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Hosté ze Stuttgartu při podpisu smlouvy 

Město Ledeč nad Sázavou 
Husovo náměstí 7 ,584 01 Ledeč nad Sázavou 

(Telefon 0452/ 626210 - 12 ; fax 0452 / 626684) 

UJEDNÁM O DALŠÍ SPOLUPRÁCI 

Město Ledeč nad Sázavou zastoupené starostou města 
panem Karlem Urbanem 

a Gasversorgung Siiddeutschland GmbH 
zastoupené představitelem společnosti 
Herm Dipl - Volkswirt Jiirgen Lessner 

a Erdgas-Beteiligungsgeseilschaft Sud mbH 
zastoupené představitelem společnosti 
Herm Dipl.-Volkswirt Rolf Lutz 

Na základě společného jednání piánu Karla Urbana, starosty města a Dipl.-Volkwirt Jůrgena 
Lessnera, představitele GVS, a Dipl. Volkswirt Rolfa Lůtze v roce 1?99 ve Stuttgártu provede 
Privátní česká plynárenská"á. s. plynofikaci města vřocé 2000. čefýj>roje!kfZaštiťují.GVS 
GmbH a Erdgas-Beteilligungsgesellschaft Sud mbH, která je 100%-ním vlastníkem PČP a. s. 

Plynofikace města Ledeč nad Sázavou je dalším konkrétním dokladein trvalého á vážného 
zájmu GVS a EBS o podnikání v oblasti plynárenství na území České republiky 

Partneři dries společně posoudili stav přípravy projektu plynofikace a současně se rozhodli 
vytvořit podmínky pro postupnou plynofikaci nejen vlastního města I edeč nad Sázavou, ale i 
jeho nejbližších integrovaných městských'-částí. PČP a. s. bylo proto ^loženo, aby ve 
spolupráci s odpovědnými pracovníky městského úřadu dó konce roku 20Ó0 předložila oběma 
stranám rozbor cenových, technických a dalších podmínek pro naplnění tohoto záměru 
v nej bližších letech. Podíl obou partnerů na této Části projektu a Celé jeho vyznění bude 
zohledňovat i vývoj cen zemního plynu v České republice a míru liberalizace českého trhu 
v oblasti plynárenství v příštích letech. 

* Í , V 
Město Ledeč nad Sázavou a Gasversorgung Suddeutschftnd • JjmbH a Erdgas-
Beteiligungsgesellschaft Sud mbH tímto vyjadřují svůj pevný úmysl postupovat při přípravě 
akce nadále ve shodě a informovat se o všech skutečnostech majících význam pro naplnění 
uváděného cíle a jsou 'přesvědčeni o oboustranné prospěšnosti vzájemné spolupráce i 
v budoucnu. - . 

sáSŮL. 
Za Město Ledeč nad Sáz 

LEDEČSKÉ NOVINY 
NA INTERNETU 

Na webové stránce Města Ledeč nad 
Sázavou v internetu pod adresou 
www.ledecnet.cz/mesto najdete odkaz 
na Ledečské noviny a aktuální program 
ledečského kina. K dispozici bude vždy 
jak poslední číslo Ledečských novin, tak 
předešlé výtisky. Těšíme se na vaši 
návštěvu po internetu. 

V souvislostí s chystanou oslavou 
sedmdesátých narozenin učitele ZUŠ 
Karla Růžka se uskuteční dne 17. 
června 2000 od 13.00 hodin v ledečské 
sokolovně KONCERT DECHOVÉHO 
ORCHESTRU ZUŠ. Součástí bude 
i společné setkání všech bývalých členů 
dech. orchestru a ostatních absolventů 
ze třídy učitele Růžka. Žádáme proto 
všechny zmíněné, aby se přihlásili na 
adrese ZUŠ Ledeč nad Sázavou, Na 
Mizerově 82, tel, č. 0452/62 62 39. 
Těšíme se na společné shledání! 

Přípravný výbor 

CENTRUM 
Dům dětí a mládeže v Ledči 

nad Sázavou 
pořádá 

DEN D Ě T Í 
4. června 2000 

na Husově náměstí 
v Ledči n. S. od 13.00 hodin 

Vstupné 10,- Kč 
Občerstvení zajištěno! 

Nový zákon k ochraně dětí 
čtěte na str. 6 

Den koní str. 9 
Výstava obrazů Karla Kubíčka 
na ledečském hradě str. 10 

http://www.ledecnet.cz/mesto


Vážený pane Lessnere, 
vážený pane Liitzi, 
vážení hosté, dámy a pánové! 

Je mojí milou a radostnou povinností přivítat na naší radnici návštěvu ze sousedního státu - Spolkové republiky Německo - ze 
Stuttgartu. Vítám Vás ve městě na Sázavě, které má přezdívku „perla Posázaví" a patří pro svůj půvab a krásnou okolní přírodu mezi 
nejvyhledávanější letoviska Posázaví. 

Dnešní setkání je partnerskou návštěvou vrcholového vedení dvou plynárenských společností ze Spolkové republiky Německo, 
které od svého založení v roce 1961 vytvořily celoplošnou rozvodnou síť ve spolkové zemi Baden-Wurttembersko včetně dálkových 
vedení. Při mé loňské návštěvě ve Stuttgartu mě velice potěšila informace o vzniku společností především na komunální bázi, kdy 
komunální účast v těchto společnostech zůstala dodnes zachována. Přímo na místě jsem se mohl seznámit s činností společností, 
s řídícím dispečinkem, s obrovským nadzemním zásobníkem na 30 tisíc metrů krychlových zemního plynu. Také mi bylo umožněno 
zhlédnout špičkovou technologii přeměny zemního plynu na tekutý, kdy v nadzemním zásobníku obklopeném samotným městem 
Stuttgart je uskladněno až 18 milionů metrů krychlových zemního plynu. Tato návštěva mě utvrdila v přesvědčení, že zde přítomní 
pánové ve vedení těchto společností ovládají technologie na vysokém stupni poznatků a řídí kolektivy pracovníků vysoce profesně 
zdatných. Při seznámení se s investiční výstavbou a záměry ve vlastní zemi jsem si uvědomil i ekonomickou sílu těchto společností 
Vedení společností v kontextu se snahami o rozšíření Evropské unie si uvědomilo svoji ekonomickou sílu a připravilo 
obchodně-investičnízáměr vstoupit se svými aktivitami do České republiky. Proto vstupují do české společnosti s názvem „Privátní 
česká plynárenská a. s. ", kde v zásadě v průběhu dvou roků se stávají stoprocentními vlastníky. 

Takto posílená společnost pak v počátku minulého roku nabízí našemu městu Ledeč nad Sázavou plošnou plynofikaci. Na tuto 
nabídku opožděně reaguje i Východočeská plynárenská a. s. se sídlem v Hradci Králové, která postupně pod tlakem upravuje 
nabídku až na nabídku rovnocennou Privátní české plynárenské. Při definitivním rozhodování na jednání městského zastupitelstva, 
které probíhalo 26. května minulého roku za účasti pana Mayera a paní Ostrožné ve velice vypjaté atmosféře, jste pro svoji nabídku 
získali většinovou podporu i přestože jsme si všichni uvědomovali, že vstup zahraničního partnera na naše území to bude mít velice 
těžké, a to se plně potvrzuje. Ovšem Vaše vytrvalost, cílevědomost a ekonomická síla přece jen doznává úspěch za úspěchem. 
Nicméně toto dnešní setkání chápu jako rozhodující pro skutečné odstartování prací investičního záměru, který byl od loňského roku 
projekčně a územně připravován v souladu s podepsanou rámcovou smlouvou. Vedení našeho města trvale sledovalo postup těchto 
prací a byly vytvářeny trvale dobré podmínky pro urychlení těchto příprav. A tak mohu s uspokojením konstatovat, že na celém území 
města je pro realizaci vydáno stavební povolení. Věřím, že i výběr hlavního dodavatele těchto prací bude uskutečněn nejpozději do 
konce května. 

Vážené dámy, vážení pánové, 
dovolte mi, abych za sebe, za vedení Města Ledeč nad Sázavou a jeho občany poděkoval zde přítomným zástupcům společností za 

rozhodnutí o přednostním výběru tohoto území do strategického záměru realizace plynofikace. Jsem si však vědom, že návratnost tak 
vysoké investice nebude okamžitá, ale je mojí jistotou, že takto vložené prostředky postupně vráceny budou. Předpokládám, že 
plynofikace našeho města, ale i rozsáhlého území přiléhající k vysokotlakému přívodu v délce asi 30 kilometrů bude zdrojem 
následného rozvoje ekonomicko-výrobního v tomto území. Okamžitý dopad však bude ten, že se zlepší ekologické podmínky na tomto 
severním předhůří Českomoravské vrchoviny. 

Ještě jednou pane Lessnere a pane Lútzi Vám děkuji a věřím, že za chvíli námi podepsané takzvané „ memorandum " Ujednání 
o další spolupráci nebude pouze dokumentem pracovním, ale že také povede k trvale dobrým a přátelským vztahům lidí, kteří budou 
naše ujednání realizovat. 

Přeji Vám příjemný prožitek z dnešní návštěvy. 

ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Městské rady v Ledči nad 

Sáz., konaného dne 5. dubna 2000 
• MR vzala na vědomí informaci vedoucí fi-

nančního odboru pí Ludmily Štěpánkové 
o získaných úrocích na správě portfolia Ko-
merční banky Praha za období od 3. 8.1999 
- 29. 2. 2000 ve výši 707.243 - Kč. 

• MR vzala na vědomí informaci o činnosti 
Sdružení REGION Vysočina Jihlava. 

• MR schválila zveřejnění záměru Města Le-
deč nad Sázavou pronajmout zemědělské 
pozemky k obhospodařování v k. ú. Obr-
vaň, Souboř, Habrek, Vrbka a Ledeč nad 
Sázavou pro VRCHA, a. s. Jedlá (cca 18 
ha), ZEMKO, a. s. Kožlí (cca 12 ha) a p. J. 
Ocha z Obrvaně (cca 0,4 ha). 

• MR schválila zveřejnění záměru Města Le-
deč n. S. odprodat část pozemku pare. č. 
54/8 v k. ú. Habrek (u domu čp. 45). 

• MR schválila likvidaci vyřazených drob-
ných předmětů ze Základní školy v Nádraž-
ní ulici, Základní školy v Komenského 
ulici, Mateřské školy v ul. 28. října a Mateř-
ské školy v Družstevní ul. v Ledči nad Sá-
zavou dle předloženého seznamu. Po dobu 
14-ti dnů bude zaměstnancům těchto ZŠ 

a MŠ umožněno si vyřazované předměty za 
fixní cenu 25,- Kč/l ks odkoupit. Po této 
době budou předměty odvezeny do sběrny 
druhotných surovin. 

• MR schválila na základě žádosti ze dne 15. 
3. 2000 poskytnutí finančního příspěvku ve 
výši 1.000,- Kč sdružení ADIVADLO, Na 
Ostrově 28, Havlíčkův Brod na materiální 
zajištění výtvarné a literární soutěže pro 
děti MŠ, ZS a ZUŠ a nižších tříd gymnázií 
z celého okresu „Moje pohádka" a k oceně-
ní nej lepších soutěžních prací této soutěže. 

• MR schválila na základě žádosti ředitele 
Domu dětí a mládeže Ledeč nad Sázavou ze 
dne 4. 4. 2000 poskytnutí finančního pří-
spěvku ve výši 1.232,- Kč na úhradu nákla-
dů na stravování účastníků okresního kola 
v recitaci, které zajišťovali ve dnech 30. -
31. března 2000. 

• MR schválila pronájem učeben a příslušen-
ství v ZŠ Komenského, ZŠ Nádražní a ve 
Zvláštní škole Ledeč nad Sázavou v rozsa-
hu uvedeném v žádosti ze dne 4.4.2000 pro 
účely výuky Základní umělecké školy 
v Ledči nad Sázavou. 

• MR schválila starostu města p. Karla Urba-
na jako zástupce města do konkurzní komi-

se pro konkurzní řízení na místo ředitele 
Základní školy v Komenského ul. v Ledči 
nad Sázavou. 

• MR uložila vedoucí finančního odboru pí 
Ludmile Štěpánkové zpracovat přehled ře-
šení žádostí o prominutí poplatku za umís-
tění reklamního zařízení od vzniku 
vyhlášky. 
Ze zasedání Městské rady v Ledči nad 

Sázavou, konaného dne 19. dubna 2000 
• MR byla seznámena s projektovou doku-

mentací na úpravu sklepení horního nádvo-
ří (pod muzeem) hradu Ledeč nad Sázavou 
zpracované společností GERZA, s. r. o. 

• MR schválila zveřejnění záměru Města Le-
deč n. S. odprodat část pozemku pare. č. 
2326 (případně PK 2326) v lokalitě u Růž-
ku v kat. území Ledeč nad Sázavou s pod-
mínkou, že součástí smluvního převodu 
bude i zakotvení převzetí opěrné zdi do ma-
jetku nabyvatele. 

• MR schválila uzavření nové smlouvy 
s agenturou LET Babice na umístění re-
klamních tabulí místních firem na pare. č. 
101 - autobusové nádraží. S umístěním ve 
vestibulu městského úřadu nesouhlasí. MR 



schválila zveřejnění záměru pronajmout 
příslušnou část pozemku. 

• MR schválila na základě žádosti Asociace 
rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 
v ČR„Radost" ze dne 4.4.2000 poskytnutí 
finančního příspěvku ve výši 1.000- Kč na 
zajištění rehabilitačního pobytu v Mostko-
vicích. 
Ze zasedání Městského zastupitelstva 

v Ledči n. S. konaného dne 3. května 
2000 
• Městské zastupitelstvo projednalo zprávu 

o výsledku hospodaření města za rok 1999 
a zprávu z provedeného auditu a tyto na zá-
kladě § 36 odst. 1, písm. b) zákona č. 
367/1990 Sb. o obcích schvaluje. 
Finanční prostředky z hospodářské činnosti 
rozděluje následovně: 
a) ztrátu hospodaření z nájemného po-
krýt v plné výši 4.016,90 Kč z nájemného 
roku 2000 
b) finanční prostředky z hospodářské 
činnosti vedené MěU použít následovně: 
• 95 000,- Kč získaných z prodeje knihy 
Toulky vrchovinou použít do sdružených 
prostředků na vydání knihy „Historické po-
hlednice Havlíčkobrodska" 
• 1.444.295,42 Kč ponechat v hospodářské 
činnosti a použít na nákup pozemků dle po-
žadavků OlaSMM schválených MZ. 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sáza-
vou projednalo návrh na rozpočtová opatře-
ní č. 1 na rok 2000 a tento na základě 
ustanovení § 36 odst. 1, písmeno b) zákona 
č. 367/1990 Sb. o obcích schvaluje. Záro-
veň schvaluje původně schválené rozpočto-
vé provizorium na rok 2000 jako rozpočet 
Města Ledeč nad Sázavou na rok 2000. 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sáza-
vou schvaluje návrh urbanistické studie 
průmyslové zóny Zahrádecká v Ledči nad 
Sázavou jako další nástroj územně plánova-
cí dokumentace pro stavební úřad bez při-
pomínek. 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sáza-
vou schvaluje návrh urbanistické studie 
průmyslové zóny Hutní v Ledči nad Sáza-
vou jako další nástroj územně plánovací do-
kumentace pro stavební úřad bez 
připomínek. 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sáza-
vou schvaluje založení „Mikroregionu Le-
dečsko". 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sáza-
vou schvaluje finanční příspěvek ve výši 
1,- Kč na jednoho obyvatele ročně pro 
sdružení „Mikroregion Ledečsko". 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sáza-
vou schvaluje rozdělení půjčky z Fondu 
rozvoje bydlení Města Ledeč nad Sázavou 
na rok 2000 v souladu s vyhlášeným výbě-
rovým řízením těmto žadatelům: 
a) David Panský, Na Rámech 909, Le-
deč nad Sázavou 
200 000,- Kč - na půdní vestavbu bytu 
b) Jan Žák, Sázavská 507, Ledeč nad 
Sázavou, Josef Žák, Na Rámech 800, Ledeč 
nad Sázavou 
75 000,- Kč - na obnovu střechy 
c) Petruška Odvárková, Melechovská 
539, Ledeč nad Sázavou 
40 000,- Kč - na obnovu střechy 
d) Josef Panský, Melechovská 539, Le-
deč nad Sázavou 
40 000,- Kč - na obnovu střechy 
e) Jarmila Váchová, Havlíčkova 281, 
Ledeč nad Sázavou 
80 000,- Kč - z toho 45 000,- Kč - na ob-
novu střechy a 35 000,- Kč - na zateplení 
obvodového pláště domu 
f) Dana a Lad. Vaněčkovi, Habrecká 
434, Ledeč nad Sázavou 225 000,- Kč -

z toho 25 000,- Kč - na obnovu fasády 
včetně oplechování a 200 000,- Kč - na 
půdní vestavbu bytu 
g) Michaela Dvořáková, Havlíčkova 
312, Ledeč nad Sázavou 155 000,- Kč -
z toho 15 000,- Kč - na zřízení plynového 
topení 50 000,- Kč - dodatečná izolace 
domu 25 000,- Kč - obnova fasády 
35 000,- Kč - zateplení domu 30 000,- Kč 
- na vybudování sociálního zařízení. 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sáza-
vou schvaluje koupi nemovitostí - domu 
čp. 52 se st. pare. č. 229 o výměře 345 m2 

a přilehlé parcely č. 103 o výměře 152 m2 

v kat. území Ledeč nad Sázavou ( lokalita 
u kina) od spoluvlastníků RNDr. Miroslava 
Vostatka-Pardubice, Bělehradská 271, Jiří 
Vostatek - Praha 4 - Modřany, Platonova 
3285, Zdeňka Vostatka Praha 2 - Vinohra-
dy, Polská 24 a Jindřišky Koubské - Ledeč 
nad Sázavou, Hradní 742 za kupní cenu 650 
tis. Kč. 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sáza-
vou schvaluje koupi pozemku pare. č. 
2140/1PK o výměře 4503 m2 v katastrálním 
území Ledeč nad Sázavou za cenu 50,-
Kč/m2 od p. Františka Mojžíše, Beranova 
30, Praha 3, přičemž Město Ledeč nad Sá-
zavou uhradí náklady spojené s uzavřením 
kupní smlouvy, p. Mojžíš bude hradit daň 
z převodu nemovitostí. 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sáza-
vou schvaluje odprodej pozemku pare. č. st. 
561/2 o výměře 18 m zastavěné plochy 
v katastrálním území Ledeč nad Sázavou 
manželům Janu a Marii Novákovým, bytem 
ul. 28. října čp. 427, Ledeč nad Sázavou za 
cenu 115,-Kč/m2. 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sáza-
vou schvaluje koupi pozemků pare. č. 172 
PK, 175 PK a 176 PK kultury louka o výmě-
ře celkem 6 847 m2 v kat. území Habrek za 
cenu 13,- Kč/m2 od p. Jana Fulína, Habrek 
č. 34. 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sáza-
vou schvaluje koupi pozemků: 
a) pare. č. 371/16 - ost. komunikace, 
o výměře 14 m2 v kat. území Ledeč nad Sáz. 
od pí. Marie Hurské, Ostrov čp. 32 za cenu 
70-Kč/m2 

b) pare. č. 371/15 - ost. komunikace, 
o výměře 81 m2 v katastr, území Ledeč nad 
Sázavou od p. Ladislava Ročka, Ostrov 21 
za cenu 70,-Kč/m2 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sáza-
vou schvaluje koupi pozemku pare. č. 44/2 
- zahrada, o výměře 254 m2 v katastr, území 
Ledeč nad Sázavou od pí. Magdaleny Po-
spíšilové, Levá 393/17, Praha 4 - Podolí za 
cenu 40,- Kč/m2 s tím, že Město uhradí ná-
klady spojené s kupní smlouvou a prodáva-
jící uhradí daň z prodeje nemovitostí. 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sáza-
vou schvaluje zapojení Města Ledeč nad 
Sázavou do Národního^ programu rozvoje 
sportu pro všechny v ČR rozpracovaného 
MŠMT do výběrového programu „Výstav-
ba veřejně prospěných sportovišť". V sou-
vislosti s tím schvaluje: 
a) stavbu „Víceúčelové sportovní plo-
chy u ZŠ v Nádražní ulici v Ledči nad Sáza-
vou s předpokládanou výší rozpočtových 
nákladů 4 800 tisíc Kč 
b) finanční podíl Města Ledeč nad Sá-
zavou na této akci ve výši 2 700 tisíc Kč tj. 
56,13 % 
c) finanční zajištění provozu a údržby 
vybudovaného zařízení z příslušných účtů 
rozpočtu města 
d) provozovatele, TS Ledeč nad Sáza-
vou s.r.o., který bude zajišťovat provoz 
a údržbu sportoviště 
e) závazek Města Ledeč nad Sázavou 

dodržet podmínky pro poskytnutí státní 
dotace uvedené v propozicích výběrového 
řízení odst. 1.3.1-1.3.6. 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sáza-
vou schvaluje záměr Města Ledeč nad Sá-
zavou vykoupit pozemky pro náhradní 
fotbalové hřiště na Pláckách v Ledči nad 
Sázavou. 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sáza-
vou schvaluje podpoření záměru VOŠ 
a ISŠS Ledeč nad Sázavou - výstavby tělo-
cvičny a učeben v areálu Domova mládeže 
v Koželské ulici - schválením převodu po-
zemku pare. č. 864/1 a 864/2 v k.ú. Ledeč 
nad Sázavou v termínu před vydáním sta-
vebního povolení. Podmínky převodu sta-
noví MZ dodatečně. 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sáza-
vou schvaluje na základě žádosti TJ Sokol 
Ledeč nad Sázavou ze dne 6. 2. 2000 fi-
nanční příspěvek ve výši 70.000,- Kč pro 
TJ Sokol Ledeč nad Sázavou na rekonstruk-
ci pánských toalet a sprchy v Sokolovně. 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sáza-
vou schvaluje poskytnutí dotace ve výši 
15.000,- Kč K-Centru FOKUS VYSO-
ČINA, 5. května čp. 356, Havlíčkův Brod 
na protidrogovou prevenci města Ledeč nad 
Sázavou. 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sáza-
vou schvaluje poskytnutí finančního pří-
spěvku ve výši 150 000,- Kč Děkanskému 
úřadu v Ledči nad Sázavou na pořízení 
elektronického systému věžních hodin ko-
stela a na ozvučení kostela ve smyslu žá-
dosti Děkanského úřadu ze dne 27.dubna 
2000. 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sáza-
vou schvaluje uzavření Smlouvy o prove-
dení uměleckého výkonu - zhotovení 
prezentační videokazety města Ledeč nad 
Sázavou za cenu 6.100,- Kč s firmou 
ebla.tv, Producentské studio Praha 6, za 
podmínky doplnění smlouvy v oddíle V. 
Užití výkonu takto: „výroba rozmnoženin -
kopírování bude možno bezúplatně vůči 
zhotoviteli". 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sáza-
vou schvaluje poskytnutí finanční pomoci 
obci Poniklá ve výši 10 000,- Kč a obci Ví-
chová na Jizerou ve výši 10 000,- Kč na lik-
vidaci následků březnových povodní. 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sáza-
vou schvaluje, aby Město Ledeč nad Sáza-
vou v „Mikroregionu Ledečsko" zastupo-
val zástupce starosty pan Jaroslav Po-
borský. 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sáza-
vou uložilo OlaSMM a tajemníkovi MěÚ 
připravit pozemkové vypořádání pro ná-
hradní fotbalové hřiště na Pláckách v Ledči 
nad Sázavou. 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sáza-
vou odkládá rozhodnutí ve věci žádosti 
manželů Ing. Karla a Hany Mikulových, 
bytem Ledeč nad Sázavou, Pod Skalkou 
čp. 1189, na změnu územního plánu směr-
ného území města Ledeč nad Sázavou na 
červnové zasedání městského zastupitel-
stva. 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sáza-
vou rozhodlo podle § 36 a) zákona č. 
367/1990 Sb. o obcích neprominout pohle-
dávku ve výši 5 460,- Kč za Marií Kšíkalo-
vou, Zoufalka čp. 970, Ledeč nad Sázavou 
(poplatek za užívání veřejného prostranství 
- umístění reklamního zařízení na území 
města Ledeč nad Sázavou od 1.1. do 
1.10.1997). 

Slávek Poborský 
zástupce starosty 

O <3> O 



INFORMACE ODBORU SOCIÁLNÍCH 
VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 

Městského úřadu v Ledči nad Sázavou 

Úprava hranice životního minima platná od 1. 4 .2000 se promítá do sociálních 
dávek, dávek státní sociální podpory, jejichž výpočet j e v závislosti na platné 
životní minimum. Pro informaci, aby si mohl občan porovnat své čisté příjmy 
s platnou hranicí životního minima, je uveden orientační přehled: 

Nař. vlády č. 56/2000 
Posuzované osoby 

Nař. vlády č. 56/2000 
jeden dospělý manželská dvojice 

Částka na osob. potřeby 2 1 9 0 - 4 3 8 0 -

Na nákl. na domácnost 1 580,- 2 060,-

Celkem 3 770,- 6 440,-

V případě, že čisté příjmy nepřekračují hranici životního minima vynásobenou 
koeficientem 1,6, vzniká nárok na následující dávky státní sociální podpory: 

(v Kč měsíčně) u jedné posuzované osoby manželská dvojice 
Sociální příplatek 
Příspěvek na bydlení 
Příspěvek k vyrovnání ná-
jemného 
Příspěvek k vyrovnání cen 
tepelné energie 1,6 

6 032,- 10 3 0 4 -

Zákon 135/97 Sb. o rozhla-
sových a televizních po-
platcích - osvobození 

1,4 
(Žádost na osvobození od po-
platků vydává Česká pošta) 

5 2 7 8 - 9 0 1 6 -

Dále se zvyšuje povýšení důchodu o bezmocnost - zák. 133/97 Sb., kterým se 
mění zák. 100/88 Sb. - zvýšení důchodu o bezmocnost § 70 odst. 1 

Výpočet je stanoven % z částky ŽM, potřebné k zajištění výživy a ostatních 
osobních potřeb občana měsíčně: 

Při částečné bezmocnosti o 20 % 438,-
Pri převážné bezmocnosti o 40 % 8 7 6 -
Při úplné bezmocnosti o 75 % 1.643,-

Žádost o zvýšení důchodu o bezmocnost sepíše zaměstnanec Okresní správy 
sociálního zabezpečení Havlíčkův Brod, který dojíždí do Ledče nad Sázavou 
každý sudý týden v pondělí. Úřaduje v přízemí budovy bývalého městského 
úřadu. Úřední hodiny jsou od 13.00 hod. do 15.00 hod. Doporučuji před podáním 
žádosti povýšení důchodu o bezmocnost projednat tuto možnost s ošetřujícím 
lékařem. 

Příspěvek při péči o blízkou osobu nebo jinou osobu, zák. č. 100/1988 Sb. § 80, 
náleží občanovi pečujícímu osobně, celodenně a řádně o osobu blízkou nebo 
jinou než blízkou, pokud spolu žijí v domácnosti a která je: 

a) převážně nebo úplně bezmocná, 
b) starší 80 let a je částečně bezmocná, nebo 
c) starší 80 let a podle vyjádření ošetřujícího lékaře potřebuje péči j iné 

osoby. 

Příspěvek je poskytován pečující osobě, jestliže její příjem vyplacený 
v kalendářním měsíci nedosahuje násobku 
1,6 částky na osobní potřeby ŽM při péči o jednu takovou osobu, což j e 3 504,- Kč 
2,75 částky na osobní potřeby ŽM, pečuje-li o dvě nebo více takových 
osob, což je 6 023,- Kč 

Žádost o péči lze uplatnit na Městském úřadu v Ledči nad Sázavou - odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví. 

Se změnou hranice životního minima budou přehodnoceny všechny doposud 
vyplácené dávky sociální péče. J . Forst 

Pražská truhlářská firma 
se 

u 

TRUHLARE 
na výrobu nábytku 
z masivního dřeva. 

Nabízíme dobré pracovní 
podmínky, zajímavou práci 

a nadprůměrné platové 
ohodnocení. 

Ubytování a dopravu možno 

informace Humpolec 
0 6 0 2 - 2 6 # 5 3 4 

Kontaktní osoba: 
Jaroslav Roček 

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. 

Te l : 0452/62 66 65, 0602-31 40 14 

KOSMETICKE SLUŽBY 
Jarmi la KHvolilavá 

Vás zve na 

kosmetické party 
v pátek 19. května 2000 

v Kožlí čp. 92 
mezi 13. a 19. hodinou. 

Možnost odborného vyšetření 
stavu vaší pleti a vlasů pomocí 
speciálního přístroje provede 

firma GESTIL Praha 
Doporučené kosmetické přípravky 

možno zakoupit ihned. 
Objednávky na telefonu č.: 
0452/62 17 39; 62 15 92 



LEDECSKY SLAVÍČEK 

III. ročník folklorního 
fest ivalu v e Světlé n. S. 

Město Světlá nad Sázavou, dětský folk-
lorní soubor Škubánek a ZŠ Komenského 
ulice Světlá nad Sázavou připravují na čer-
ven 3. ročník folklorního festivalu „Horác-
ko zpívá a tančí". Spolupořadateli této akce 
jsou: Folklorní sdružení ČR, Horácké folk-
lorní sdružení Jihlava a Dům kultury odbo-
rů, s.r.o., Jihlava. V červnových dnech se 
naše město rozezní dětskými hlasy, rozkve-
te voňavými nažehlenými košilkami čtyř 
set účinkujících. Pozvání do Světlé přijaly 
horácké soubory, vystoupí i místní Škubá-
nek. Jako hosty přivítáme zahraniční sou-
bory. Vzhledem k tomu, že je tento festival 
všestranně náročným projektem, obracíme 
se na podniky, podnikatele i jednotlivce se 
žádostí o laskavou podporu finanční, přípa-
dně materiální. Nabízíme též možnost rek-
lamy. Pomůžete tak oživit krásu a cit 
lidových písní, tanců, hudby, her, zvyků 
a obyčejů, právě tak jako krojů, výšivek a li-
dové rukodělné práce. 

Touto akcí tak podpoříme i usnesení 
UNESCO, jež ukládá členským zemím pěs-
tovat a rozvíjet národní kulturní tradice. 

Mgr. Eva Pejchalová 
za štáb festivalu 

Vodovody a kanalizace 
Havlíčkův Brod, a. s., 

provozní úsek Ledeč nad Sázavou, 
Pivovarská 55 

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA 
na vodovodních sítích pro obce: 
Bohumilice, Habrek, Hněvkovice, 
Ledeč nad Sázavou, Obrvaň, Přeme-
lovsko, Veliká, Souboř 
je v mimopracovní dobu zajištěna na 
tel. čísle 0603-5000 94 
v pracovní době od 6 do 14 hod. (v zim-
ním období od 7 do 15 hod.) 
volejte číslo 0452/62 05 35 

příp. 0451/45 65 94 

na kanalizačních sítích pro obce: 
Hněvkovice, Kožlí, Ledeč nad Sáza-
vou j e v mimopracovní době zajištěna 
na t e l čísle 0603-50 00 64 
v pracovní době od 6 do 14 hod, 
(v zimním období od 7 do 15 hod.) 
volejte na tel. číslo 0452/62 05 20 

přlp. 0451/45 6593 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA 
Ve dnech 3 . - 7 . dubna pořádala farní 

rada pod patronací Děkanského úřadu 
v Ledči nad Sázavou humanitární sbírku. 
Předmětem sbírky bylo především ošacení, 
obuv, ložní prádlo, nádobí, hračky, diop-
trické brýle apod. Na třídění darovaného 
materiálu se podílelo celkem 20 žen 
a mužů. Darovaného bylo opravdu mnoho. 
Bylo zabaleno 930 velkých krabic ošacení, 
43 pytlů bot a ostatní (objem více jak dvou 
nákladních automobilů). 

Vše bude odvezeno do střediska Diako-
nie v Úpici a odtud odesláno k potřebným 
lidem u nás i v zahraničí. 

Všem, kdo se podíleli na této sbírce, 
i všem dárcům vřelý dík. 

Jiří Vondráček 

Ve středu 5. dubna 2000 od 13 hodin 
proběhla v Centru - domě dětí a mládeže 
pěvecká soutěž Ledečský slavíček o cenu 
starosty města. Rekordní 20. ročník jsme 
oslavili rekordním počtem účastníků, 
kterých bylo téměř 100. 

Soutěž probíhala ve třech věkových 
kategoriích: 
I. 1 . - 3 . třídy 
II. 4 . - 6 . třídy, prima 
III. 7 . - 9 . třídy, sekunda, tercie, kvarta 

Kromě sólistů mohla soutěžit také dua 
vždy v odpovídající věkové kategorii. 
Doprovod na hudební nástroj byl možný, 
ale hodnocen byl pouze pěvecký výkon. 

Starosta pan Urban, který soutěž mate-
riálně podporuje, přivedl na závěr soutě-
že přímo ze zasedání i členy Rady Města 
Ledče nad Sázavou. 

Jeho cenu získali vítězové jednotli-
vých kategorií a osobně ji předal druhý 
den ve škole i těm, kteří na vyhodnocení 
nepočkali. 

Ti, kteří se umístili na 2. a 3. místě, byli 
odměněni cenami od pořadatele soutěže 
a všichni pak dostali diplom a plaketu se 
slavíčkem. Zkrátka nepřišly ani ostatní 
děti, které si odnesly diplomy za účast. 
Jistě jsou mezi nimi budoucí vítězové 
příštích ročníků. 

I. kategorie 

VYSLEDKY 
1. - 3. třídy 

SOUTEZE 

1. Štěpánková Markéta 
2. Kočová Veronika 
3. Kadlusová Kateřina 

Jeřábková Michaela 

ZŠ Komenského 
ZŠ Komenského 
ZŠ Komenského 
ZŠ Komenského 

II. kategorie 4. - 6. třídy, prima 

1. Stýblová Jaroslava 
2. Pavelka Ondřej 
3. Zvárová Veronika 

ZŠ Nádražní 
ZŠ Nádražní 
ZŠ Komenského 

III, kategorie 7. - 9. třídy, sekunda, tercie, kvarta 

1. Hořejšová Martina 
2. Milfaitová Lucie 
3. Urbanová Jana 

Gymnázium 
ZŠ Komenského 
ZŠ Komenského 

Za Centrum-DDM 
Monika Brožová 



K novému zákonu o sociálně 
právní ochraně dětí 

Od 1. dubna 2000 nabyl účinnosti zá-
kon č. 359/1999 o sociálně právní 
ochraně dětí. Zákon ukládá povinnosti 
poskytovat sociálně právní ochranu dě-
tem, které mají na území České republiky 
trvalý nebo povolen trvalý nebo dlouho-
dobý pobyt bez zřetele na skutečnost, zda 
se jedná o českého občana či cizince. Při-
tom zákon odkazuje na zvláštní předpis, 
kterým je zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu 
cizinců na území České republiky. Tento 
zákon upravuje trvalý pobyt, ale namísto 
dlouhodobého pobytu cizinců zavádí pře-
chodný pobyt cizinců, který má různé for-
my a zahrnuje celou řadu krátkodobých 
pobytů. Společným znakem přechodných 
pobytů je povinnost hlášení místa poby-
tu na území České republiky Policii ČR. 

Proto zákon o sociálně právní ochraně 
vymezuje dlouhodobý pobyt dítěte - ci-
zince na území ČR jako pobyt ode dne, 
kterým uplynulo 90 dnů ode dne hlášení. 
Sociálně právní ochrana se také v celém 
rozsahu poskytuje dítěti, byl-li podán ná-
vrh na zahájení řízení o udělení azylu. 

Zákon ukládá také povinnost poskyto-
vat sociálně právní ochranu dětem, které 
nemají na území ČR povolen trvalý nebo 
dlouhodobý pobyt s tím rozdílem, že ho-
voří o poskytování sociálně právní ochra-
ny v nezbytném rozsahu. Poskytování 
sociálně právní ochrany je pak rozloženo 
mezi obec (město) a okresní úřad tak, že 
obci se ukládá učinit opatření k ochraně 
života a zdraví a zajistit uspokojování zá-
kladních potřeb dítěte v nejnutnějším roz-
sahu, včetně zdravotní péče, přičemž 
obec musí zkoumat, zda se jedná o situa-
ci, kdy se dítě ocitlo bez jakékoliv péče, 
nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vý-
voj vážně narušeny nebo ohroženy. 
V současnosti není ojedinělým jevem, že 
se na území ČR nacházejí děti bez dopro-
vodu rodičů nebo osob odpovědných za 
jejich výchovu, a to děti ve věku kojenců 
i adolescentů. 

Co se rozumí sociálně-právní ochranou 
dětí, kterým dětem se zejména poskytuje 
a kdo má povinnost ji poskytovat, patří 
i ustanovení, která hovoří o základních zá-
sadách sociálně-právní ochrany dětí. Tak 
zákon stanoví, že základním a rozhodují-
cím hlediskem všech orgánů nebo jiných 
subjektů, které se dítětem zabývají nebo 
řeší problémy, je zájem dítěte a jeho blaho 
(§ 5). Zájem dítěte nelze nikdy podřadit 
zájmům jiným, j ako jsou např. zájmy rodi-

čů, rodiny, jiných osob, státu apod. Zákon 
0 sociálně-právní ochraně demonstrativně 
vymezuje okruh dětí, jimž zejména 
sociálně-právní ochrana náleží (§ 6). Jsou 
to děti, jejichž rodiče z vážných objektiv-
ních nebo subjektivních důvodů neplní 
nebo nedostatečně plní povinnosti plynou-
cí z rodičovské zodpovědnosti, popřípadě 
děti v péči jiných osob. Dále jsou to děti, 
na kterých byl spáchán závažný trestný čin 
nebo děti, které vzhledem ke svému jedná-
ní a chování zvýšenou ochranu a pomoc 
potřebují. Jsou to děti zneužívané. Jsou to 
1 děti, jejichž rodiče jsou při výkonu práv 
a povinností plynoucích z rodičovské zod-
povědnosti nečinní, tj. svoji rodičovskou 
zodpovědnost nevykonávají například 
tím, že svoje děti ponechávají bez trvalého 
dozoru mladistvým, známým nebo příbuz-
ným. 

Zákon totiž zakotvuje oprávnění kaž-
dého upozornit rodiče na závažné chová-
ní jejich dětí (§ 7) a také oprávnění 
každého upozornit kterýkoliv z orgánů 
sociálně-právní ochrany na skutečnost, že 
došlo k porušení nebo zneužití rodičov-
ské zodpovědnosti, na skutečnost, že ro-
diče nemohou tyto povinnosti plnit, nebo 
na skutečnost, že se jedná o další situace, 
které děti ohrožují nebo narušují. Toto 
ustanovení má velký význam pro zjišťo-
vání porušování práv dětí zejména v rodi-
ně, kdy s ohledem na rodinné soukromí 
jen osoby z nejbližšího okolí o takové 
skutečnosti vědí a obávají se tyto skuteč-
nosti sdělit, natož zasáhnout. Oprávnění 
těchto osob nelze považovat za porušová-
ní práva rodičů v péči o děti a při jejich 
výchově (čl. 32 Listiny základních práv 
a svobod), ale naopak je nutno je chápat 
jako nutný předpoklad pro zamezení hru-
bého porušování práv dětí, kdy děti, zej-
ména nízkého věku, nemají možnost se 
jakkoli bránit. 

Naopak rodičům a jiným osobám od-
povědným za výchovu dítěte se zákonem 
zajišťuje právo obracet se s žádostí o po-
moc na orgány sociálně-právní ochrany 
nebo jiné státní orgány, a ty pak jsou po-
vinny v rámci své působnosti jim pomoc 
poskytnout (§ 9). Poradenství, poskytnutí 
konkrétní pomoci či její zprostředkování 
u jiných institucí je významnou součástí 
sociálně-právní ochrany ve smyslu čl. 32 
odstavec 5 Listiny základních práv a svo-
bod a Úmluvy o právech dítěte. 

J. Forst 

Z POLICEJNÍCH ZÁPISKŮ 
Z hlediska dopravy měsíc duben příliš bez-

pečný nebyl. Celkem bylo na území Ledče za-
registrováno 25 dopravních nehod. Jejich 
příčina byla různá - nepozornost, rychlá jízda 
a také alkohol. Nehoda s tragickým následkem 
se stala 10. 4. za křižovatkou na Prosíčka. Ři-
dič osobního auta se tu při neopatrném před-
jíždění čelně srazil se zemědělskou technikou. 
Řidič P. Š. z Chvaletic si do našeho kraje při-
jel, bohužel, pro smrt. 
1.4. Krádež nahlásil chalupář ze Šechova. 
Kromě potravin v hodnotě 500- Kč se mu nic 
jiného neztratilo. Poměrně brzy byli zajištěni 
„hladoví" pachatelé. Romové S. M. a Z. P. 
měli na našem okrese podobných kousků víc. 
2.4. Při kontrole dokladů se na místní policisty 
zhurta obořil M. S. ze Zdeslavic. Podnapilý 
agresor byl eskortován na místní policejní sta-
nici. 
Podivného řidiče zajistila policie při silniční 
kontrole. P. M. nejenže před jízdou požil alko-
hol, ale jak se později ukázalo, řídil i jiné auto, 
které mu vůbec nepatřilo. 
3.4. Přestupek proti občanskému soužití na-
hlásila místní občanka Z. M. Její tvrzení, že 
měla povolené matky u kol její škodovky se 
nepotvrdilo. 
6.4. Budoucí inteligence krade? Studentka 
místního gymnázia nahlásila krádež kalkulač-
ky za 500 korun, která se jí ztratila ze šatny 
školy. 
Za skvělé ceny nabízeli nádobí „gadžům" 
v Habreku naši spoluobčané z Ostravska. Ve 
skupině „obchodníků" byl zjištěn i hledaný R. 
L. z Ostravy. Zatímco jeho kolegové dostali 
blokovou pokutu, hledaný putoval za katr do 
Brna. 
7.4. Procházka nezvykle teplým jarem byla 
osudná pro R. P. z Prahy. Tento chalupář byl 
nalezen mrtev na cestě ze Šechova do Podhra-
du. Přivolaná lékařka konstatovala, že smrt 
způsobil infarkt. 
10. 4. Civilní vojenské službě se vyhýbá J. S. 
z Ledče. Svévolně opustil své určené místo 
v ústavu v Háji u Ledče. Za tento prohřešek ho 
čeká trest. 
13.4. Pěkně se napakoval dosud neznámý zlo-
děj, který v Ledči a Kožlí řádil v noci na 13. 
dubna. „Prohlídl" si šest osobních aut, odkud 
odcizil věci (většinou autorádia) za téměř 60 
tisíc korun. 
Ještě týž den neznámý zloděj ukradl z hospo-
dářského stavení v Chotěměřicích elektrickou 
líheň. Hospodáři způsobil škodu za 1500 ko-
run. Třeba mu za to přinese ošatku kuřátek. 
K dalšímu šetření bylo předáno oznámení, že 
F. S. z Ledče dlouhodobě neplatí výživné na 
svou dceru. Už jí dluží deset tisíc korun. 
15.4. Benzínová stanice byla v ohrožení. Jen 
přes silnici tu zahořela suchá tráva. Příčinou 
byl patrně cigaretový nedopalek. 
18.4. Z hradecké společnosti s. r. o. bylo na-
hlášeno vloupání do kanceláře. Neznámý po-
berta tu odcizil hotovost za 7 100 korun a od-
hlášené technické průkazy. 
19.4. Větší štěstí měl neznámý zloděj (nebo 
zloději), který navštívil firmu Intex. Odcizil tu 
finanční hotovost a zařízení kanceláří za téměř 
80 000 korun. 
Známá firma O. H. s přechodným pobytem 
v Ledči měla opět nedostatek financí. Moc si 
neužil 7 000 korun, které ukradl z hracího au-
tomatu v baru Krokodýl - policie je včas vráti-
la tam kam patří. 
20.4. Došlo k poškození telefonních kabelů 
a sloupu při těžbě dřeva v Pivovarském údolí. 
Škoda za 20 000 korun. 
24.4. Opilý řidič zkoušel stabilitu sloupu elek-
trického vedení na Heroldově nábřeží. J. Z. 
sice sloup poškodil, ale sebe víc. Způsobil si 
újmu na zdraví a na financích za 30 000 korun. 
30.4. Zřejmě škodolibá čarodějnice točila vo-
lantem přiopilému R. K. z Ledče, který v Hav-
líčkově ulici „rovnal" značku. OK 

PODĚKOVÁNÍ 
V Mateřské škole Družstevní 1060 byla v měsících lednu až březnu 2000 provedena 

rekonstrukce vnitřní části budovy. Chtěly bychom poděkovat zřizovateli Městu Ledeč 
n. S., který uvolnil finanční prostředky a firmě Technické služby s. r. o. Ledeč n. S., 
která tuto rekonstrukci provedla. Práce probíhaly za provozu MŠ bez problémů díky 
zaměstnancům technických služeb. 

Jsme moc rády, že našemu městu záleží na tom, v jakém prostředí vychováváme 
děti. Děkují zaměstnanci MS Družstevní 



LINKA 150 
6. 4. Jednotka PS provedla odčerpání 
vody pomocí kalového čerpadla ze zato-
pených sklepních prostor prodejny obuvi 
na Husově náměstí. 
7.4. Pročištění kanalizace v Haškově uli-
ci, kde voda z ucpané kanalizace vtékala 
do sklepních prostor. 
10. 4. Dopravní nehoda se smrtelným 
zraněním na vozovce ve směru Prosíčka 
- Číhošť. Osobní automobil LADA byl 
zaklíněn pod secím strojem. Jednotka 
provedla rozstříhání zdemolovaného vo-
zidla a vyproštění již mrtvého řidiče. 
15.4. Požár suché trávy u čerpací stanice 
ADAM. Požár byl uhašen pomocí vyso-
kotlaké vody z vozidla CAMIVA. 
17. 4. Dopravní nehoda osobního auto-
mobilu u obce Kožlí. Jednotka PS zajisti-
la vozidlo proti požáru a zasypala uniklé 
provozní náplně sorbentem. 
24.4. Dopravní nehoda na Heroldově ná-
břeží v Ledči. Řidič osobního vozu S-135 
přerazil sloup elektrického vedení. Hasi-
či povolali elektrikáře, kteří odpojili 
sloup a společně jej odstranili z vozovky. 
29. 4. Požár křoví a suché trávy na želez-
ničním náspu ve směru na Vilémovice. 
Požár byl zlikvidován pomocí vysokotla-
ké vody z vozidla CAMIVA. 
30.4. Dopravní nehoda u obce Josefodol. 
Silně podnapilý řidič osobního vozidla 
zaklínil vozidlo do patníku. Řidič vyvázl 
bez zranění, vozidlo bylo postaveno na 
kola a skvrny od oleje a benzínu zasypá-
ny sorbentem. 

PODĚKOVANÍ 
Okresní vlastivědné muzeum v Hav-

líčkově Brodě a Státní okresní archiv 
v Havlíčkově Brodě si dovolují poděko-
vat všem, kteří reagovali pozitivně na 
naši výzvu, týkající se přípravy publika-
ce o československých legionářích 
z okresu Havlíčkův Brod. Ohlas mezi 
obecními úřady i mezi veřejností byl tak 
obrovský a překvapující, že pro velké 
množství shromážděných materiálů 
a časové tísni nejsme schopni poděkovat 
každému individuálně a činíme tak ales-
poň tímto způsobem. Jsme velmi potě-
šeni, jakým způsobem naše výzva 
zapůsobila na nejširsí veřejnost. Všech-
ny předané a zapůjčené materiály jsou 
průběžně zpracovávány, nej en pro účely 
publikace, ale je z nich vytvářen i sbír-
kový fond, který bude k dispozici bu-
doucím generacím. Vzhledem k tomu, 
že zpracování zapůjčených materiálů je 
časově velmi náročné, prosíme o pocho-
pení a trpělivost. Všechny zapůjčené do-
kumenty budou vráceny nejpozději do 
konce měsíce června 2000. 

Okresní vlastivědné muzeum v Hav-
líčkově Brodě a Státní okresní archiv 

v Havlíčkově Brodě. 

Přátelé tichého dotyku 
uspořádali na ledečském hradě celodenní 
program v sobotu 29. dubna. Celý prog-
ram se pořadatelům nepodařilo zrealizo-
vat tak, jak si asi přáli. Snad jen 
odpolední vystoupení mladých umělců 
z Ledče a ze Světlé přineslo do programu 
něco nového. Zde vynikla Petra Banýro-
vá v přednesu písní ledečského textaře 
a folkového muzikanta Petra Pětiny Mi-
náře za doprovodu samotného autora 
a několika dobrých hudebníků působí-
cích v Praze. Program narušila nevhodně 
do programu zakomponovaná žádost 
o příspěvek na českou menšinu v Srbsku. 
Ve večerním programu opět překvapilo 
vystoupení Petry a Jany Banýrových za 
doprovodu jejich přátel. Rozpačité bylo 

V minulých dnech vyšla českému bás-
níkovi a žurnalistovi Miloši Doležalovi 
již čtvrtá kniha, tentokrát s názvem Čes-
ké feferony. Za finanční podpory Nadace 
českého literárního fondu ji vydalo br-
něnské nakladatelství ATLANTIS. 
V knížce je otištěna řada fejetonů a básní, 
které autor publikoval v Lidových novi-
nách, Revolver Revue, Perspektivách, 
ale i Ledečských novinách. 

Spousta z nich pojednává o známém 
prostředí našeho města a okolí. Miloš 
Doležal je člověk s velkou láskou k lidem 
a přírodě Vysočiny. Je možné ho často 
přistihnout při rozhovorech s lidmi starší 
generace, od kterých si nechává vyprávět 
jak se dříve žilo v tomto kraji. Jeho zraku 
neujde ani nejmenší detail z lidského ži-
vota, počínaje zrozením a konče smrtí. Je 
to neustálý koloběh přírody, který Miloš 
tak rád popisuje svým nenapodobitelným 
způsobem. Se svým starším kolem, kde 
na sedátku veze svoji malou dcerku 
Aničku, vyráží do lesních samot, ale 

i autorské čtení návštěvníků večera. Ce-
lodenní program postrádal větší účast 
návštěvníků, způsobný možná malou 
propagací celé akce, I tak to byl pokus 
o něco nového na hradě. Ukazuje se, že 
zvládnout náročný celodenní program 
není tak lehké. Bylo by se třeba do bu-
doucnosti zamyslet i nad úrovní prostře-
dí, kde hlavní programy probíhaly. Na 
snímku Petra Banýrová při vystoupe-
ní. -fp-

i starých vesnických hospůdek, které tak 
miluje a kde čerpá inspiraci. Fejetony 
jsou proloženy básněmi a řazeny od jara 
do zimy. Kresby na přebal zhotovila jeho 
přítelkyně česko-německá malířka Ger-
truda Gruberová-Geopfertová. Knihu 
Miloš věnoval svým přátelům Josefu 
Mlejnkovi a Miloši Rejchrtovi. 

Zájemci si mohou tuto milou knížku 
zakoupit v ledečském informačním stře-
disku za cenu 100,- Kč. 

František Pleva 

ČESKÉ FEFERONY 



Dne 27. dubna se v Domě dětí a mláde-
že v Ledči nad Sázavou uskutečnilo 
okresní kolo botanické soutěže uspořáda-
né pro žáky zvláštních škol. Úspěšní žáci 
ze školních kol soupeřili v poznávání 50 
druhů rostlin. V kategorii mladších žáků 
zvítězili Vladimír Patočka a Pavel Vosi-
ka ze ZvŠ Ledeč, 2. místo obsadil Lukáš 
Lakatoš a 3. místo Eva Smutná - oba ze 
ZvŠ Havlíčkův Brod. V kategorii star-

V letošním měsíci březnu vyšel v Le-
dečských novinách článek s názvem To-
máš Garrigue Masaryk a Sokol, a to při 
příležitosti vzpomínky na 150. výročí 
Masarykova narození. V této souvislosti 
si řekněme něco o vztahu druhého prezi-
denta ČSR Edvarda Beneše k Sokolu, 
třebaže si letos nepřipomínáme žádné tak 
zvané kulaté výročí z jeho života. Naro-
dil se totiž 28. května 1884, tedy před 116 
roky. 

Edvard Beneš cvičil v Sokole od dět-
ství, spolu se všemi pěti bratry. Rád pla-
val, hrál tenis a jezdil na koni. Jako 
středoškolský student hrál kopanou v SK 
Slávii Praha. Od válečných let se Sokolem 
spolupracoval a upřímně a otevřeně se 
k němu vždy hlásil. Od začátku první svě-
tové války spolupracoval se starostou 
České obce sokolské a členem vedení do-
mácího odboje dr. J. Scheinerem. V emi-
graci úzce spolupracoval se Sokolem pa-
řížským a Sokolem v Itálii. Beneš uzná-
val, že „sokolská idea, účast v odboji 
domácím i zahraničním podstatnou měrou 
přispěla ke vzniku samostatného státu". 
Uznávanou předností československých 
legií byla díky sokolům tělesná zdatnost, 
disciplína a národní uvědomění. 

Dr. E. Beneš několikrát přednášel v so-
kolské vzdělavatelské škole v Tyršově 
domě. Přednášel o Masarykovi a jindy 
oceňoval význam vzdělávací práce v So-
kole pro náš nově budovaný demokratic-
ký stát v tehdy rozbouřené a neklidné 

ších žáků se umístili: 1. místo Jiří Hoffin-
ger - ZvŠ Havlíčkův Brod, 2. místo Eva 
Havlíčková a Pavel Srb - oba ze ZvŠ Le-
deč n. S.; 3. místo Kateřina Hoffingerová 
ze ZvŠ Havl. Brod a Jitka Burgerová -
ZvŠ Ledeč. 

Poděkování patří paní učitelce Květě 
Pidimové ze ZvŠ v Ledči n. S. za pečli-
vou přípravu celé soutěže. 

F. Hofman 

Evropě. Již jako prezident republiky při-
jal dr. Beneš sokoly v roce 1938 při X. 
sletu. Jako svůj dar jim tehdy věnoval so-
kolský prapor navržený prof. Františkem 
Kyselou. Význam sokolstva zhodnotil 
slovy: „X. slet je nový úspěch státu a ná-
roda, když právě v dnešní převratné době 
jste dokázali tolik klidu a pořádku a tak 
ohromný spontánní vzrůst demokratické 
a radostné disciplíny a oddanosti ideálům 
našeho státu, budovaného na svobodě 
a mravní vyspělosti občana a člověka, na 
oddané spolupráci se všemi národy ve 
věci míru, vzájemné úcty a všelidského 
respektu jedněch k druhým". 

V roce 1947 pozdravil prezident dr. E. 
Beneš Českou obec sokolskou dopisem, 
z něhož vyjímáme: "Sokolstvo mělo vždy 
význačnou úlohu v našem životě a pod-
statně přispělo k dosažení dnešní úrovně 
života politického, kulturního a sociálního 
u nás. Hluboká demokratičnost Tyršova 
a Fiignerova, vysoký stupeň odpovědného 
vlastenectví a zdůraznění mravních zákla-
dů sokolského bratrstva byly hodnoty, 
z nichž rostly ve sledu generací statisíce 
tělesně a duchovně krásných českých 
a slovenských lidí". 

Neopouštíme ideje Masarykovy a Be-
nešovy ani dnes, kdy muži zcela jiní a ji-
ného ducha s lehkostí a bez odpovědnosti 
přezírají hodnoty vytvořené prezidenty 
svobodného Československa. Nemohou 
se jim rovnat. 

Stanislav Matěj ek 

MÁJ 
Psát o tomto měsíci bylo vždy radost-

né, neboť od pradávna byl máj zasvěcen 
lásce a tyto dva pojmy se spojují v krásu 
a milostné kouzlo. Květen je často nazý-
ván jako nejkrásnější období roku, i když 
někdy ledový vítr a studený déšť chtějí 
zarazit všechnu tu krásu probouzející se 
přírody i nadšení pro život. Ale měsíc 
máj si to nenechá vzít. Vždy rozdává pl-
nou náruč slunečních paprsků na hebkou 
zeleň a pastelové barvy jarních květů. 

Tato doba je snad nejvíce opěvována 
básníky i roztouženými milenci, neboť 
všude kolem je láska, zrozená v králov-
ství lidských citů. Ty jsou právě tak krás-
né, jako křehké, střídají se dny radostné 
pohody i dny pochmurných nálad, dny 
slunečního jasu se dny studeného větru. 
Ale ať se tento měsíc projevuje jakko-
liv,vždy zůstane MAJ zasvěcený věčné-
mu mládí a tomu nejrozkošnějšímu 
lidskému citu, věčné LÁSCE a uhájí si 
název nej krásnějšího měsíce roku. 

OK 

STAROČESKÉ 
MÁJE 

Na rozloučení, mé potěšení, 
postavím pod okny máj -
aby věděli falešní lidi, 
že jsem já chodíval kvám ... 

Kolikrát asi zazněla v měsíci máji tato 
melodie a nemusíme ani pochybovat, že 
svému „potěšení" opravdu postavil švar-
ný chlapec nejkrásnější máj, jakou na-
lezl. 

Už od 15. století se pyšnily v májových 
dnech naše vesnice štíhlými a vysokými 
májemi, ozdobenými fábory, kytkami 
věnců, lahvemi vína, kmínkou a jinými 
dobrými truňky. 

Jeden z nej starších dokladů o postave-
ní máje je již z roku 1422, kdy za její po-
stavení získal mládenec ruku milované 
dívky. 

V třeboňském obecním účtu z roku 
1688 je položka: „Od postavení máje 
podle staré zvyklosti 10 krejcarů". 

27. června 1770 podle vydaného pa-
tentu se přísně zakazovalo stavění máji. 
Tento patent se vždy nedodržoval, neboť 
obecní účty na našich vesnicích vykazo-
valy další položky za postavení máji. 
Máje se stavěly po celých Čechách, ale 
nej oslavnější a nej složitější obřady se 
slavily v kraji plzeňském, protože tu byla 
spousta říkadel, písní a tanců. 

Poražení máje bylo též provedeno 
s velkou slávou. Každý kraj měl své zvy-
ky, což si udržoval od pokolení do poko-
lení. Také u nás se mnohde ještě tento 
zvyk udržuje. Neodbývá se jen tancovač-
kou, ale je spojen ještě se hrou na „bábu 
a myslivce" a všeobecným veselím. Jestli 
nevěříte, podívejte se letos do Koutů, kde 
tento zvyk stále j eště udržuj í. OK 

EDVARD BENEŠ A SOKOL 



D€N KONI ŽIJI MEZI NAMI 

Opět jako loni si vás majitelé a přátelé 
koní z Ledče nad Sázavou dovolují po-
zvat na akci, která se uskuteční v neděli 
28. 5. 2000 ve dvoře hotelu Sázava od 
13 hodin. Při příležitosti celorepubliko-
vého DNE KONI se tu na malém setkání 
představí koně různých plemen, stáří, ba-
rev a velikostí, aby svoji krásu a ušlechti-
lost předvedli veřejnosti. Bude zde 
možnost si tato dnes už téměř vzácná zví-
řata pohladit, vyfotografovat a po dohodě 
s majiteli se svézt na sedle, možná i ve 
voze. V jednání je i účast prodejců se 
zbožím zaměřeným na chov koní. Počítá-
me asi s deseti koňmi z okolí Ledče. Při 
pěkném počasí by to mohl být dobrý tip 
jak prožít část nedělního odpoledne. 
Vstup je pro všechny zdarma! 

Tato akce bude pro všechny příleži-
tostí seznámit se blíže s tak krásnými 
zvířaty, kterými koně jistě jsou. Jenom 
dopředu prosím všechny, kteří by 
chtěli přijít: NECHTE DOMA CUKR! 
Budete-li chtít něčím koníky uctít, vez-
měte si s sebou kousek tvrdšího chleba, 
mrkve nebo jablka. Cukr ve větším 
množství je pro koně jedovatý! Těšíme 
se na všechny příznivce koní! 

Bližší informace na tel. 0602/573 004 
nebo v HOBBY ZOO na náměstí. 

Ing. Jana Prchalová 

FIRMA V LEDCI NAD 
SÁZAVOU 

PŘIJME 

PRACOVNICI 
EKONOMICKÉHO 

ZAMĚŘENÍ 

Ovládání počítače podmínkou 

Tel.: 0603-31 90 18 

Každý člověk je originál, jedinečný vý-
tvor přírody, a tak je jasné, že každý jsme 
jiný. Jinak se žije v paneláku, jinak v dom-
ku, j inak ve městě, ale také jinak na vesnici. 
To jsou ty hlavní rozdíly, které často ovliv-
ňují naše osobní zájmy, naše koníčky, náš 
život. V Ledči nad Sázavou žije mnoho 
spoluobčanů, kteří se přistěhovali ze Za-
hrádky, která je nyní součástí želivské pře-
hrady. A ze zatopené Zahrádky pochází 
i můj dnešní host. Je to paní Věra Miláčko-
vá, která v Ledči se svou rodinou bydlí od 
roku 1975. A čím je zajímavá? Je to její vel-
ký koníček - včely. Paní Miláčková je jed-
nou ze 70 členů Včelařského spolku v Ledči 
nad Sázavou. Kde a kdy se setkala se včel-
kami? Kde se naučila je milovat? Kde našla 
odvahu je sama chovat? To mne také velmi 
zajímalo. Včelaři jsou ve velké většině jen a 
jen muži. A její odpovědi: 

Včely měli již její rodiče - hlavně otec 
a strýc, takže ona si vlastně život v baráku 
bez včel, psa a flinty ani nedovedla předsta-
vit. A když načala přemýšlet o tom, co bude 
jednou v důchodu dělat, čím bude vyplňo-
vat volný čas, vzpomněla si na své dětství 
a v roce 1977 si pořídila čtyři úly včel. Byla 
na to vhodná doba, protože v novém domě 
v Ledči nad Sázavou se rodina již docela 
dobře zabydlela, obě děti měly již své rodi-
ny, manžel se včel nebál, a tak bylo rozho-
dnuto. Nyní se paní Věra stará o 17 úlů, má 
je v Kobylím dole a jak sama říká, je to její 
ráj na zemi. Tam vždycky při svých včel-
kách pookřeje, tam nachází životní sílu 
a elán, tam nachází radost ze života. 

Chovat včely je nejen pěkný, ale i zásluž-
ný koníček. Člověk se může od nich mno-
hému naučit. Že jejich úloha je v přírodě 
nezastupitelná, vědí už i děti školou povin-
né. Například že nám opylovávají stromy, 

květiny, pole, že nám dávají med a různé lé-
čivé produkty. 

Nyní, když se jarní příroda oblékla do 
překrásných květů a květinek, je včelkám 
hej, ale horší je to, když prší a je zima. To 
potom se i včelařina prodraží, protože vče-
laři musí včelky přikrmovat cukrem a ten 
není zrovna laciný. 

Dále jsem se od paní Miláčkové dozvědě-
la pár informací z abecedy včelaře - např.: 
včely se rojí v květnu i v červnu, královna je 
v úle jen jedna, bez ní by úl nemohl žít. Krá-
lovna žije asi dva roky, normální včela dělni-
ce se vypracuje (podle počasí) za 3-6 
měsíců. Také že v úle má každá včela své 
úkoly, své povinnosti. 

Každý včelař ví co znamená slovo: trub-
čice, trubec, trubčina, nebo např. co je me-
dování. A já také již vím, že se včel člověk 
nemusí bát, ale musí si dávat pozor na „di-
voké" včely, které žijí nejčastěji v lese. Paní 
Miláčková mi s lítostí musela dát za pravdu, 
že Včelařský spolek v Ledči n. S. se potýká 
s problémem všech zájmových útvarů, že 
nejsou mladí, noví členové, že i úlů v okolí 
Ledče ubývá. Smutně jsem upozornila, že 
jsem si všimla, že již několik let jsem na le-
dečském náměstí neviděla medové výrobky 
do tomboly na ples včelařů. 

Největší problém ale je, že když bude 
ubývat včelích úlů, bude nám v přírodě 
ubývat i plodů. Vážení spoluobčané - važ-
me si práce našich spoluobčanů - včelařů, 
važme si každé včelky, která letí kolem nás. 

A přání paní Věry Miláčkové? Aby její -
vlastně všechny - včelky byly zdravé, aby 
se jich nechytaly nemoci, aby jí vandalové 
a hlodavci neškodili na úlech. 

Děkuji za rozhovor - byl pro mne velmi 
poučný a zajímavý. 

Daniela Geherová 

INFORMACE PRO NUCENE NASAZENE 
Při pročítání dopisů psaných kamarády v Německu za 2. světové války se mi často 

vrací vzpomínky na nejhorší čas mého života. Tehdy mně i mým kamarádům bylo ko-
lem 18 let a prožili jsme v lágrech a ve zbrojovkách fašistického Německa nej lepší léta 
našeho mládí při otrockých pracích. Mnoho z nás už nežije, mnoho z nás se nedočkalo 
odškodnění za naše utrpení v lágrech korunované hladem, zimou, bombardováním. 
Nyní nás zbývá v celé republice asi 60 000, a jak se zdá, snad se už brzy dočkáme slíbe-
ného odškodnění. 

Pokud ještě někdo není přihlášen u Svazu nuceně nasazených, může se přihlásit 
u okresních organizací SNN a u jejich předsedů. Pro nás u p. Jaroslava Švece, předsedy 
OV SNN v Havlíčkově Brodě, Muchova ul. 3463 nebo Rolnický dům - 1 . patro, a to 
vždy ve středu od 9 do 12 hodin. Vladimír Pražák 

Předplatné tisku, s. r. o. 
Východočeská divize 
Čechovo nábřeží 1790 
530 03 Pardubice 

Za výhodnou cenu nabízíme k okamžitému odkoupení 
prodejní stánek (6-ti hranný) v ulici Koželská, naproti 
ČSAD v Ledči nad Sázavou. 

V případě zájmu volejte tel číslo 040/602 4511. 



Šance na zdraví pomocí potravinových 
doplňků 

V minulém čísle jsem se zaměřil na 
funkce výrobků naší firmy. Dnes se budu 
snažit pohovořit o tom, jakými účinky se 
projeví jejich užívání na lidský organis-
mus. 

V dnešní době se stává největším pro-
blémem imunitní systém člověka. Snížená 
funkce imunitního systému zapříčiňuje 
mnoho civilizačních onemocnění, kterým 
se tělo nedokáže bránit. Tento problém 
mnoho lidí již vnímá, ale marně hledá 
prostředky jak imunitní systém zaktivizo-
vat a často i zaručené rady selhávají. Stále 
častěji se setkáváme s onemocněními jako 
je chronický únavový syndrom, stavy pře-
pracování a přetížení, různá onkologická 
onemocnění, která se obtížně zdolávají 
běžnými dostupnými prostředky. Tuto 
skutečnost nese i naše uspěchaná doba, 
kdy nároky na pracovní výkon člověka 
stále stoupají. Přetížený jedinec přestává 
pečovat o své základní vitální potřeby, 
uchyluje se k stimulanciím (káva, cigare-
ty), z čehož časem plyne vyčerpanost ne-
jen fyzická, ale i psychická. Kouření 
kupříkladu okrádá organismus o vitamíny, 
stopové prvky a zanáší tělo karcinogeny. 

Naše firma nabízí účinné a jednoduché 
řešení pro naši uspěchanou dobu, kdy člo-
věk přestává mít čas pro svůj organismus 
něco udělat. Program Life Energy, který 
obsahuje 13 základních vitamínů, důležité 
stopové prvky (železo, chróm, molybden, 
jód), antioxidanty, vitamíny A, E, C, beta-
karoten, selen, zinek, mangan, měď). To 
vše v přírodní a jednoduché pitné formě, 
bez použití konzervačních látek (alkohol 
...). Program Life Energy byl koncipován 
jako účinná prevence proti všem onemoc-
něním pramenícím v nedostatečnosti imu-
nitního systému. Dlouholeté praktické 
zkušenosti ukázaly spolehlivé účinky při 
prevenci nádorových onemocnění, ale 

i jako podpůrné prostředky při chemotera-
pii a ozařování. Velice vhodný je před 
a po operaci, k posílení obranyschopnosti 
organismu při opakovaných zánětech a in-
fekcích, k vy čištění cév (usazené choleste-
rolové pláty), prevence kardiovaskulár-
ních nemocí, při únavovém syndromu -
obnovení vitality, účinné posílení organis-
mu, pozitivní vliv má na naši psychiku, 
vhodný při migrénách a speciálně doporu-
čován kuřákům, manažerům, osobám ve 
stresu, výborný u astmatu, alergií a dege-
nerativních chorob. Vhodný prostředek 
při pobytu na slunci (ochrana proti stresu 
těla ze silného ultrafialového záření 
u moře). Účinnost programu spočívá nejen 
v jeho přírodnosti, čímž je tělu bližší než 
syntetické formy, ale hlavně v jeho kom-
plexnosti. Lidský organismus funguje 
jako celek či komplex, jenom co nejkom-
plexnější preparát zajišťuje skutečnou 
účinnost. Látky obsažené v Life Energy 
projdou celým tělem a jelikož působí pří-
mo na buněčné úrovni, výsledkem jejich 
působení je skutečná regenerace neboli 
omlazení. Dochází k vytváření přirozené 
zásoby vitálních látek, které vlivem prů-
myslového zemědělství a kyselých dešťů 
již několik desetiletí chybí v našich půdách 
a tudíž i v našich potravinách. Bohatý pře-
tékající stůl našich domácností neznamená 
automaticky plnohodnotnou výživu. 

Pro lidi, kteří mají zájem o své zdra-
ví, budeme pořádat dne 29. 5. 2000 v 17 
hodin v Domě dětí a mládeže v Ledči 
nad Sázavou přednášku za přítomnosti 
MUDr. Jana Maštálky, MUDr. Petra 
Halašky a Jindřicha Macháčka - porad-
ce pro výživu. Přednáška je určena pro 
širokou veřejnost, přijďte nám položit 
vaše dotazy. Informace na telefonu 
0452-622324. 

Jindřich Macháček 

VAZNÉ NEVAZNE 
V LEDEČSKÉM 

GYMNÁZIU 
Základní umělecká škola v Ledči nad 

Sázavou pořádá v pátek 9. června v seces-
ním sále ledečského gymnázia koncert 
mladých hudebníků. V první polovině za-
zní klasické skladby N. Paganiniho, Petra 
Ebena a jiných skladatelů. Představí se 
zde talentovaná ledečská zpěvačka Petra 
Banýrová, posluchačka konzervatoře Ja-
roslava Ježka v Praze, kytarista Vladimír 
Novotný - absolvent pardubické konzer-
vatoře, který dnes působí v Praze a hous-
lista David Pleva - člen orchestru 
hudebního divadla v Karlině. 

V druhé části uslyšíme folkové písně 
příležitostného textaře a muzikanta Petra 
Pětiny Mináře, kterého ledečská veřej-
nost zná spíše jako malíře pokojů. Hu-
debníky ještě doplní baskytarista Karel 
Znojemský. 

Koncert se uskuteční od 18 hodin a jsou 
na něj zváni všichni příznivci příjemné 
hudby. 

Flott Cciscciders 
Team 

Ve čtvrtek 18, května 2000 
od 18.00 hodin na ledeeském 

stadionu. 

Vstupné 
90 -Kč dospělí 

60-Kč děti do 12 let 
děti do 3 let mají vstup zdarma. 

Vystoupení jediné skupiny v ČR, 
rovněž ve východní Evropě, která před-
vádí kaskadérskou SHOW (autorodeo). 
V programu uvidíte několik disciplin, 
např. jízdy po dvou kolech (klasická 
disciplína v této profesi). Doplňkové 
rychlé jízdy automobilů, např, škola 
smyků, rozraz atd. Pro diváky velice at-
raktivní práce s ohněm. Nahlédnete i do 
filmařské kuchyně krash (salto s au-
tem). Ke konci programu atraktivní 
a nebezpečné skoky s auty a rovněž 
s motocykly. 

V závěru uvidíte ukázku z americ-
kých velice oblíbených silových závo-
dů MONSTER TRUCK (jediné dva 
exempláře v ČR). 

Na vaši návštěvu se těší 
skupina FLOTT. 

Touto malou ukázkou akvarelu ledečského malíře Karla Kubíčka vás srdečně zve-
me na jeho výstavu do městského muzea na ledečském hradě. 
Výstava proběhne od 13. května do 18. června 2000. Tentokrát se malíř věnoval 

přímo našemu městu a jeho okolí. 



PRAKO JIŽ 
PODRinÉ V LEDČI 

Jistě si mnozí z vás ještě vzpomenou na 
lednové vystoupení Pražského akordeono-
vého a klávesového orchestru PRAKO, kdy 
parta patnácti muzikantů pod vedením Sta-
nislava Štěpána přijela potěšit ledečské ob-
čany. A ptáte se, co je přivedlo do tak 
malého městečka? Odpověď je jednoduchá. 
Vždyť jedním z členů je i místní rodák Slá-
vek Brabec. 

Z koncertu odcházeli nadšení posluchači 
i všichni účinkující. Kdo o koncert přišel, 
tomu se pokusíme orchestr více přiblížit. 

PRAKO je souborem Základní umělecké 
školy Praha 8. Ve své práci navazuje na vý-
sledky a úspěchy předcházejících souborů, 
které za dobu své téměř čtyřicetileté peda-
gogické činnosti sestavil učitel a dirigent 
Stanislav Štěpán. Orchestr se pravidelně 
zúčastňuje celostátních soutěží a vždy bez-
konkurenčně vítězí. Také již procestoval 
skoro celou Evropu a všude se setkal s ob-
rovským úspěchem. 

PRAKO hraje všechny druhy hudby - od 
renesance a baroka, až po současnou kon-
certní hudbu, ale též taneční, filmovou či 
muzikálovou. 

Díky velikému ohlasu se orchestr roz-
hodl, že do Ledče zajede ještě jednou uspo-
kojit zdejší občany. Proto si vás 
dovolujeme pozvat na koncert, který se 
uskuteční dne 26. května 2000 v 18 hodin 
v sále gymnázia. Srdečně zveme všechny, 
kteří si rádi poslechnou krásnou muziku. 
PRAKO je totiž mimořádně úspěšné umě-
lecké těleso, které širokým repertoárovým 
záběrem i mistrovským provedením učiní 
z každého koncertního či soutěžního vy-
stoupení vzácný kulturní zážitek. 

Martina Brabcová 

ZÁPIS DO ZUŠ 
ZUŠ v Ledči nad Sázavou vyhlašuje zápis 

žáků pro příští školní rok 2000/2001. Své 
děti můžete přihlásit v ředitelně budovy ZUŠ 
Na Mizerově 82 (pod školní jídelnou) nej-
později do 31. května do těchto studijních 
oborů: 
• hudební - hra na klavír, el. klávesy, hous-

le, akordeon, dech. nástroje, bicí nástroje, 
sólový zpěv, sborový zpěv, kytara; vítáni 
jsou i zájemci o hru např. v country kapele, 
tanečním souboru a jiných nástrojových 
seskupeních (hráči na banjo, foukací har-
moniku, basovou kytaru...) 

• taneční - (bude v ZUŠ otevřen nově) děti 
začínají pohybovou průpravou zaměřenou 
na soulad pohybu s hudbou, správné drže-
ní těla... 

• výtvarný - současná výuka bude rozšířena 
nejméně o jednu skupinu pod vedením 
paní uč. ze ZUŠ ve Světlé n. S. (malba, 
kresba, grafika, keramika...) 

• literárně dramatický - součástí tohoto 
oboru je i vzdělání výtvarné a pohybové. 
Zájemci budou mít možnost zavítat do 

jednotlivých tříd a získat informace o výuce 
v požadovaném oboru, případně sledovat 
průběh vyučovací hodiny. 

Vážení rodiče, dopřejte svým dětem 
smysluplné využití volného času a nechte je-
jich talent rozvíjet pod vedením kvalifikova-
ných učitelů. 

Učitelé ZUŠ 

KNIHAŘSTVÍ 
Věra Havlová 
Dolní Březinka 86 
582 91 Světlá nad Sázavou 

• VAZBA KNIH, ČASOPISŮ A DIPLOMOVÝCH PRACÍ 
• VÝROBA PASPART 
• OPRAVY KNIH 
• SPECIÁLNÍ KNIHAŘSKÉ PRÁCE 
• RÁMOVÁNÍ OBRÁZKŮ A PASPART VČETNĚ 

ZASKLÍVÁNÍ 

Pracujeme i o víkendu! 
Tel.: 0451/511 95 

Allianz pojišťovna, a. s. 
J s m e dceřinou společností největšího světového pojišťovacího 

koncernu A l l i a n z A G a úspěšně rozvíjíme s v o u činnost 
v České republice 

P r o rozšíření naší prodejní sítě hledáme 

obchodní zástupce 
pro oblast ředitelství v Pardubicích 

N a b í z í m e v á m kvalitní zaškolení , provizi v závislosti na d o s a ž e n í 
produkce, m o ž n o s t profesionálního růstu, v y u ž i t í 
d l o u h o d o b ý c h z k u š e n o s t í mateřského koncernu. 

Požadujeme 
V Š nebo S Š , dobré k o m u n i k a t i v n í s c h o p n o s t i , v y s o k é pracovní 

nasazení, ochotu k dalšímu v z d ě l á v á n í v e f inanční 
a e k o n o m i c k é problematice. 

P í s e m n é nabídky zasílejte na adresu: 

Allianz pojišťovna, a. s . , oblastní ředitelství Pardubice 
paní Košťálová, Melicharová, Sladkovského 332 

530 02 Pardubice 
tel . : 040/661 39 7 8 

A l l i a n z - s t o j í m e při V á s 



VII. TREMPSKÉ 
CELOSTÁTNÍ HRY 

1 2 . 5 . - 1 4 . 5 . 2 0 0 0 

Zahájení her bude od 10. hodiny dopo-
lední dne 13. května. Osady přivezte své 
vlajky - dostanete placku! Pracovní ohně 
budou hořet po celou dobu her. Občer-
stvení pro velké i malé zajištěno. Na 
campu bude stan Velká Huba, kde se do-
zvíš co budeš chtít. Razítka, pohlednice 
z her, pamětní listy a jiné náležitosti zde 
obdržíš za hezký úsměv a malej bakšiš. 
Večer (dle počasí) country bál. 

Bude se prodávat Čundr los za 5 Kč. 
Slosování o půlnoci provede Pampeliška 
a Tony (13. května). Cen - placek je dos-
tatek, na každého něco zbude! 

Do campu prosíme nesjíždějte auty. 
Zanechat dle mapky! Tak tedy přijeďte 
k nám, kde nebe je jasné a modré, kde ob-
laka bílá a rychleji než jinde plynou, kde 
kamna nečoudí a rozhodně se nezalkneš 
vedrem! Najdeš zde spoustu nových ka-
marádů a kamarádek a dokážeš sám sobě, 
že my a nám podobní nestárnou, že nás 
hned tak něco neporazí! 

Moc se na vás těší a srdečně zvou: 
T.O. Venturer z Ledče n. Sázavou 
TONY-Antonín Bay 
Hradec - Hájenka u Sv. Huberta 
584 01 Ledeč nad Sázavou 

(Máš-li speciální přání, napiš!) 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 
2. 5. Almerová Růžena, J. Haška 604 
8. 5. Mandlová Alena, Stínadla 1038 

13.5. Vojíř Josef, Vrbka 9 
17. 5. Peroutková Ludmila, Pod Stínadly 
637 
20. 5. Pecha Vladimír, A. Jiráska 785 
30. 5. Maršounová Jiřina, Havlíčkova 624 
75. narozeniny 
3. 5. Janáková Božena, J. Haška 571 

80. narozeniny 
8. 5. Brožová Marie, J. Haška 616 

31.5. Novák Josef, Stínadla 1041 
97. narozeniny 
23. 5. Mašinová Anna, 5. května 1202 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prožití dalších dnů Vašeho života ve zdraví 
a spokojenosti. 
NAROZENI: 
26. 3. Lebedová Kateřina, Zoufalka II 933 
29. 3. Prchal Adam, Melechovská 1263 
29. 3. Prchal Ondřej, Melechovská 1263 
31. 3. HolušováBeata, Stínadla 1097 
4. 4. Hoskovcová Denisa, M. Majerové 667 

19. 4. Franclová Leona, M. Majerové 657 
23. 4. Čermák Dominik, 5. května 628 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození 
Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby 
vyrůstalo ve zdraví a k všeobecné radosti. 
SVATBY: 

1. 4. Tesárková Miroslava, Ledeč n. S. 548 
Závrský Martin, Havl. Brod 2795 

15. 4. Vodičková Ilona, Hr. Králové 715/6 
MaisnerPetr, Číhošť 19 

29. 4. Pavelková Stanislava, Vilémovice 63 
Muller Pavel, Mladá Boleslav 675 

29. 4. Charvátová Jana, Hněvkovice - Zahájí 8 
Veselý Lubomír, Světlá n. S. 938 

Novomanželům přejeme do společného živo-
ta hodně lásky, porozumění a spokojenosti. 

ZEMŘELI: 
2. 4. Čermáková Ivana (1946) 

Z. Fibicha 782 
9. 4. Pacner Jiří (1926), M. Majerové 683 

12. 4. Kopecký Karel (1924), Habrek 2 
21. 4.Koubská Marie (1955) 

Z. Fibicha 684 

PROGRAM KINA - červen 
1.6. O STUDÁNCE SE ŽIVOU 

VODOU 
16.00 h. Pásmo pohádek pro děti 
3 .6 . NOTTINGHILL 
20.00 h. Romantická komedie 
6. 6. STUART LITTLE 
20.00 h. Rodinná komedie (v české řeči) 
8.6. ODPLATA 
20.00 h. Skvělý thriller 
10. 6. PRCI, PRCI, PRCIČKY 
20.00 h. Úspěšná filmová komedie 
13.6. ÚTOK Z HLUBIN 
20.00 h. Napínavý film 
15. 6. KUŘE MELANCHOLIK 
20.00 h. Český film 
17. 6. ČAJ S MUSSOLINEM 
20.00 h. Premiéra italského filmu 
20.6. PLÁŽ 
20.00 h. Milostný příběh 
22. 6. ZÁMEK HRŮZY 
20.00 h. Horor 
24. 6. TRHÁK PANA 
20.00 h. BOWFINGERA 

Bláznivá komedie 
27. 6. MUŽ NA MĚSÍCI 
20.00 h. Filmová tragikomedie 
29.6. MATRIX 
20.00 h. Sci-fi thriller 

STALO SE ROKU... 
1875 
11. května se konala volba purkmistra a čtyř 
radních. Za purkmistra byl zvolen pan Jan 
Hasák, kupec a měšťan z čp. 142 v Ledči. Za 
prvního radního pan Karel Schumans - c.k. 
notář z čp. 12 v Ledči. Druhým radním pan 
Moric Kern, kupec z čp. 46 v Ledči. Za třetí-
ho radního pan Jan Urban - měšťan a truhlář 
z čp. 231 v Ledči a za čtvrtého radního pan 
Vilém Perknovský c. k. poštmistr z čp. 10 
v Ledči. Výsledek voleb byl ohlašován střel-
bou z hmoždířů, poté zvolení složili slib do 
rukou c.k. okresního hejtmana J. Schaffiise, 
načež byly konány slavnostní bohoslužby ve 
zdejším kostele děkanem panem Antonínem 
Štikou. Večer byl průvod s lampiony a po-
hodněmi s pěveckým spolkem Burian a sbo-
rem hasičským při střelbě z hmoždířů. 
Pěvecký spolek zapěl před bytem purkmistra 
několik písní, vše za přítomnosti velkého 
počtu obecenstva. Pak následovala volná zá-
bava v hostinci Na Poště. 
1925 
8. května se konalo zasedání zastupitelstva 
v hotelu Choceňský, v pokoji č. 4. Bylo roz-
hodnuto, že se v režii města zřídí nové tržiště 
na dobytek v Koželské ulici za městem 
u okresní silnice vedoucí do Kožlí. 
Dále bylo rozhodnuto, že se u hospodářské 
záložny v Ledči uzavře dlouhodobá „zápůjč-
ka" na 33 let v částce 150.000 korun. Půjčky 
bylo třeba na úhradu nákladů spojených 
s elektrizací města, která si vyžaduje nákladů 
za 400.000 Kč. 

1940 
V květnu byla v našem městě vykonána sbír-
ka na německý Červený kříž, ale měla jen 
velmi malý finanční úspěch. Město muselo 
darovat 500 korun. 
V polovině května zesnul ve věku 83 let nej-
starší hasič okresu a dlouholetý hasičský pra-
covník, řídící učitel v. v. Antonín Reitmayer 
(Lipová ulice 322). Jeho pohřeb se konal za 
ohromné účasti hasičstva i veřejnosti. 
1945 
1. května došla do města zpráva o úmrtí 
Adolfa Hitlera a hned den nato bylo nařízeno 
vyvěsit černé prapory na všech úředních bu-
dovách. V noci však byl z budovy okresního 
úřadu prapor odstraněn. „Pachatelé" byli 
známí, ale k perzekucím už nedošlo. Navíc 
byly zlikvidovány v budově také všechny ně-
mecké nápisy na dveřích kanceláří. 
V pátek 4. května přednosta železniční stani-
ce Ludvík Čvančara zaslechl zprávu rozšiřo-
vanou nádražním telefonem posázavské 
dráhy, aby z budov nádraží byly odstraněny 
německé nápisy. Výzvu rád vyposlechl a ta 
se lavinovitě šířila po celém městě. Večer se 
stále více obyvatelstva shromažďovalo na 
náměstí a konečně ve 20.45 hodin je přerušen 
kabaret v sokolovně a hudba odtud odchází 
k hraní pochodu na náměstí a s ní i všichni 
přítomní diváci. V čele průvodu je nesena 
československá vlajka kolem náměstí, zpívá 
se hymna. Úřadující náměstek starosty Duf-
fek vybízí asi ve 22 hodin rozhlasem jásající 
obyvatelstvo, aby se do hodiny vrátilo domů. 

5. května ve 13.10 převzal praporčík Kožíšek 
výzvu o převzetí moci národními výbory. 
Následně byli vyzváni velitelé německých 
posádek ve městě - Sauer za četnictvo a Mi-
chinger za stíhací oddíl, aby nevycházeli do 
města a lid zbytečně nejitřili. Oba slíbili, že 
vyhoví, ale z opatrnosti se přestěhovali k ně-
mecké vojenské posádce do hotelu Koželuž-
na. Odpor Němců tím však ještě nebyl 
zlomen a s pomocí posil z Havlíčkova Brodu 
ještě několik dní ve městě „zlobili". 
V noci na 6. května přijel do Ledče n. S. uko-
řistěný pancéřový vlak ze Zruče a jeho po-
sádka chtěla navázat spojení s místním čsl. 
vojenským velitelstvím. Hlídku z pancéřové-
ho vlaku vedl státní strážmistr Jan Marek 
s civilistou Jaroslavem Sychrovským. Na 
lávce (tato byla zřízena v prosinci 1944 až v 
lednu 1945 pro případ, že by snad leteckým 
bombardováním byl zničen most přes řeku 
Sázavu) narazili asi ve 3 hod. na prchající 
členy stíhacího oddílu. Došlo k přestřelce, 
v níž byl Sychrovský zraněn těžce (průstřel 
krku) a Marek lehce (průstřel ruky). Poraně-
ným byla poskytnuta první pomoc MUDr. 
Kremlou a Smejkalem, načež byli osobními 
auty dopraveni do nemocnice v Havlíčkově 
Brodě. (Marek se 10. května vrátil do domá-
cího ošetřování, ale Sychrovský svému zra-
nění podlehl). 
10. května odpoledne (16.15) přijeli autem 
do Ledče první příslušníci sovětské armády. 
První ruské jednotky přijely téhož dne večer. 
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