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MIMOŘÁDNÉ TRHY NA HUSOVÉ NAMESTI V LEDCI NAD SAZAVOU 
V ROCE 2000 

Městská rada schválila využití Husova náměstí ke konání mimořádných trhů 
v následujících termínech: 

• 22. dubna • 28. října • 2. prosince • 9. prosince • 16. prosince • 23. prosince 
Srdečně zveme všechny trhovce. 

Podrobnější informace získáte na Obecním živnostenském úřadě Městského úřadu 
v Ledči nad Sázavou - tel. 0452/626210-2 

Únor ~ poslední měsíc zimy. Svůj primát 
si rád drží Stejně však slunce častěji vykukuje 
z mraků a začíná hřát Ani nebe už nemá tu 
promrzlou barvu, je den ze dne modřejší 
Koncem února už někdy bývá i teplé počasí 
Dokonce v takovém klimatu poletují včelky, 
rozkvétají sněženky a krokusy. 

LEDYNASAZAVE 
Dramaticky výjev se naskytl každému, kdo v Ledči v poledne 1. února šel přes řeku nebo ko-
lem ní ,, Táhly " totiž ledy. Masa ledu valící se korytem řeky a s rachotem se vystavující na 
volná prostranství nízkých břehů skutečně naháněla husí kůži. S nenadálým přívalem ledo-
vých ker bojovaly, jinak v poklidu žijící, labutě a kachny. Naštěstí se vše obešlo bez vážněj-
ších komplikací a zůstalo jen u jedinečného poledního divadla. „Lidé od řeky" dokonce 
tvrdí, jak moc prospěšná je taková čistící kůra pro koryto řeky. 
A ještě mi dovolte pár slov o tom, pročje ve většinějazyků február a jeho různé tvary a u nás 
únor. V tomto měsíci se totiž nejčastěji lámou a uvolňují ledy. Ledy, pokud jsou, tak plují. 
Ledové kry se hromadí a pak se mohou nořit jedna pod druhou. Tak zrovna tohle jsme první 
únorový den viděli. OK 

ZAMILOVANÍ, CHYTNETE 
SE ZA SRDCE, PŘICHÁZÍ 
VÁS SVATÝ VALENTÝN 

Kupte svým milým kartičku „valen-
týnku" - koupíte ji i v ledečských papír-
nictvích a jdou dobře na odbyt. Jsou 
vtipné, trapné, smutné, veselé a stojí asi 
dvacku. Za lásku je to pakatel! 

(Ctěte na straně 9) 

d e n n a v í c 
Jeden den k dobru v přestupném roce 

znamená pro každého něco jiného, všichni 
toho ale víc stihneme, máme delší zimu 
a stejný hlad. Jsme-li průměrnými jedlíky, 
sníme v tomto roce kvůli devětadvacátému 
únoru navíc 0,16 kg masa, 0,04 kg tuků, 
0,17 kg zeleniny, 0,18 kg brambor, 0,16 
kg ovoce. Vypijeme navíc 0,15 litru mléka 
a pozřeme o 0,06 vejce navíc. 

(Ctěte na straně 7) 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Městské rady v Ledči 

nad Sázavou dne 12. ledna 2000 
• Městská rada vzala na vědomí in-

formaci starosty města p. Urbana 
o jednání se zástupci PCP a. s. ve 
věci dalších postupů při plynofi-
kaci Ledče nad Sázavou. 

• MR schválila přidělení bytu č. 8 2+1 
v ul. J. Haška čp. 573 v Ledči nad 
Sázavou, I. kategorie, pí Ludmile 
Zikmundové, v současné době byd-
lící v podnájmu (M. Majerové 655). 
Byt je pí Zikmundové přidělen 
v obecném zájmu města, kdy důvo-
dem pro toto přidělení je skutečnost, 
že žádost pí Zikmundové byla dle 
schváleného pořadníku na 2. místě 
pro byt 3+1. Vzhledem k tomu, že se 
byt 3+1 neuvolnil, byla její žádost 
přeřazena do žádosti o byt 2+1. Ná-
jemné je stanoveno regulované for-
mou maximálního nájemného. 

• MR schválila přidělení bytové ná-
hrady, která je tvořena holobytem -
bytem IV. kategorie č. 7/1 (1 míst-
nost a společné příslušenství s bytem 
7/2) a bytem IV. kategorie č. 4 (1 
místnost + WC), v ul. Čechova čp. 
77, v Ledči nad Sázavou manželům 
Miloslavě a Janu Stáníčkovým, trva-
le bytem Kožlí čp. 76, přechodně by-
tem Ledeč nad Sázavou, ul. J. Haška 
čp. 603. Nájemné je stanoveno regu-
lované formou maximálního nájem-
ného. 

• MR schválila zveřejnění záměru 
Města Ledeč n. S. odprodat pozem-
ky pare. č. 522/2 o výměře 407 m2 a 
č. 523 o výměře 306 m2 v ul. Mele-
chovská v kat. území Ledeč nad Sá-
zavou. 

• MR schválila žádost nájemců domu 
čp. 1045-1047 ze dne 10. 1. 2000 
o povolení instalace vodoměrů na 
studenou vodu s tím, že veškeré ná-
klady spojené s dodávkou vodoměrů 
a jejich instalaci si nájemci uhradí 
sami. OlaSMM upozorní nájemce, 
že je reálný předpoklad zahájení 
prodeje bytů v domě čp. 1045-1047 
do vlastnictví nájemců a že se do té 
doby neuvažuje s žádnými opravami 
v domě s výjimkou odstraňování pří-
padných havárií. 

• MR schválila finanční příspěvek ve 
výši 2 000,- Kč na částečnou úhradu 
provozu kluziště (vody) u domů čp. 
663 - 665 s tím, že SBDO Ledeč nad 
Sázavou vykáže spotřebu vody na 
nástřik kluziště a období jeho provo-

zu. Finanční příspěvek bude uhrazen 
proti faktuře. 

• MR schválila na základě žádosti 
Sdružení rodičů a přátel Gymnázia 
Ledeč nad Sázavou poskytnutí 1 ks 
knihy „Toulky Vrchovinou", 1 ks 
knihy „Ledeč nad Sázavou - dějiny 
města" a finančního příspěvku ve 
výši 1 000,- Kč na zajištění plesové 
tomboly. 

• MR schválila předložení návrhu 
obecnímu zastupitelstvu na pověření 
městské rady poskytováním bez-
úročných půjček pro občany na řeše-
ní jejich nepříznivé finanční situace 
v důsledku nevyplacení mezd jejich 
zaměstnavateli. 

• MR uložila vedoucímu OSVZ p. 
Forstovi projednat s rodinou žada-
telky pí Emilie Maršounové formu 
společného příspěvku požadované-
ho Domovem důchodců v Čáslavi. 

• MR uložila vedoucí FO pí Štěpánko-
vé předložit městskému zastupitel-
stvu k projednání žádost Svazu 
důchodců Ledeč nad Sázavou o fi-
nanční příspěvek na činnost Svazu 
důchodců v roce 2000. 

• MR doporučila městskému zastupi-
telstvu schválit finanční příspěvek 
ve výši 50 000,- Kč Automotoklubu 
Ledeč nad Sázavou na náklady spo-
jené s pořádáním Mistrovství repub-
liky v motokrosových závodech ve 
třídě nad 250 ccm. 

Ze zasedání Městské rady v Ledči 
nad Sázavou dne 26. ledna 2000 
• MR vzala na vědomí informaci sta-

rosty města o jednání s vedoucím 
provozu firmy ORNELA a. s., pa-
nem Jindřichem Krejčířem z divize 
České perličky o zřízení domácích 
pracovišť na navlékání korálků, kdy 
by se vytvořilo 50 - 70 pracovních 
míst pro trvalý pracovní poměr. 
V Ledči nad Sázavou by bylo umís-
těno středisko s vedoucí pí Polanec-
kou. Vedoucí provozu do jednoho 
měsíce potvrdí definitivně závěry 
jednání. 

• MR byla informována starostou 
města p. Urbanem o nabídce výroby, 
kde SWIFT Holding a. s. shání pros-
tory pro výrobu multimediálních in-
formačních ploch na bázi led diod. 
K rychlému rozběhu výroby potře-
buje prostor 500 m2. Po vytipováni 
možností v našem městě byly oslo-
veny firmy Lesní společnost a. s. 

a Galatek a. s., které vlastní prostory 
k pronájmu. 

• MR schválila zveřejnění záměru 
Města Ledeč n. S. odprodat poze-
mek pare. č. st. 561/2 o výměře 
18 m2 zastavěné plochy v kat. území 
Ledeč nad Sázavou (v ul. 28. října). 
Jedná se o pozemek zastavěný gará-
ží, kterou město v minulosti odpro-
dalo. 

• MR schválila uzavření smlouvy 
mezi Městem Ledeč nad Sázavou 
a TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou 
o užívání nemovitostí TJ k hodinám 
tělesné výchovy základních škol. 
Město uhradí TJ ročně poměrnou 
část nákladů ve výši 159 000,- Kč. 

• MR schválila záměr, aby se Město 
Ledeč n. S. stalo vydavatelem knihy 
s pracovním názvem „Staré pohled-
nice Havlíčkobrodska", jejíž auto-
rem bude František Pleva. 

• MR schválila využití Husova ná-
městí ke konání mimořádných trhů 
na dny 22. dubna, 28. října, 2., 9., 16. 
a 23. prosince roku 2000. 

• MR uložila živnostenskému odboru 
MěU provést aktualizaci žádostí o ná-
jem bytu formou veřejné vyhlášky - tj. 
vyvěšení na úřední desce MěÚ, zveřej-
nění v novinách, popř. v místním roz-
hlasu. 

• MR doporučila MZ podpořit návrh 
odboru ZP na obnovu lesoparku 
Septouchov. 

• MR projednala návrh starosty p. Ur-
bana na vstup Města Ledeč nad Sáza-
vou do Sdružení obcí za účelem 
mzení cyklostezky vedené Posáza-
vím a doporučuje městskému zastupi-
telstvu schválit poskytnutí finanč-
ního příspěvku Sdružení obcí ve výši 
2,- Kč na jednoho obyvatele podle sta-
vu k l . 1. 2000. 

• MR projednala návrh starosty města 
na poskytnutí finančního příspěvku na 
přestavbu pobočné stanice HZS 
v Ledči nad Sázavou pro rok 2000 
v částce 300 000,- Kč a doporučila jej 
městskému zastupitelstvu ke schvále-
ní. 

• MR doporučila MZ schválit prodej 
akcií České spořitelny a. s. prostřed-
nictvím Elektrárenského a plynáren-
ského sdružení obcí východních 
Čech. 

Slávek Poborský 
zástupce starosty 



Živnostenský úřad informuje LEDEN NA 
RADNICI 

I na zdejším městském úřadu se stal 
od 1. 1. 2000 účinným zákon č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím. Podmínky a cenový vý-
měr je vyvěšen na úřední desce. 
Prvním novorozeňátkem r. 2000 se 
v Ledči nad Sázavou stala Barbora 
Bělohradská (nar. 10. ledna). 
Počet obyvatel k 31. 12. 1999: 6215, 
k 31. 1.2000:6209. 
V ledečském muzeu byla zahájena vý-
stava prací na téma „Ledeč ve třetím 
tisíciletí". Výstava obsahuje díla oce-
něná cenou starosty města v roce 
1999. 
Po několika letech schodkového hos-
podaření skončil rozpočet Města Le-
deč nad Sázavou za rok 1999 pře-
bytkem. 
V měsíci lednu bylo přijato a projed-
náno 5 přestupků proti veřejnému po-
řádku. 
Odbor výstavby vydal stavební povo-
lení pro provedení plynofikace města 
(prozatím pro území na pravém břehu 
řeky). 
Živnostenský úřad povolil provoz 16 
ks výherních hracích přístrojů umístě-
ných v různých zařízeních v Ledči nad 
Sázavou. Město tak získalo formou 
správních poplatků příjem 128 000 Kč. 
Odbor životního prostředí vyřídil dvě 
stížnosti týkající se údržby a užívání 
městské zeleně. 
Městské kino uspořádalo v lednu 13 
filmových produkcí, které navštívilo 
celkem 529 návštěvníků. 
Městský úřad v Ledči nad Sázavou má 
stanoveny úřední hodiny ve shodě 
s ostatními orgány státní správy, a to 
v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin. 
I když je budova úřadu běžně přístup-
ná i v ostatní pracovní dny, vyzýváme 
veřejnost k dodržování stanovené 
doby, neboť jenom tak má záruku, že 
se jí na příslušných odborech mohou 
zaměstnanci věnovat a že lze záleži-
tosti úspěšně vyřídit. Mimo úřední 
dny by pak měli zaměstnanci získávat 
klid k nerušené práci a prostor a čas 
k místním šetřením a kontrolám v te-
rénu, ke školením, konzultacím, aj. 
pracovním povinnostem, takže nelze 
vždy zajistit jejich momentální pří-
tomnost v kanceláři. Na skutečnost, že 
není úřední den, upozorňujeme nyní 
i vývěskou na vstupních dveřích MÚ. 
Kolektiv zaměstnanců děkuje za po-
chopení. 

J. Kubistová, MÚ 

Od 1. března 2000 nabude účinnosti 
novela živnostenského zákona, která 
byla publikována ve Sbírce zákonů pod 
č. 358/1999 dne 30. prosince 1999. Pro-
tože tím dochází k různým změnám pod-
mínek podnikání, zjednodušeně vyspe-
cifikujeme oblasti nových zákonných 
úprav: 
• příslušnost živnostenských úřadů 
z místa podnikání do místa trvalého byd-
liště (příslušný k vydání živnostenského 
oprávnění bude živnostenský úřad, v je-
hož územním obvodu má žadatel bydliš-
tě). K místu podnikání nebo sídlu se 
prokazuje vlastnické nebo užívací právo, 
pokud se liší od místa bydliště (§ 45). 
• zařazení živností - řemeslnými živ-
nostmi, kde oprávnění vydává okresní 
živnostenský úřad, se stávají mj. tyto čin-
nosti: modelářství, opravy pracovních 
strojů a hudebních nástrojů, pekařství 
a cukrářství, montáž suchých staveb, fo-
tografické služby. Obkladačství se sluču-
je se zednictvím. Novými živnostmi 
vázanými je např. průvodcovská činnost, 
tělovýchovné, masérské, rekondiční a re-
generační služby, tělovýchovná zařízení, 
účetnictví, účetní poradci. Provozování 
čerpacích stanic s palivy a prodej drogis-
tického zboží se stává živností volnou. 
U řemeslných živností se bude prokazo-
vat praxe (§21). 
• platnost výpisu z rejstříku trestů pro 
prokazování bezúhonnosti se zkracuje na 
3 měsíce (§ 6). 
• všeobecnou podmínkou pro podniká-
ní je i předložení dokladu, že fyzická 

osoba nemá závazky vůči finančním or-
gánům (§ 6). 
• prokazuje se užívací nebo vlastnické 
právo k provozovnám (§ 17). 
• mezi podnikatelem a odpovědným zá-
stupcem musí být pracovně-právní vztah 
(§ i i ) . 
• nové povinnosti podnikatelů (§ 31) 
např.: 
• zajistit v potřebném rozsahu účast od-

povědného zástupce při provozování 
živnosti, viditelně označit obchodním 
jménem a IČO místo podnikám, liší-li 
se od bydliště, a sídlo právnické osoby, 

• vydávat doklady o prodeji zboží a pos-
kytnutí služby, 

• v provozovně nebo v místě podnikání, 
sídle nebo v místě organizační složky 
musí být na žádost kontrolního orgánu 
a ve stanovené lhůtě k dispozici dokla-
dy o nabytí zboží nebo materiálu, 

• provozování živnosti lze přerušit nej-
déle na dobu dvou let, v provozovně 
musí být osoba se znalostí českého ja-
zyka, aj. 
Vzhledem k tomu, že novela živnosten-

ského zákona stanoví i současným podni-
katelům některé povinnosti, které musí 
splnit ve lhůtě 1. roku od účinnosti záko-
na, tj. do 28. 2. 2001, doporučujeme, aby 
se s tímto právním předpisem včas sezná-
mili a předešli tak případnému postihu 
nebo zrušení živnostenského oprávnění. 
O podrobnostech se informujte u zaměst-
nanců živnostenských úřadů. 

J. Kubistová, MÚ 

L I N K 
1.1. Požár domu čp. 143 v Haškově ulici. 

Díky včasnému zásahu občanů byl požár 
brzy uhašen, jednotka hned po příjezdu pro-
vedla průzkum a další ohniska nezjistila. 
3.1. Havárie autobusu u obce Kouty. Jed-

notka PS pomáhala vyprostit autobus sjetý 
z vozovky. 
5.1. Planý výjezd - nahlášen požár u osa-

dy Přemilovsko. 
7.1. Jednotka PS pomáhala při dopravní 

nehodě u obce Vilémovice. 
10. 1. Dopravní nehoda u obce Číhošť. 
Osobní automobil se převrhl na střechu, 
jednotka provedla odpojení baterie a zabez-
pečení proti požáru. 
11. 1. Opět dopravní nehoda u obce Čí-
hošť. Osobní automobil Favorit na kluzké 
vozovce narazil do stromu. 
18.1. Dopravní nehoda u koupaliště u obce 
Kožlí. Po příjezdu na místo byl již řidič 
v péči RZS. Jednotka provedla odpojení ba-
terie. Jednalo se o vozidlo značky Renault, 
které narazilo do svodidel. 
21.1. Dopravní nehoda na náměstí Svobo-
dy. Kamion DAF zablokoval vozovku. 
21. 1. U čerpací stanice ADAM uvízly tři 
kamiony. Jednotka provedla jejich odstra-
nění a tím uvolnění vozovky č. 150. 
22. 1. Opět zablokovaná silnice č. 150 
u čerpací stanice ADAM návěsem zn. 

1 5 0 
LIAZ. Jednotka provedla zprůjezdnění vo-
zovky. 
24. 1. Překážka v silničním provozu, za-
padlý nákladní automobil LIAZ u čerpací 
stanice ADAM. Jednotka vozidlo vyprosti-
la a uvolnila vozovku. 
26. 1. Jednotka PS vyprostila zamrzlou la-
buť na řece Sázavě pod jezem. Vyproštěná 
labuť byla předána pracovníkům Stanice 
ochrany přírody z Pavlova. 
26. 1. Vyproštění kamionu, který zabloko-
val vozovku ve směru na Světlou n. Sázavou. 
28. 1. Dopravní nehoda u obce Meziklasí. 
Jednalo se o autobus ČSAD a osobní auto-
mobil Peugeot 309 GRD. Jednotka proved-
la zabezpečení proti požáru a odtažení 
z vozovky. 
28.1. Dopravní nehoda u obce Dolní Město. 
Střet dvou osobních vozidel, která hasiči za-
bezpečili proti požáru a uklidili místo neho-
dy. 
30. 1. Průsak vody stropem do sklepních 
prostor v ulici Hrnčíře čp. 521. Jednalo se 
o prasklé potrubí, proto musel být zastaven 
přívod vody, hrozilo nebezpečí průsaku do 
elektr. instalace. 
31. 1. Na požádání zdravotní služby byl 
otevřen byt v ulici A. Jiráska 783. Majitel J. 
R. (83 let) nereagoval na zvonění. Byla při-
volána RZP, která ho odvezla k ošetření. 



Přehled o poskytnutých dávkách sociální péče odborem 
sociálních věcí Městského úřadu v Ledči nad Sázavou 

v roce 1999 v porovnání s rokem 1998 
Vysvětlivky: 
• údajejsou uváděny v tis. Kč, odsouhlaseny finančním odborem, který provádí zúčtování 
• počet dávek u opakujících se dávek je uveden pouze počet příjemců (skutečný počet je 

např. u péče o blízkou osobu - dospělou: 40 x 12 měsíců = 480 (údaje uvedené v závor-
kách). 

Dávkv pro staré občany, počet poskyt. dávek tis. Kč 
těžce zdravotně postižené: 1998 1999 1998 1999 
Příspěvek při péči o blízkou 
osobu - dospělou 30 (360) 40 (480) 830,0 981,0 

Jednorázový příspěvek pod-
míněný zdrav, stavem - pří-
spěvek na individuální 
dopravu 

3 3 18,0 18,0 

Opakovaný příspěvek pod-
míněný zdrav, stavem 
- na trv. používání ortoped, 
komp. a jiných pomůcek 
- na užívání bezbariérového 
bytu 

16 (192) 

1(12) 

20 (240) 

1(12) 

30,0 

5,0 

35,3 

5,0 

V této kategorii bylo vyplaceno v roce 1998 celkem Kč 883.000 
v roce 1999 celkem Kč 1.051.300 

V roce 1999 bylo v porovnánís rokem 1998 v této kategorii vyplaceno o Kč 168.300 více. 

Opakované a jednorázové 
dávky jednotlivcům - neza-
městnaným 

počet poskyt. dávek tis. Kč Opakované a jednorázové 
dávky jednotlivcům - neza-
městnaným 1998 1999 1998 1999 

Opakovaný peněžitý příspě-
vek pro jednotlivce (neza-
městnané) podmíněný 
sociální potřebností 

90(1080) 168 (2016) 668,0 1802,6 

Jednorázový peněžitý pří-
spěvek pro jednotlivce 
(nezaměstnané) podmíněný 
sociální potřebností 

42 66 85,0 137,0 

V této kategorii bylo vyplaceno v roce 1998 celkem Kč 753.000 
v roce 1999 celkem Kč 1.939.600 

V roce 1999 bylo v porovnání s rokem 1998 v této kategorii vyplaceno o Kč 1.186.600 
více. 

Dávky sociální péče rodi-
nám s nezaopatřenými dět-
mi 

počet poskyt. dávek tis. Kč Dávky sociální péče rodi-
nám s nezaopatřenými dět-
mi 1998 1999 1998 1999 

Opakující peněžitý příspě-
vek podmíněný sociální 
potřebností 

72 (864) 83 (996) 1104,0 1229,5 

Příspěvek při péči o blízkou 
osobu - nezaopatřené dítě 16 (192) 15(180) 466,0 404,0 

Jednorázový peněžitý pří-
spěvek 20 36 22,0 50 

Věcná pomoc 2 2 2,0 5,8 

V této kategorii bylo vyplaceno v roce 1998 celkem Kč 1.594.000 
v roce 1999 celkem Kč 1.689.300 

V roce 1999 bylo v porovnánís rokem 1998 v této kategorii vyplaceno o Kč 95.300 více. 
Celkem bylo vyplaceno na dávkách sociální péče v roce 1998 Kč 3.230.000 

v roce 1999 Kč 4.680.200 

V roce 1999 bylo celkem na dávkách sociální péče v porovnání s rokem 1998 vyplaceno 
o Kč 1.450.200 více. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

z P O L I C E J N Í C H 
Z Á P I S K Ů 

Zdá se, že řidiči v chladném a na sníh bo-
hatém lednu většinou nechávali své „ple-
chové koníčky" ve stájích. Nehod bylo 
celkem devatenáct, většinou drobné „trhan-
ce" způsobené špatnou sjízdností vozovek. 
Přesto se stala 18. ledna jedna velmi těžká 
dopravní nehoda. V odpoledních hodinách 
nezvládla řidička E. K. svého Renaulta na 
zledovatělé vozovce u koželského koupa-
liště. Smyk a prudký náraz do svodidel, kte-
rá byla proražena, znamenal pro nešťastnou 
řidičku těžkou újmu na zdraví. 

2. 1. Zřejmě bohatě prostřený silvestrov-
ský stůl vyčistil kapsy dosud neznámých 
zlodějů, kteří se v Nádražní ulici vloupali 
do prodejny Snaha. K ránu tu odcizili kože-
né zboží za sto tisíc korun. Přejme si, aby 
tohoto bohatýrského vstupu do nového sto-
letí dlouho neužili. 

4. 1. Sklad pneumatik v Hradci se stal 
předmětem zájmu neznámého pachatele. 
Prostory skladu vyčistil za téměř padesát ti-
síc korun. 

Tentýž den měli smůlu zloději nafty, kte-
rou ukradli ze skladu olejů v ZD Jedlá. Zá-
sluhu na jejich dopadení mají i místní 
policisté, kteří provedli náhodnou kontrolu 
jejich vétřiesky. Lup za více než sto tisíc 
korun dlouho neužívali. 

5.1. Drzost zlodějů nezná mezí. Ve firmě 
Aquacomp byly přímo z peněženky za-
městnankyně odcizeny peníze. Z iniciativy 
poškozené a zaměstnanců byl během krátké 
chvíle dopaden pardubický recidivista, kte-
rý právě „kontroloval" naše město. 

6. 1. Přestupek proti majetku, tak lze 
označit chování namazaných mladíků J. M. 
a M. K., kteří zdemolovali vchodové dveře 
v Haškově ulici. 

11.1. Ve městě byl zadržen pacient Psy-
chiatrické léčebny z Havl. Brodu, který se 
už zřejmě ve jmenovaném ústavu nudil, 
a tak si to namířil do rodné Bohdanče. 

13. 1. Do místního kina zřejmě spěchal 
dosud nezjištěný „divák". Kradenou Felicii 
zanechal tamtéž. Zručský majitel auta si rád 
přicestoval vlakem. 

14. 1. Škoda za 4 000 korun byla spáchá-
na při vloupání do prodejního stánku 
v Mostecké ulici. Svůj rukopis tu zanechala 
známá ledečská firma J. S., která si ke spo-
lupráci přizvala svého pražského kumpána. 

16. 1. Novodobí „kovbojové" pořádají 
nájezdy na zemědělské usedlosti a kradou 
tu skot. Tentokrát to bylo v Ostrově. 

20. 1. V půjčeném žigulíku byl při svých 
rejdech zadržen řidič, který neměl řidičské 
oprávnění. Jak se ukázalo, nejen že opráv-
nění nemá, ale navíc má zákaz řízení. Už 
opravdu dojel? 

22. 1. Zřejmě lednový chlad donutil svě-
telského pasažéra k „rozcvičce" v čekárně 
ČD na Horní Ledči. Posilněn alkoholem už 
dopoledne tu vesele rozbíjel okna. Tento 
husarský kousek přišel na 1 300 Kč. 

27. 1. Až v Deštné v Orlických horách 
našel místní občan M. B. peněženku, kterou 
odevzdal ledečské policii. Její šťastný maji-
tel byl zase až z Kroměříže - cesty radosti 
jsou nevyzpytatelné. OK 



NAŠE MĚSTO VE TŘETÍM TISÍCILETÍ 

Výstava dětských výtvarných prací, 
tematicky zaměřená na Ledeč ve třetím 
tisíciletí (informovali jsme vás v minu-
lém čísle LN) má ještě jednu reprízu. 
Tentokrát v muzeu na místním hradě. 
Vernisáž výstavy zahájil v sobotu 
22. ledna pan starosta Karel Urban. 
I když vítězové soutěže jsou známí už 
přes měsíc, nic nebrání tomu, abyste 
zhlédli obrázky, které svými nápady 
dovedou vyrazit dech i dobře pobavit. 

Do rámce slavnostního večera dobře 
zapadlo i hojně navštívené vystoupení 
Pepy Nose, které připravili „Přátelé ti-
chého dotyku". * 

VVSTflVR Nfl 
POKRAČOVANÍ 

Dnes se musím obléci jako spořádaný 
třicátník. Letošního Silvestra nehodlám 
jako každoročně trávit u televize se 
sklenkou šampaňského v ruce. Vždyť 
jsem si taky v podniku koupil lístek na 
zábavu. Asi se budu muset víc nabalit, 
protože v sokolovně už asi topení nefun-
guje vůbec a vypadá to, že dnes bude 
pěkně mrznout. Už abych šel. 

Stmívá se. Rychlou chůzí míjím opra-
vované domy a nová policejní auta. Na 
mostě se ale musím zastavit a podívat se 
na hrad. Pamatuji si, že jako malý kluk 
jsem vždy o Vánocích lezl na jeho věž 
a vypínal z elektriky kometu, která zde 
každoročně svítila. Dnes ji jen marně hle-
dám. Něco mě sevře u srdce. Proč tam 
vlastně poslední dobou už vůbec není? 
Typoval bych, že asi spadly schody a už 
se navrch nikdo nedostane, aby ji tam 
dal. Můj pohled se pomalu sveze z věže 
až dolů na řeku. Je zamrzlá. Vlastně je-
nom kraje. Raději jdu dál. Na náměstí 
svítí pár pouličních lamp. Holé lípy se 
zde tyčí jako vojáci vyrovnaní v řadě 
a díky neúplnému osvětlení vrhají 
nepravidelné stíny. Na to, že je Silvestr, 
tak je náměstí bez života. Vlastně ne tak 
docela. Na protější straně se objímá mla-
dý pár. Kolik jim může být? Typuji tak 
čtrnáct. Já v jejich věku doma spravoval 
autodráhu. No jo. Svět se žene stále ku-
předu a Ledeč samozřejmě s ním. 

V sokolovně je celkem dost lidí. Mu-
sím říct, že jsem čekal menší účast, ale 
s tím topením jsem to uhodl. Naposledy 
jsem tu byl tak před patnácti lety, když 
jsme s kamarády slavili nové tisíciletí. Je 
zde spousta známých. Přisednu si ke spo-
lužákovi ještě ze základky. Samozřejmě 
nečekám, že se se mnou bude celý večer 
bavit, když je tu se ženou, ale doufám, že 
si pokecáme. A hele, on je tu i Franta. 
Zase má novou přítelkyni. Jak on to jen 
dělá. Támhle sedí David, Milan, Edita... 
Dokonce i Jakub. Ten je prý nový ředitel. 
Vypadá na to. 

Už aby aspoň začali hrát. Dechovku 
jsem jako malý kluk nesnášel a teď se tu 
na ni docela těším. Pamatuji si, že jsem 
vždy přemýšlel, jaká hudba bude ve tře-
tím tisíciletí. Adam mi dokonce tvrdil, že 
už hudba vůbec nebude, protože mu prý 
táta říkal, že za tu dobu už se lidi budou 
chovat úplně jinak, bude tu všechno auto-
matické, a na dovolenou se bude létat na 
Měsíc a ne na Mácháč. S odstupem času 
vidím, že buď kecal Adam, nebo jeho 
táta. To je jedno. Teď si jdu koupit aspoň 
pivo, ať tu nesedím tak nasucho. „Ahoj." 
„Jé, ahoj Adame. Já tě málem nepoznal. 
Jak se máš?" „Ale jo. Jde to. Já bydlím 
teď v Kolíně. Mám dost dobrýho fleká. 
Dělám zástupce starosty. Jezdíme po 
schůzích a myslím, že jsem Kolínu dost 
pomohl. Už jsem se tam zasloužil o hez-

kou řádku věcí. Musíš se přijet někdy po-
dívat. Vezmi si s sebou kolo, projedeme 
se. Ukážu ti, jaký jsem vybudoval skvělý 
cyklostezky. A co ty?" Vlastně mu ani 
nemám co říct. Proti jeho seznamuje můj 
život zcela klidný. „Já jsem pořád ve fab-
rice, ale mám se dobře. Určitě někdy při-
jedu, protože ty cyklostezky mě dost 
lákají. Tady v okolí nic není." „Myslím, 
že tady asi ani nic nebude." „Proč mys-
líš?" „Já jak jezdím po těch schůzích, tak 
ti můžu říct, že jsem tam někoho z Ledče 
ještě nepotkal. My už tam s nima vlastně 
ani nepočítáme. Je to asi prostě nezají-
má." Na to mu už opravdu nemám co říct, 
a tak se raději napiji piva. „Hele, na mě 
támhle čeká žena, tak se měj krásně. Za-
tím ahoj." „Ahoj, Adame." Jdu si pomalu 
sednout a vyhýbám se tančícím párům. 

Musím přemýšlet nad jeho slovy. 
Vždyť to není tak úplná pravda, že Ledeč 
nic nedělá. Jsou zde rozkopané chodníky 
a vesele se zavádí plyn. Dokonce už se 
i dokončuje hlavní dopravní obchvat, 
který se vyhýbá malebnému náměstí. Na 
to se přece musím napít. Jdu si koupit 
Ferneta. Jen tak ho vychutnávám. To je 
snad nesmrtelný drink. Pil jsem ho ještě 
ve dvacátém století. Stále ta svěží chuť. 
Už proto mu musím zůstat věrný. 

Při zpáteční cestě narazím na Romana. 
„Ahoj člověče, jak se máš?" „Ahoj Ro-
mane. Já dobře a jak ty?" „Nó, skvělé, 



dem na panáka. Dva velký Fernety. Tak 
na zdraví!" „Na tvoje, Romane." „Člově-
če, já už sem tě neviděl ani nepamatuju. 
Tuhle sem jel přes Ledeč. Už byl večer, 
tak sem si řek, že se tady někde ubytuju 
a ráno se stavím. Jenže sem tu normálně 
nesehnal vůbec žádnej hotel ani penzion, 
tak sem holt musel jet dál." „No, to je 
fakt, že tu vlastně ani nocleh není." „To 
teda, člověče, nevim, proč říkaj Ledči tu-
ristický centrum, když se tady ten turista 
ani nevyspí. Hele, tak dáme eště jednoho 
do druhý nohy." Ani se nebráním. Začí-
nám už mít celkem vysmáto. Vždyť ono 
to město je vlastně úplně v pohodě. Bez 
starostí jako já. 

Teď vlezl někdo na pódium. To je ale 
sranda. No on snad bude mluvit. Kdo to 
vůbec je? Jestli bude říkat něco o Ledči, 
tak se budu asi už smát. Proč mu ten mik-
rofon tak píská? „Jedna, dva,... Já jsem 
chtěl jen poděkovat těm občanům, kteří 

nám pomohli dodělat silnici v ulici Lov-
čen..." Mám vysmáto, a to dokonale. 
Radši si jdu koupit další pivko. A jé. Už 
se odpočítává „5-4-3-2-1-Šťastný nový 
rók!" Teď se musím se všemi líbat. Kaž-
dej mi přeje. Ani nevim co, jen se přiblb-
le usmívám a přikyvuj u. 

Už mě to nebaví. Radši se vytratím. Ty 
dveře sou nějaký ouzký a jakej blbec sem 
dal ty schody, když tu eště před chvílí ne-
byly. Asi sem do někoho narazil. „Asi ti 
něco sedí na zádech a je to dost velký. 
Haha..." Co to povídal. Jak by si mi asi 
mohlo sednout něco na záda? Už toho 
mám vážně dost. Potácím se po nábřeží 
směrem k domovu. V parku vidím něko-
lik lidí ležet na zemi. Jdu tam. Oni jen 
leží a nic nedělají. Jen jeden sedí, má 
sklopenou hlavu a dívá se na ruku. Vlasy 
mu padají až na ohnutou ruku. „Co to dě-
láš, ty vole?" Hlava se zvedne a vlasy od-
kryjí zkrvácenou ruku propíchlou 

injekční stříkačkou. Tak to je pro mě 
opravdu moc. Běžím k nejbližšímu stro-
mu a ohnu se. Odplivnu si tak půl litru 
a bez otáčení spěchám domů. Nemám 
odvahu se otočit. 

Mám čas přemýšlet, i když mi mozek 
nějak moc nefunguje. Asi toho bylo na 
mě moc. Nejen alkoholu, ale i všech těch 
zpráv, které jsou vlastně pořád jen 
holými fakty. Už mi to dochází. To, co 
mi údajně mělo sedět na zádech, byla jen 
pořádná opice, a ve městě se dějí takové 
věci, o kterých, myslím nejen já, nemám 
ani páru. 

Proč jsem vlastně nezůstal stereotypně 
sedět doma u televize? Mohl jsem být 
i nadále zaslepen supervizí moderní 
doby. 

Avšak co jsem čekal? Vždyť je rok 
2015. 

Martina Brabcová 
Gymnázium Ledeč n. S. 

ČESKOSLOVENŠTÍ LEGIONÁŘI Z OKRESO 
HAVLÍČKŮV BROD - VÝZVA KE SPOLOPRÁGI 

Okresní vlastivědné muzeum Hav-
líčkův Brod (Havlíčkovo nám. 19, tel. č. 
0451/24151) a Státní okresní archiv 
Havlíčkův Brod (Kyjovská 1125, tel. č. 
0451/24742) s podporou Okresního úřa-
du Havlíčkův Brod připravují k vydání 
publikaci s pracovním názvem „Česko-
slovenští legionáři (1914 - 1920) - rodá-
ci a občané z okresu Havlíčkův Brod": 

Obě instituce si dovolují obrátit se na 
nejširší odbornou i laickou veřejnost 
s prosbou o spolupráci. Autoři projektu, 
iniciovaného ústředím Československé 

obce legionářské, uvítají jakékoliv in-
formace i kopie archivních materiálů 
(zápisy z obecních a rodinných kronik, 
osobní písemnosti příslušníků čsl. le-
gií, jejich osobní vzpomínky, dopisy, 
fotografie, ...), které umožní ověřit, 
případně doplnit, údaje, které se již 
podařilo shromáždit. Náklady s tímto 
spojené budou samozřejmě hrazeny 
z prostředků výše uvedených institucí. 

Výsledkem naší práce by měl být co 
nej úplnější a pravdě odpovídající jmenný 
přehled (s více či méně podrobnými 

osobními údaji), doplněný o edici 
písemností a reprodukce artefaktů, 
dokumentujících osudy lidí, kteří se 
tak zásadním způsobem zasloužili 
o vznik Československé republiky. 

S ohledem na to, že autoři jsou limi-
továni časovou tísní, prosíme všech-
ny, kdo by nám mohli a chtěli pomoci 
při realizaci tohoto velmi náročného 
projektu, aby tak učinili na jednu 
z výše uvedených adres do 31. břez-
na 2000. 

n • • • • 

PLAN SVOZU KOMUNÁLNÍHO 
ODPADU V LEDČI NAD SÁZAVOU 

PONDĚLÍ: 
sídliště Stínadla, M. Majerové, Pod Stí-
nadly, Na Sibiři, Ke Stínadlům, Z. Fibi-
cha, B. Němcové, A. Jiráska, Na 
Rámech, Hlaváčova, Komenského, 28. 
října, Lovčen, Lipová, Hálkova, Habrec-
ká, Na Žižkově, Poděbradova, 5. května. 

ČTVRTEK: 
Podolí, Nádražní, Tyršovo nábřeží, Sá-
zavská, Poštovní, Mizerov, nám. Svobo-
dy, Růžová, Čechova, Pivovarská, 
Heroldovo nábřeží, Hradní, Zahradní, 
Partyzánská, Slunečná, Zoufalka I, II, III, 
Husovo nám., Mostecká, Mlýnská, Let-
ní, Nad Strání, Nad Lesem, Jabloňová. 

PATEK: 
Koželská, J. Wolkera, J. Fučíka, P. 
Bezruče, J. Haška, U prádelny, Hrn-
číře, Barborka, Pod Šeptouchovem, 
Na potoce, Z. M. Kuděje, Hůrka, Pod 
Skalkou, Na Skalce, Melechovská, 
Hutní, Havlíčkova, Nad internátem, 
Družstevní, Údolní, Želivská, Zahrá-
decká, Na Pláckách. 

SEPARACE - ČTVRTEK 
sklo lx za 14 dnů 
papír a plast každý týden. 

Informace: 
Tel.: 0452/62 62 10-12, linka 121,122. 



INFORMACE URADU PRAČE 

SBĚRNA SUROVIN 
Pivovarská 1204 

Ledeč nad Sázavou 

Výkup odpadu 
papíru, železa, nerezi, železných 
a neželezných třísek, barevných 

kovů, auto vraků aj. 

Smluvní ceny, platba v hotovosti, 
po dohodě možnost svozu 

Provozní doba: 
Pondělí - pátek 

od 8 do-12 a od 13 do 16 hod. 
Sobota od 8 do 12 hod. 

Tel.: 0452/62 66 65, 0602-31 40 14 

GEODET A LES a.s. 
Chrudim 

středisko Ledeč nad Sázavou 
Havlíčkova ulice čp. 155 

telefon: 0452/62 26 06 

Provádíme geometjáž 
plány pro vyznač 

do katasttuvra 
pozemky 

výšk 

Hledám firmu, 

která umožní pracovní 

uplatnění absolventce 

ledečské ISŠ strojírenské. 

TeL: 0604-96 15 51 

Míra nezaměstnanosti v mikroregionu 
Ledeč nad Sázavou k 31. lednu 2000 je 
8,46 %, to je 427 uchazečů o zaměstnání. 
V městě Ledeč nad Sázavou je 236 neza-
městnaných. Celý okres Havlíčkův Brod 
má míru nezaměstnanosti k 31. 1. 2000 
8,23 %, to je celkově 3716 uchazečů o za-
městnání (z toho 1700 mužů a 2016 žen). 

Pro srovnání před rokem touto dobou 
byla na Ledečsku míra nezaměstnanosti 
5,85 % a na okrese Havlíčkův Brod 
6,49 %. 

Na zvyšující se míru nezaměstnanosti 
reaguje úřad práce zintenzívněním a po-
sílením aktivní politiky zaměstnanosti. 
Za loňský rok poskytl úřad práce finanční 
dotace na vznik 186 nových pracovních 
míst, 89 absolventských míst a 80 míst na 
veřejně prospěšné práce. 

Pro rok 2000 plánuje úřad práce další 
zvýšení těchto počtů. Cílem je zaměřit se 
na ty uchazeče o zaměstnání, kteří jsou 
nějakým způsobem handicapováni na 
trhu práce a umožnit jim získat pracovní 
uplatnění. Kterýkoli zaměstnavatel, kte-
rý bude vytvářet nová pracovní místa 
a umísťovat na ně uchazeče o zaměstná-
ní, se může obrátit na úřad práce se žá-
dostí o finanční výpomoc. Důležité 
v tomto případě je, aby byla žádost uplat-
něna předem. Totéž platí o přijímání ab-
solventů z evidence úřadu práce do 
pracovního poměru. Veškeré informace 
o této problematice mohou zaměstnava-
telé získat na telefonu úřadu práce 
0451/47 53 22. 

Úřad práce 
Havlíčkův Brod 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ROCE 1999 V CISLECH 
Počet knihovních jednotek k dispozici Oddělení pro dospělé čtenáře: 
čtenářům: 20 071 
Přibylo knih. jednotek: 1 003 
Ubylo: 903 
Registrovaní čtenáři: 1444 
z toho dětí 573 
Počet návštěvníků: 19 316 
Půjčené knih. jednotky: 89212 
z toho dětem 22 337 
Vzdělávací a výchovné 
kolektivní akce: 47 
Počet počítačů pro čtenáře: 3 
Rozšířená půjčovní doba městské kni-
hovny od ledna 2000 

úterý 

čtvrtek 

pátek 

od 8.00 do 12.00; 
od 13.00 do 17.00 h. 
od 8.00 do 12.00; 
od 13.00 do 17.00 h. 
od 8.00 do 12.00; 
od 13.00 do 16.00 h. 

od 7.30 do 12.00; 
od 13.00 do 16.00 h. 

Oddělení pro děti 
středa a pátek 

Hudební oddělení: 
úterý a čtvrtek od 13.00 do 16.00 h. 
(půjčování i poslech CD, magn. kazet 
a gramodesek) M. Viktorové 

DEN NAVÍC 
Den 29. února prožíváme jednou za 

čtyři roky, právě tak by jednou začas sla-
vili svátek lidé, jejichž jméno připadlo na 
tento den. Jsou nějací? V Ledči ne! Ale 
jistě se nositelé tohoto jména najdou 
a naštěstí mají pro svůj svátek „náhradní 
termíny". V českém kalendáři najdeme 
Horymíra. Jak už jsme konstatovali, jme-
nuje se tak málokdo, a pokud přece, 
může vždy po tři roky slavit jmeniny jen 
o pět dní dříve. Vždyť 24.2. je v kalendá-
ři - mimo několika jiných - také Monta-
nus, věrná latinská obdoba Horymíra. 

Horymír je patrně jméno umělé, snad 
je vymyslel Václav Hájek z Libočan, 

který je použil ve své kronice (v první 
polovině 16. století). Jemu také nejspíše 
vděčíme za půvabnou pověst o stateč-
ném vladykovi, který unikl popravě 
díky koni Šemíkovi - mohutným sko-
kem přes vyšehradské hradby do Vlta-
vy. 

Zajímavostí z novodobých dějin je, že 
se Československo stalo 29. února 1920, 
podle nově přijaté ústavy, unikátním stá-
tem s dvoukomorovým parlamentem. 

A na závěr připomínka pro ctitele zla-
tého moku. Píší, že 29. únor je jaksi na-
víc, ne „nad míru". 

OK 



PROČ MUSÍ JEN 
ŠKODIT? 

Je to už počtvrté, co jsme museli kupo-
vat nový zámek k rybářské chatě u lomu, 
která se stala cílem loupeživé návštěvy 
neznámých vandalů. 

Kromě některých věcí z chaty neobstá-
ly ani cihly, kámen a jiný materiál, při-
pravený k úpravě terénu v okolí. Naše 
sdružení není pouhou partou lidí, kteří se 
starají jenom o vlastní prospěch. Už po-
páté jsme rokovali na naší chatě a výsled-
kem je též dohoda na osázení dalších 
stromků. S počtem 60 kusů to bude cel-
kem už 300 kusů a nikdo nám je nedává 
zdarma. Musíme je koupit a je to náš pří-
spěvek na ozdravení přírody. Ta péče je 
trvalá. Začíná přípravou, posekáním trá-
vy a ničením plevele, a to nejméně dva-
krát do roka, nátěrem stromků před 
zimou na ochranu před okusováním zvě-
ří. Každý stromek kupujeme za 5 korun! 

Je to divná odměna neznámých vanda-
lů, že místo pomoci jen opakovaně ničí 
a škodí. Mrzí nás to a odpustit lze těžko. 

Rybáři od Sázavy 

i'/ 
f 

Je již zaběhnutou tradicí, že především 
v prvním měsíci každého roku probíhají 
v našem okrese výroční členské schůze 
sdružení dobrovolných hasičů. Nejinak 
tomu bylo i v místní organizaci SDH. Po ce-
loroční práci se sešli v pátek 14. ledna čle-
nové SDH a jejich kolegové z požární 
stanice v doprovodu svých manželek, aby 
trochu bilancovali, a jak už to při podob-
ných akcích bývá, také se trochu poznali 
i z druhé stránky než té pracovní. Na schůzi 
byli pozváni i někteří hosté, například sta-
rosta města pan Karel Urban a starosta 
okrsku pan Josef Cihlář. 

Nejdříve starosta místního sboru ing. Ja-
roslav Novák zhodnotil činnost hasičů 
v loňském roce a připomněl úspěchy i ne-
zdary práce hasičů při spolkové činnosti, 
zásazích i sportovních kláních v požárním 
sportu. Ve sboru je v letošním roce 33 čle-
nů, z toho dvanáct je zařazeno do výjezdové 
jednotky, která zasahuje společně s profe-
sionálními hasiči. Jak uvedl ve své zprávě, 
členové SDH Ledeč n. S. v loňském roce 
zasahovali u 64 zásahů, z kterých bylo 22 
požárů. Připomněl také největší požáry 

ZASLOUŽILÝ ČLEN SBORU 
Letošní výroční schůze ledečských hasičů 

se zúčastnil i jeden z nejstarších členů Josef 
Škvor se svojí ženou. Josef pochází ze staré 
ledečské rodiny, kde i jeho děda Josef a otec 
Jaroslav byli činní ve spolku hasičů. Sám na-
rozen v roce 1922, vstoupil do spolku již 
v patnácti letech. Tehdy byla ještě hasičská 
zbrojnice ve dvoře dnešního gymnázia, pak 
byla přestěhována na náměstí, kde je dnes 
prodejní středisko pana Kokeše. Za války se 
hasiči přestěhovali do dnešního objektu v Pi-
vovarské ulici. Josef dělal většinou strojníka 
a jezdil s hasičskými auty. Nejraději vzpo-
míná na stříkačku Škoda-Ebert. Zúčastnil se 
i velkých požárů v bývalé kartáčovně, skla-
du zemědělského družstva u nádraží i požáru 
u Chudobů na náměstí. Dnes tento dům 
vlastní firma ATOS. 

Pan Jan Škvorecký byl činným členem 
sboru do roku 1990, stále však přichází 
mezi své mladší kamarády, sleduje jejich 
práci a pokud mu to zdraví dovolí, vždy 
mezi ně zavítá. FP 

v loňském roce, z nichž byl nejtragičtější 
požár rekreační chaty v Horních Pasekách, 
kde uhořeli dva lidé. Aby se předešlo po-
dobným neštěstím, budou od letošního roku 
opět probíhat preventivní prohlídky v ro-
dinných domech a drobných provozovnách 
v našem městě a okolí. 

Po přečtení zprávy proběhly volby do 
místního SDH a těm nejaktivnějším z pří-
tomných byla předána ocenění za jejich 
dobrou práci ve sboru. Pozadu nezůstal ani 
starosta města, který se v loňském roce 
zúčastnil jedné z náročných soutěží ve vy-
prošťování z havarovaných vozidel, která 
proběhla v Pardubicích. Za jejich velmi 
dobrý výkon ocenil tuto soutěžní skupinu 
hodnotnými dary. Bez povšimnutí nezůsta-
la ani skutečnost, že nejčastěji se jako zálo-
ha při povolání posil k událostem dosta-
voval pan Jaroslav Zatočil a ocenil ho kni-
hou Františka Plevy „Toulky Vrchovinou". 

Po ukončení oficiální části výroční schů-
ze následovala chutná večeře, trochu dobré-
ho moku a volná zábava, při které se 
potvrdilo, že hasiči jsou společným týmem 
jak při práci, tak při zábavě. V. Hess 



FOTOGRAFIE Z I. SVĚTOVĚ VÁLKY 
- Pamětníků na I. světovou válku je už 
velice málo. Více než 80 let zkrátka udě-
lalo své. Sběratelé a historici však mají 
ve svých sbírkách řadu fotografií, po-
hlednic, lístků polní pošty i dalších do-
kladů, které dovedou vypovídat. To je 
názorné právě na této fotografii. Prošla 
polní poštou č. 529 dne 19. září 1918 
kdesi za frontou. Útvarové razítko zní: 
K.u.k. InfanterieregimentNr. 21.6. Feld-
kompagnie. V míru za starého Rakous-
ka-Uherska byl pěší pluk č. 21 v Čáslavi 
a nesl jméno „Graf von Abensberg und 
Traun". Jistě stojí za připomenutí, že 
i v meziválečném období působil v Čás-
lavi čs. pěší pluk č. 21 „Terronský". 

Lístek byl adresován do Kutné Hory 
panu císařskému radovi MUDr. Jarosla-
vu Havlíčkovi, který tam byl c. k. vrch-
ním okresním lékařem a psal mu jeho 

VELKE UDÁLOSTI ROKU 2000 A SOKOL 
Letošní rok 2000 je nazýván rokem ju-

bilejním, neboť jím končí nejenom 20. 
století, ale také celé 2. tisíciletí. Dříve než 
začne první rok 21. století a současně tře-
tího tisíciletí, uplyne ještě více než 10 
měsíců. A v této době z hlediska lidí dosti 
dlouhé proběhne mnoho událostí, z nichž 
řada bude z pohledu sportovců velmi vý-
znamných. 

Bude to mistrovství Evropy v kopané 
v Belgii a Nizozemsku, od něhož si fa-
noušci slibují pěkné výkony našich fot-
balistů a jejich příznivé zařazení v pořadí 
úspěšných států. Budou to letní olympij-
ské hry v Austrálii, od nichž očekáváme 
úspěchy našich předních atletů i dalších 
sportovců v ostatních kategoriích. Pro-
běhne dále řada soutěží a mistrovství ná-
rodních i mezinárodních v různých 
odvětvích jiných. 

Z pohledu vnitrostátního nás zaujme 
XIII. všesokolský slet, k němuž se bude 
upírat pozornost naší veřejnosti. Dříve 
než se zaměříme na vše, co se sokolský-
mi slety souvisí v naší národní historii, 
chceme veřejnost informovat o různých 
oblastech sokolského života. Budeme si 
také postupně připomínat různá význam-
ná výročí. 

Prvním z nich je založení Sokola 16. 
února 1862, tedy před 138 roky dr. Miro-

slavem Tyršem a Jindřichem Fugnerem. 
Myslíme-li na dobu jeho vzniku, uvědo-
mujeme si: Založení Sokola se uskuteč-
nilo o plných 34 let dříve, než vznikly 
novodobé olympijské hry a 1. sokolský 
slet se konal o 14 let dříve než 1. olympiá-
da v roce 1896. Vznik ledečského Sokola 
spadá do roku 1893, tedy 3 roky před no-
vodobou 1. olympiádou. Sokol byl zalo-
žen také mnohem dříve než všechny 
sportovní kluby u nás. Sokolové cvičí 
a sportují nyní ve více než 50 druzích 
sportu. 

Společnou snahou současných tělo-
cvičných a sportovních organizací je vy-
chovat člověka a přispívat k tělesnému 
i duševnímu zdraví našich lidí. To je snad 
společný cíl všech. Z toho vychází také 
hlavní myšlenka letošního XIII. všeso-
kolského sletu, která zní: „Slet dobré 
vůle a naděje". 

Doufáme, že všechny tělocvičné 
a sportovní akce letošního roku ve světě 
přispějí nejen ke sblížení národů, ale také 
ke zlepšení vztahů mezi lidmi, kteří s dů-
věrou, dobrou vůlí a nadějí budou vzhlí-
žet k příchodu 1. roku 21. století, do 
něhož vstoupíme za necelý rok. Letošní 
XIII. všesokolský slet se stane jednou 
z významných událostí jubilejního roku 
2000. Stanislav Matějek 

DOMACI PECE V LEDCI NAD SAZAVOU 
Od 1. února 2000 začala pro Ledeč nad 

Sázavou a okolní obce pracovat Agentura 
domácí zdravotní péče DIANA. V době, 
kdy dochází ke zkracování doby nutné ne-
mocniční péče jsme připraveni pečovat 
o Vás a Vaše rodinné příslušníky ve Vašem 
domácím prostředí. 

Chceme oslovit hlavně Vás, kteří řešíte 
problematiku péče o své blízké, rodiče, pří-
buzné apod. Naše práce Vám pomůže zajis-
tit zdravotní péči, dozor, usnadní styk 
s praktickými i odbornými lékaři a vyřeší 
mnohé další případné problémy. Ti z Vás, 
kteří jste se v podobné situaci ocitli nebo ji 

syn. Na rubu pisatel Jaroslav Havlíček, 
syn adresáta, píše, že posílá pohled, na 
němž je „RechnungsunterofFizier" 6. 
polní roty (uprostřed) a další kancelářská 
síla od roty. Pisatel lístku stojí vpravo. 
Z dalších řádků vyčteme, že „účetní pod-
důstojník není žádný starý zupák, a na-
opak velice hodný člověk". Pisatel 
pokračuje, že otec jistě zná bratra a sestru 
pana poddůstojníka, protože byli jeho 
žáky v ústavě. A nyní přichází to podstat-
né: onen poddůstojník se jmenuje Ale-
xander a pochází z Ledče. 

V Ledči nad Sázavou žila rodina 
Alexandrových a už nyní asi těžko lze 
určit, který člen rodiny na této fotografii 
je. Určitě to byla veliká náhoda, že právě 
tento snímek se mně dostal do rukou. 

Dr. Miroslav Vostatek 

VALENTYNOMANIE 
Mýtus, kýč, či legenda živená šikovný-

mi obchodníky? To všechno může být 
14. únor, den svatého Valentýna. 

Ani dnes nevíme, patří-li 14. únor bisku-
pu Valentinovi z Terni, popravenému v Ří-
mě, nebo stejnojmennému římskému knězi 
a lékaři, který byl upálen roku 269 ve věč-
ném městě. Legenda říká, že Valentin se 
stal obětí šíleného císaře Marka Aurelia 
Claudia Germanika. Ten nechal zrušit 
manželství, protože ženatí muži nebyli dost 
chrabrými bojovníky. Valentin však i nadá-
le milence oddával a za svou službu draze 
zaplatil. Den před svojí popravou (14. úno-
ra) poslal své milé dopis, zakončený lako-
nickou větou: „Od Tvého Valentina" Tak 
nějak se zrodily valentýnky. 

Tradice posílání psaníček se „zamilova-
ným" textem, či verše, pochází z Anglie 
a Skotska. Zde se tento zvyk rozmohl již 
ve 14. století. Pohlednice prošly mnoha 
proměnami - až získaly podobu dnešní. 
Barevné, kýčovité obrázky a slaboduché 
texty. Stačí se jen podepsat. 

Přestože ještě před deseti lety byl u nás 
tento svátek zcela neznámý, dnes už velké 
množství lidí kupuje valentýnská přáníč-
ka, dárečky, sladkosti a posílá (či rovnou 
daruje) je svým milovaným. 

Zatímco v různých koutech světa si na 
sv. Valentýna řeknou své „ano" desetitisí-
ce lidí, české obřadní síně budou prázdné. 
Kdo ví, j ak to bude za deset let? OK 

právě řešíte, jistě víte, o čem je řeč a máte 
možnost naší služby využít denně včetně 
sobot a nedělí. Základní zdravotnická péče 
indikovaná praktickým lékařem je hrazena 
zdravotní pojišťovnou. 

Velice nás mrzí, že v současné době mů-
žeme nabídnout svou péči klientům pouze 
některých zdravotních pojišťoven. 

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme 
a informace podáme na telefonu 
č. 0606/300969. 

Jana Čížková 
Agentura domácí péče DIANA 

Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou 



KLUB KAMARÁDŮ 
KUČEROVCŮ - PRAŽSKÉ 

HUDEBNÍ SKUPINY 
S 55 LETOU TRADICÍ 

ROZŠIŘUJE SVÉ ŘADY 

Zájemci o bezplatné členství 
se přihlaste nebo informujte 

na adrese: 
Bedřich Skočdopole 

Č i k l o v a 2 1 

140 00 PRAHA 4 
Tel.: 02 /41405152 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 
9.2. Eiseltová Blanka, Stínadla 1097 

22. 2. Gygal František, Lovčen 321 
27. 2. Urbanová Vlasta 

Na Pláckách 471 
75. narozeniny 

1.2. Livorová Marie, Zd. Fibicha 781 
11.2. Hermanová Jaroslava 

Koželská 213 
12. 2. Vaňkát Josef, Na Rámech 446 
85. narozeniny 
17.2. Syrovátka Josef, Habrek 14 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prožití dalších dnů Vašeho života ve zdraví 
a spokojenosti. 

NAROZENI: 
10. 1. Bělohradská Barbora 

Nad Strání 1259 
14. 1. Blablová Adéla, Z. Fibicha 781 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození Vaše-
ho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby vyrůsta-
lo ve zdraví a k všeobecné radosti. 

ZEMŘELI: 
2. 1. Kroutil Josef (1919) 

5. května 1252 
4. 1. Kellerová Anna (1923) 

J. Fučíka 898 
11. 1. Hegenbart Václav (1913) 

Vrbka 14 
Lebeda Jan (1929) 
M. Majerové 667 

PROGRAM KINA 
březen 2000 

2.3. ASTERIX A OBELIX 
19.30 h. Úspěšný komiksový velkofilm 
4.3. NEPOLÍBENÁ 

19.30 h. Film USA 
7.3. KONEC SVĚTA 

19.30 h. Skvělý akční horor 
9.3. SEDM LET V TIBETU 

19.30 h. Dobrodružný historický 
příběh 

11.3. ZAMILOVANÝ 
SHAKESPEARE 

19.30 h. Filmová komedie 
14.3. NEZBEDNÍ Cl 
16.00 h. Pásmo barevných českých 

pohádek 
16.3. MATRIX 
19.30 h. Sci-fi thriller 
18.3. AFÉRA THOMASE 

CROWNA 
19.30 h. Kriminální komedie 
21.3. NÁHODNÉ SETKÁNÍ 
19.30 h. Milostný příběh 
23.3. TRAINSPOTTING 
19.30 h. Nový úspěšný film 
25.3. Dr. DOLITTLE 
19.30 h. Komediální film 
28.3. O 3 MALÝCH 

PRINCEZNIČKÁCH 
16.00 h. Pásmo krátkých dětských 

filmů 
30. 3. VŠICHNI MOJI BLÍZCÍ 
19.30 h. Nový český film 

STALO SE ROKU... 
1895 
V únoru byly rozbourány staré mostní pi-
líře, což si vyžádalo od města náklad 54 
zlatých. 
1935 
Ministerstvo sociální péče povolilo Měs-
tu Ledeč bezúročnou půjčku 340 tisíc ko-
run na stavbu vodovodu. K témuž účelu 
byla získána i Půjčka práce v částce 500 
tisíc korun. 
1950 
Nové dělení na matriční obvody znovu 
vyvolalo do popředí požadavek města, 
aby k Ledči byla přikatastrována část 
obce Hradec (především Horní Ledeč) 
a obec Bohumilice. Na katastru této obce 
byl postaven nový průmyslový podnik, 
původně textilka, později strojírenský 
podnik Kovofmiš, který továrnu převzal 
1. července 1950. K připojení uvedených 
částí obcí nedošlo. V únoru došlo k od-
stranění zahradní zdi u č. 84 (majitelka 
Albína Kinská), která na přejezdu dráhy 
bránila rozhledu. Byla dána do provozu 
nová autobusová linka: Ledeč - Leština 
u Světlé. Ceny potravin ( potravinové 
lístky) na začátku roku - vše za 1 kg: ho-
vězí maso 40 korun, vepřové maso 48, 
salám (průměr) 71, máslo 80, vepřové 

sádlo (syrové v kůži) 44, umělý tuk 38, 
cukr (kostky) 15,70 Kč, sýr 55, čokolá-
dové cukrovinky 115, nečokoládové 56, 
jedno vejce 3,40 Kč. 
1955 
Na místním nádraží byla instalována 
nová technika - rozhlas. Zaměstnanci 
Kovofmiše brigádnicky postavili pod ná-
dražím železnou lávku přes řeku Sázavu, 
která zkrátila dojíždějícím zaměstnan-
cům cestu do závodu. V únoru byl usta-
ven přípravný výbor pro Spolek 
zahrádkářů v Ledči. Za účasti 57 členů se 
potom konala valná hromada 13. května. 
Prvním předsedou spolku se stal Zdeněk 
Vltavský, jednatelem Václav Křivohlavý 
a pokladník Josef Vrzáček. 
1. února byla na Mizerově č. 82 zřízena 
hudební škola. Prvním ředitelem se stal 
Alexej Naumčík z Chlumína v okrese 
Mělník. 
1960 
Úpravou školského zákona byly uprave-
ny všeobecně vzdělávací školy: jedenác-
tiletá na dvanáctiletou a osmiletá střední 
škola na základní devítiletou školu. Od 
tohoto roku dostávaly všechny děti učeb-
nice, sešity a školní potřeby zdarma. 
10. února se konala na ledečském stadio-

nu krasobruslařská revue oddílu TJ Spar-
tak Tatra Kolín. Námětem revue byla 
Andersenova pohádka - Cínový vojáček 
a tanečnice. 22. února jel řidič Kovofmi-
še traktorem s těžkým nákladem plechů, 
které se mu v kopci před městem posunu-
ly a řidič narazil do domku bývalé stráž-
nice, jejíž zeď zcela prorazil. Poškozený 
domek byl následně zbourán. 
1965 
K připojení Horní Ledče a části katastru 
obce Bohumilice došlo od 1. ledna. 
3. února zahájily komunální služby práce 
v okresní prádelně, která byla umístěna 
v bývalé mlékárně č. 19. Počet trvale 
bydlících obyvatel byl 4.019. 
1970 
Pod Stínadly bylo postaveno 46 byto-
vých jednotek v rámci družstevní výstav-
by pro zaměstnance Kovofmiše. Byla 
dokončena silnice u Koželužny a v jejím 
rozšiřování se pokračovalo směrem do 
města (rekonstrukce silnice č. 18 na He-
roldově nábřeží za 7 milionů korun). Na 
Horní Ledči byla otevřena nová prodejna 
potravin. V Hrnčířích byl zbourán starý 
rodinný domek č. 30 a místo něho začalo 
být budováno nové veterinární středisko. 

OK 
Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb LN -příspěvky představují názory 
a postoje pisatelů. Adresa: Městský úřad, Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon: 0452/626210-2. Odpovědný radaktor: O. Kubát, foto: F. Pleva. Registrováno na 
OkÚ Havl. Brod pod značkou 5/R5. Podávaní novinových zásilek povoleno, Česká pošta Pardubice, č.j. PP/1-1868/95, 5. 5. 1995. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, s.r.o. 


