami "prohráli. Sluncem zalitý stadion ještě více rozpálily Čes-
ké buchty a krevní tlak mužské části zvýšila i grácie půvabných mažoretek. Prostě den na infarkt! 
Smutní snad byli jen skalní pivaři, kteří letos neměli až tak velký vý>běr piv a navíc pivo se nedalo vychladit. OK 

Foto: B. Svoboda 



SBOHEM BENDY 
Potkáváte-li někoho od dětství, stane 

se vám onen člověk přirozenou součástí 
vaší krajiny života. Milan Beneš byl sice 
starší než já, ale bydlel v naší ledečské 
„čtvrti" pod ČSAD a byl nepřehlédnutel-
ný pro svoji fyzickou výbavu a tichou, 
klidnou pomalost. Byl velký a statný, 
disponovaný nevšední silou, ale jak se 
říká, kuřeti by neublížil. Vzpomínám si, 
jak se kdysi u nás v ulici při nějaké hře 
Milan zastal toho nejmenšího z nás, kte-
rého jsme kdovíproč odstrkovali. 

Už ani nevím kdy to vzniklo, ale jaksi 
odjakživa se Milanovi říkalo Bendy. A už 
mu to zůstalo. Byl velmi pracovitý a do 
své práce zabraný. Jezdil s nákladním au-
tem, ale vždy na pozdravení ze své kabi-
ny srdečně pokynul velkou rukou a zmi-
zel v zatáčce. Nikdy bych netušil, že smrt 
může skolit tak mladého, silného a odol-
ného muže. Milan Beneš umřel nečeka-
ně, za zvláštních okolností, ve svých 39 
letech. Své tiché tajemství teď naplněné 
prožívá „za zatáčkou", ve svém ne-
beském domově. 

Miloš Doležal 

DĚKAN JAN SRNSKÝ 
ŠEDESÁTNÍKEM 

Nedělní bohoslužba v chrámu sv. Pet-
ra a Pavla 20. června 1999 začala neob-
vyklým způsobem. Průvod jdoucí k ol-
táři a sestávající z dětí, mládeže, střední 
generace a seniorů přišel poděkovat 
panu děkanovi Janu Srnskému při příle-
žitosti jeho 60. narozenin za jeho 
25-letou obětavou činnost ve zdejší far-
nosti. Jako projev vděčnosti mu byly 
předány dary farní obce a individuální 
dary věřících. 

Připojujeme přání pevného zdraví 
a hodně Božích milostí, aby další léta 
prožíval jen v radosti a lásce blízkých. 

Farní rada 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 

5. 7. Novotný Aladar, Zd. Fibicha 684 
16. 7. Věncová Oluša, Hrnčíře 521 
17. 7. Dolejš Miroslav, J. Wolkera 794 
27. 7. Průšová Marta, M. Majerové 924 
75. narozeniny 

1. 7. Dvořáková Marie, Poděbradova 464 
9. 7. Vohlmutová Eliška, Vrbka 35 

10. 7. Nováková Lenka, Stínadla 1041 
18. 7. Binková Věra, 28. října 565 
21. 7. Smetanová Jiřina, Družstevní 1030 
28. 7. Žák František, J. Haška 645 
29. 7. Blažková Božena, 28. října 427 
80. narozeniny 
11.7. Mlejnková Božena, Zoufalka III 997 
15. 7. Hegenbartová Božena, Vrbka 14 
29. 7. Málková Božena, Poštovní 407 
85. narozeniny 
6. 7. Musilová Božena, Růžová 8 

23. 7. Pajer Antonín, P. Bezruce 1144 
91. narozeniny 
23. 7. Nováková Anna, Hrnčíře 2 
93. narozeniny 
19. 7. Šebek Augustin, Hůrka 243 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prožití dalších dnů Vašeho života ve zdraví 
a spokojenosti. 
NAROZENI: 

2. 6. Tvrdík Tobiáš, Fibichova 685 
21.6. Vodehnal Milan, Na Rámech 804 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození Vaše-
ho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby vyrůs-
talo ve zdraví a k všeobecné radosti. 
SVATBY: 

5. 6. Ježková Jolana, Ledeč n. S. 1036 
Křivka Pavel, Pardubice 622 

12. 6. Straehová Jitka, Hradec 64 
Novák Jindřich, Chmelná 12 

19. 6. Mgr. Lepešková Monika, Praha 
Mgr. Bohata Daniel, Praha 

19. 6. Charvátová Martina, Zahájí 8 
Kalhotka Zdeněk, Bělá 84 

Novomanželům přejeme do společného života 
hodně lásky, porozumění a spokojenosti. 
ZEMŘELÍ: 
29. 5. Mrtka Alois (1915), Partyzánská 911 
2. 6. Prchalová Jarmila (1932), J. Fučíka 920 
3. 6. Javůrková Anna (1925), 

M. Majerové 660 
17. 6. Beneš Milan (1960), M. Majerové 874 

PROGRAM KINA - srpen 1999 
3. 8. NÁVRAT IDIOTA 
17.30 Lehce mrazivá komedie 
20.00 

5.8. VODONOŠ 
20.00 Úspěšná komedie 

7. 8. DOKTOR FLASTR 
20.00 Komedie 

10.8. LINIE NÁSILÍ 
20.00 Kriminální drama 

12. 8. ČESKÁ SODA 
20.00 Český film pro dobrou náladu 

14.8. TAXI 
20.00 Kriminální komedie 

17. 8. LOLA BĚŽÍ O ŽIVOT 
20.00 Milostný příběh 

19.8. 8 MM 
20.00 Temný thriller 

21.8. PERNÍKOVÝ DĚDEK 
20.00 Úspěšný thriller 

24.8. TICHÝ HLAS 
20.00 Anglický, mládeži nepřístupný 

film 

26.8. HRÁČI 
20.00 Kriminální film 

28. 8. Dr. DOLITTLE 
20.00 Komedie 

31.8. HARD CORE LOGO 
20.00 Film pro mládež o hudbě a lásce 

Vážení návštěvníci kina, 
srdečně Vás zveme na letní přehlídku premié-
rových filmů a úspěšných repríz v červenci 
i v srpnu '99. Nenechte si ujít skvělé filmy, 
jako jsou např. Život je krásný (22. 7.), Ná-
vrat ztraceného ráje (31. 7.), Návrat idiota, 
Česká soda, Hard Core Logo a další zajíma-
vé příběhy plné napětí nebo humoru. 
Na Vaši návštěvu se těší vedení kina v Ledči 
nad Sázavou. 

P R O D Á M 
byt 1+1 s balkonem v Ledči nad Sáza-
vou. Informace na tel.: 0452/620956 

STALO SE ROKU... 
1924 
Vrcholem fotbalové sezony tohoto roku byl 
přátelský „match sportovního klubu FK Le-
deč s KF Olimpií Praha - Vršovice", konaný 
27.7. „Ostrá hra podána velice pěkně s klid-
ným průběhem. Ač obě strany hrály s napě-
tím všech sil, zápas byl dokončen s neroz-
hodným výsledkem 2:2. Účast obecenstva 
byla značná". (V kronice se píše, že k zápi-
su byly doloženy fotografie obou mužstev, 
bohužel žádná fotografie se nám nedocho-
vala. Nenajde se v některém rodinném 
albu?) 

1934 
Dne 7. července o třetí hodině odpoledne 
vyhořel domek číslo popisné 40 v Ledči, 
patřící Františku Mačenovi. Škoda činila 
19000 korun. 

9. července zemřel v Brně Karel Hornek, bý-
valý policejní revizor z Ledče nad Sázavou. 
Městská rada převzala patronát nad volej-
balovým turnajem o mistrovství Posázaví, 
které pořádal studentský spolek „Oreb" 
z Ledče. 

1939 
Byly zastaveny práce na úpravě jeskyní pod 
Septouchovem a na Hůrce. Této práce se za 
souhlasu městské rady ujal místní Rotary 
klub a na průzkum a rozšíření těchto jeskyň 
věnoval částku přes 10000 korun, které ob-
staral z darů svých členů a známých. Rotary 
klubu však byla na příkaz německých úřadů 
zastavena činnost. 

1944 
/Ve čtvrtek 20. 7. došlo na přejezdu u měš-
ťanské školy ke srážce nákladního auta fir-
my Jelínek s vlakem. Ve zdemolovaném 
autě byla zraněna jedna osoba. 

1949 
Službou veřejnosti bylo zahájení pravidel-
ného odvozu popela a smetí. Začalo se 1. 
července a to jedenkrát za čtrnáct dní. Po-
platek činil 10 Kčs ročně z každé místnosti, 
která je součástí bytu, a 20 Kčs z místností 
obchodních a živnostenských. 
K vážné dopravní nehodě došlo v sobotu 
25. 6. Ze Zahrádky se vracelo auto s brigád-
níky. Těsně nad Ledči sjelo nákladní auto 
do Adámkovy rokle (dnes už zasypané). 
Jen husté křoví trochu zmírnilo pád. Pan 
Vohnický se snažil vyskočit, ale to se mu 
stalo osudným. Na místě se zabil. Další dva 
brigádníci. Ptáčník a Hlídek, byli nárazem 
vymrštěni a těžce zraněni. Oba zranění byli 
dopraveni do havlíčkobrodské nemocnice, 
kde zedník Josef Hlídek 4. července svému 
zranění podlehl. 

OK 
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