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Oproti původnímu předpokladu a s měsíč-
ním odkladem bude v průběhu měsíce listopa-
du zahájen provoz v Informačním centru na 
Husově náměstí v Ledči nad Sázavou. Usku-
teční se tak myšlenka, na které pracoval již bý-
valý starosta města pan Jan Hálek. Tehdy řada 
měst a obcí v Posázaví připravovala společnou 
myšlenku vytvořit v tomto přírodním skvostu 
šňůru turistických informačních center pro za-
jištění rozvoje turistiky a pro celkové zvýšení 
návštěvnosti tohoto území. Tato myšlenka se 
však postupně pro názorovou různost rozpad-
la. V počátku období, kdy jsem se stal staros-
tou, mi např. starosta města Světlá nad 
Sázavou a místostarostka Havlíčkova Brodu 
sdělili, že tento záměr ve společném řešení 
opouští, že budou pracovat na vytvoření sa-
mostatného centra, či na posilování dosavad-
ního. Tato informační centra pak ve své vlastní 
iniciativě budou navazovat kontakty a styky 
v potřebném rozsahu jejich činnosti. 

Město Ledeč velmi často nazývané „perlou 
Posázaví", a tak tomu také skutečně je, dostalo 
do vínku za tzv. první republiky přídomek pro 
svůj další vývoj být především letoviskem -
rájem turistů a návštěvníků. V nedávné, avšak 
docela dlouhé době postupně docházelo k roz-
kladu služeb pro oblast cestovního ruchu a té-
měř k úplnému zániku ubytovacích služeb. 
V devadesátých letech však služby, především 
stravovací, prochází přerodem a téměř ve 
všech ledečských provozovnách se dá zajistit 
kvalitní stravování. Ubytovací služby po úpl-
ném kolapsu se postupně vytváří v malokapa-
citních provozovnách a v soukromí. Hotelové 
ubytovací zařízení v kapacitě minimálně 30 
lůžek dosud našemu městu chybí. Nicméně 
vše musí mít svůj vývoj, a tak naše město musí 
usilovat o příliv návštěvníků takzvaně na den. 
Cílenou činností však lze takovéto návštěvní-
ky získávat a u nás nedostupné služby jim za-
jišťovat v okolních zařízeních. Proto ve vedení 
města setrvávala myšlenka vytvářet trvalé 
podmínky pro přilákání turistů, vodáků, obdi-
vovatelů či milovníků středního Posázaví. 

Rozhodnutí městského zastupitelstva v po-
čátku minulého roku o zástavbě proluky na 
Husově náměstí víceúčelovým domem obcho-
du a služeb bylo rozhodnutím potřebným při 
stanovení podmínky vymezit část pro vybudo-
vání veřejných toalet a zbylý prostor v přízemí 
pak využít buď jako čekárnu pro cestující na 
autobusy, anebo z něj vytvořit informační cen-
trum, a to nejen pro návštěvníky, ale též pro 
obyvatele našeho města a jeho spádového 
okolí. Tato myšlenka zvítězila, čas ukáže, a já 
jsem pevně přesvědčen, že též potvrdí správ-
nost a předvídavost rozhodnutí. Již dnes však 
musíme rozšiřovat svůj záměr, neboť tlak vlá-
dy ČR a nastavování podmínek pro vstup do 
evropského společenství vyžaduje, aby přede-
vším již od měst našeho typu a velikosti byl 
připravován a budován systém obsáhlé infor-
mační sítě prostřednictvím elektronických 
technologií. Informace a jejich poskytování 
občanům města, mikroregionu a návštěvní-
kům se stanou prvořadou povinností a trvalým 
úkolem pro vedení města. Podobné podmínky 
se stanovují i pro veřejné knihovny, kdy pře-
devším naše velice hezká městská knihovna 
již nemá potřebné prostory pro poskytování 
dalších služeb, a tak se vytváří nápad centrali-
zovat tyto služby v prostorách informačního 
centra, a tím pro naší knihovnu zachovat dů-
stojné a klidné prostředí na studium, výběr 
knih, či zvukových nosičů. 

Pro tento nápad ukládám vedoucímu odbo-
ru vnitřních věcí ing. Bártovi připravit ve spo-
lupráci s ing. Stránským návrh řešení. Řešení 
je nalezeno ve formě dálkového přenosu dat 
pomocí vysílače z hlavního serveru knihovny 
a městského úřadu, včetně návrhu vybavení 
pracoviště informačního centra. Návrh je 
zpracován do formy žádosti, která je odeslána 
na Ministerstvo kultury ČR pro poskytnutí do-
tace. Ze dvou námi poskytnutých návrhů je 
tento vyhodnocen jako přínosný a na tento 
program je poskytnuta státní dotace ve výši 
150 tisíc korun. Program a jeho návrh je pří-
nosný i tím, že informační centrum je připra-

vováno na provoz celodenní, a to v sezoně 
v rozsahu pondělí až pátek od 8 do 17 hodin, 
v sobotu pak od 8 do 12 hodin. Mimo sezonu 
s provozem pondělí až pátek od 8 do 16 hodin. 
Sezona, její zahájení a konec, budou shodné 
s celostátně platnou sezonou na hradech a zá-
mcích. Tím bude i naplněn požadavek součas-
ného vládního záměru docílit zpřístupnění 
informací v maximální možné míře. 

Úlohou zabezpečení provozu tohoto velmi 
dobře vybaveného „infocentra" se z rozhod-
nutí městského zastupitelstva stává firma 
Hrad Ledeč nad Sázavou s. r. o., kdy tento sub-
jekt je připraven postupně nabírat a zajišťovat 
další činnosti i z oblasti kultury. V příštím čís-
le Ledečských novin vám pracovníci infor-
mačního centra v přehledu uvedou činnosti, 
které budou zajišťovat, včetně seznámení 
s dalšími záměry poskytování služeb v Infor-
mačním centru na Husově náměstí č.p. 60 
v Ledči nad Sázavou. Již předem upozorňuji, 
že řada výkonů bude poskytována za úhradu 
dle schváleného ceníku. Otevření tohoto cen-
tra v mimosezoně není náhodně stanoveno, 
neboť je zde nutný pozvolný náběh činností 
s prostorem na dovytváření dovybavenosti 
pracoviště tak, aby se zahájením sezony bylo 
informační centrum připraveno sloužit na pot-
řebné profesionální úrovni občanům celého 
mikroregionu Ledečsko a jeho dalším ná-
vštěvníkům. 

Je prvořadným úkolem, aby toto centrum 
bylo takzvaně výkladní skříní či vizitkou naše-
ho města. Věřím, že postupně s plněním toho-
to záměru bude vámi oceněna nejen činnost, 
ale i faktický přínos pro naše město ajeho zvi-
ditelnění. Již však v tento moment zahájení 
postupné činnosti město Ledeč nad Sázavou 
překročilo řadu měst vyšších kategorií, která 
se pro takovéto řešení dosud nerozhodla. Je 
mým přesvědčením, že při vytrvalé a vysoce 
aktivní činnosti zaměstnanců informačního 
centra se toto zařízení stane výrazným subjek-
tem v celém středním Posázaví. 

Karel Urban, starosta města 

HRAD LEDEČ NAD SÁZAVOU s. r. o. AJEHO INFORMAČNÍ CENTRUM 

(předat!!!) 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
pí Viktorova 
Ledeč nad Sázavou 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Městské rady města Le-

deč nad Sázavou, konaného dne 11. 
října 2000 
• MR vzala na vědomí informaci vedou-
cí finančního odboru o příjmech za měst-
skou tržnici - v roce 1999 příjem činil 
410.070,- Kč a za období 1. - 9./2000 
činí 94.505,- Kč. 
• MR projednala podkladový materiál 
předložený vedoucím sociálního odděle-
ní OSSO a schvaluje podle zákona o ob-
cích č. 367/1990 Sb. v platném znění 
zabezpečovat sociálně právní ochranu 
dětí příslušným odborem obce, tj. odbo-
rem správním, sociálním a organizačním, 
oddělení sociální. 
• MR schválila jmenování Komise pro 
sociálně právní ochranu dětí, které bude 
v souladu s § 102 h) a § 122 zákona o ob-
cích č. 128/2000 Sb. svěřen s účinností 
1. ledna 2001 výkon přenesené působ-
nosti v oblasti sociálně právní ochrany 
dětí, v tomto složení: 

- Jaroslav Kosprd, zástupce škol 
- MUDr. Jaroslava Horáková, zá-

stupce zdravotnictví 
- Marta Vrzáčková, zástupce z oblas-

ti sportu 
- Bohumila Vondrušová, zaměstna-

nec MěÚ Ledeč nad Sázavou 
- Milena Peroutková, zaměstnanec 

MěÚ Ledeč nad Sázavou 
• MR schválila na základě žádosti Čes-
kého Telecomu a. s. umístění telefonní 
budky na Husově náměstí před prodej-
nou Drogerie Kokeš. 
• MR schválila zveřejnění záměru Měs-
ta pronajmout nebytové prostory v čp. 
555-557 v ul. Ke Stínadlům v Ledči nad 
Sázavou. 
• MR schválila zveřejnění záměru Měs-
ta odprodat pozemek pare. č. 2669 v k. ú. 
Ledeč nad Sázavou — lokalita Haškova 
ul., kolem domu čp. 603-605. 
• MR schválila zveřejnění záměru Měs-
ta odprodat pozemky st. č. 718/1,2,3,4 -
zastavěná plocha v k.ú. Ledeč nad Sáza-
vou - lokalita ul. M. Majerové. 
• MR schválila zveřejnění záměru Měs-
ta směnit část pozemku pare. č. 889/2 
ozn. jako 889/11 za část pare. č. 873 
v k.ú. Ledeč nad Sázavou (lokalita za in-
ternátem). 
• MR schválila poskytnutí finančního pří-
spěvku ve výši 5000,- Kč na ocenění pro 
vítěze kategorie dospělých (muži, ženy) na 

letošním ročníku Běhu Šeptouchovem 
v Ledči nad Sázavou. Zároveň schvaluje 
zařadit tento závod do ročního kalendáře 
významných sportovních a kulturních akcí. 
• MR schválila poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 3000,- Kč na podporu 
vydání almanachu při příležitosti výročí 
ISS ve Světlé nad Sázavou s tím, že Měs-
to Ledeč nad Sázavou obdrží adekvátní 
počet výtisků. 
• MR doporučila městskému zastupitel-
stvu zařadit do rozpočtu roku 2001 potře-
bnou částku, která vzejde z poptáv-
kového řízení, na provedení mimořád-
ných prohlídek a diagnostického průzku-
mu lávek u Kovofiniše, u sokolovny 
a pod Hájem, které jsou v majetku Města 
Ledeč n. S. a nejsou v dobrém technic-
kém stavu, a následně pak další finanční 
prostředky na odstranění zjištěných zá-
vad a provedení potřebných bezpečnost-
ních opatření. 
• MR projednala nabídku Lesní společ-
nosti Ledeč nad Sázavou a. s. na odkou-
pení akcií společnosti LED-PLYN a. s. 
Ledeč nad Sázavou ve výši akcionářské-
ho podílu Města Ledeč nad Sázavou, tj. 
100 tis. Kč a doporučuje ji městskému 
zastupitelstvu ke schválení. 
• MR projednala připomínky a návrhy 
k materiálu „První věcná a časová před-
stava II. fáze reformy územní veřejné 
správy", zpracované představiteli měst 
Chlumec nad Cidlinou, Třebechovice p. 
O., Smiřice a Nechanice v okrese Hradec 
Králové a doporučuje městskému zastu-
pitelstvu schválit připojení města Ledeč 
nad Sázavou k petici na podporu těchto 
„Připomínek". 
• MR uložila kanceláři starosty obeslat 
neplatiče nájemného, kteří dluží částku 
5000,- Kč a výše, výzvou s upozorněním, 
že pokud neuhradí tuto částku ve lhůtě do 
31. října 2000, budou uvedeni v seznamu 
neplatičů, který bude zveřejněn v Ledeč-
ských novinách a na úřední desce. 
• MR uložila odboru správnímu, sociál-
nímu a organizačnímu rozeslat do konce 
měsíce října upomínky dlužného nájem-
ného všem dlužníkům dle předloženého 
seznamu neplatičů nájemného. 

Ze zasedání městské rady, konaného 
dne 23. října 2000 
• MR vzala na vědomí informaci staros-
ty města p. Urbana k reformě územní ve-
řejné správy - malé okresy. 

• MR vzala na vědomí informaci vedou-
cího sociálního oddělení p. Forsta k usne-
sení MR ze dne 13. 9. 2000 o výši 
poskytované pomoci ledečským obča-
nům evidovaným ve Svazu neslyšících 
a nedoslýchavých v ČR, O V Havl. Brod. 
• MR schválila uzavření nájemní 
smlouvy na pronájem pozemků pare. č. 
507/1 a 507/2 o celkové výměře 6854 m2 

v k. ú. Ledeč nad Sázavou - lokalita při 
ul. Z. M. Kuděje panu Jiřímu Koudelovi, 
ul. Havlíčkova čp. 168, Ledeč n. S. za 
cenu 200,- Kč ročně. 
• MR schválila zveřejnění záměru od-
prodat pozemky pare. č. 335/1, 334/2 
a 333/2 v k. ú. Ledeč n. S. (lokalita u ben-
zinové čerpací stanice Zoufalka). 
• MR schválila poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 1000,- Kč paní Ludmile 
Dědičové, bytem Ledeč nad Sázavou, 
Jabloňová ul. čp. 818, na sociální účely ve 
smyslu její žádosti ze dne 22. září 2000, 
z rozpočtovaných prostředků Města Le-
deč n. S. určených pro sociální účely. 
• MR doporučila městskému zastupitel-
stvu schválit koupi pozemku pare. č. 
2477 o výměře 1052 m2 od ing. Vladisla-
va Paulata, pí M. Kozánkové a V. Viča-
rové, všichni bytem v Praze za cenu 70,-
Kč/m2 (komunikace). 
• MR uložila zástupci starosty p. Pobor-
skému vést jednání mezi Městem a SÚS 
Havlíčkův Brod na úrovni statutárních 
zástupců ve věci odmítnutí údržby komu-
nikace Habrek - Obrvaň. 
• JvIR uložila vedení města zaslat na 
VČE Hradec Králové, obchodní oddělení 
Pardubice, žádost o stanovení úředních 
hodin pro veřejnost na služebně v Ledči 
nad Sázavou pro uzavírání smluv o odbě-
ru elektrické energie, alespoň jeden den 
v týdnu. 
• MR projednala žádost o finanční pří-
spěvek na rok 2000 ze dne 18. října 2000 
pro zařízení SPMP ÚSVIT Havlíčkův 
Brod a ukládá starostovi města sdělit to-
muto zařízení, že finanční prostředky vy-
členěné v rozpočtu Města Ledeč n. S. na 
poskytování finančních příspěvků růz-
ným žadatelům v roce 2000 již byly vy-
čerpány. Pokud si požádají o poskytnutí 
finančního příspěvku na rok 2001, bylo 
by nutné, aby blíže specifikovali činnost 
zařízení. 

Slávek Poborský 
zástupce starosty 

OZNÁMENÍ 
V souladu s ustanovením § 36a) 

odst. 4 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. 
o obcích, ve znění pozdějších změn 
a doplňků (v úplném znění zákona 
ČNR č. 410/1992 Sb.) o z n a m u j e 
Město Ledeč nad Sázavou záměr Měs-
ta Ledeč nad Sázavou pronajmout ne-
bytové prostory v čp. 555 - 557 v ul. 
Ke Stínadlům v Ledči nad Sázavou. 
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Městského úřadu v Ledči nad Sázavou, Husovo nám. % 

fex 0452/62 66 84, e~m&il: mesto@ledec~net,cz 



INFORMAČNÍ CENTRUM v Ledči nad Sázavou 
upozorňuje, 

že inzertní služba byla přemístěna % bývalého 
Informačního střediska na nám. Svobody. 

Nově je inzerce přijímána 
v lni o centru na Husově náměstí 60, tel.: 0452/62 14 71. 

Inzeráty jsou vyvěšeny ve skříňce na Husově náměstí 
(vedle kašny) 

OZNÁMENÍ OBČANŮM 
Vážení spoluobčané, 

v souvislosti se strategickými změ-
nami v České republice v oblasti tele-
komunikací a telekomunikačních slu-
žeb došlo po dohodě s Ministerstvem 
dopravy a spojů ČR a Českým teleko-
munikačním úřadem k přečíslování 
telefonní infolinky 185 - podávání 
informací občanům o firmách, 
službách, výrobcích a státní správě 
v celé ČR (za běžný telekomunikační 
tarif - 2,60 Kč včetně DPH). 

NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO EV-
ROPSKÉ DATABANKY: 14000 

Provoz telefonního čísla 185 byl 
ukončen v pátek 29. září 2000 a od 
neděle 1. října 2000 platí j iž nové čís-
lo 14000 na území celé ČR. 

SENIOŘI SLAVILI 
Na sklonku minulého měsíce, 26. října 2000, se v místní sokolovně uskutečnila oslava Dne seniorů. Předseda svazu, pan Jaroslav 

Brož, seznámil téměř plný sál účastníků s dosavadní činností organizace i s plány do budoucna. Seniory velmi zajímá dění ve městě 
a velmi živě se o tuto tematiku zajímají. Jejich četné dotazy zodpověděl místostarosta města pan Jaroslav Poborský, který na tuto vý-
znamnou akci přišel pozdravit „ třetí věk". Řízná kapela pana Hradeckého doprovodila tuto slavnost a hráli tak od podlahy, že došlo 
i na tanec. Také naše redakce se přidává ke gratulantům a přeje našim spoluobčanům ke Dni seniorů pevné zdraví a dobrou pohodu, 
třeba takovou, která zavládla na zmíněné slavnosti. OK 

PODĚKOVÁNÍ 
studentce sekundy ledečského 

gymnázia Kláře Hořejšové 
z Kamenné Lhoty 

Dne 16. října 2000 Klára Hořejšová 
nalezla před samoobsluhou Sázavanka 
ležící peněženku s doklady a sedmi sty 
korunami, ihned ji odnesla na matriku 
Městského úřadu v Ledči n. S. a předa-
la p. Bělohradské. Majitelka po zjiště-
ní ztráty peněženky tuto skutečnost 
nahlásila na policii, a tam se dozvěděla 
potěšující zprávu, že její cennosti jsou 
uloženy na městském úřadě. 

Poctivost oceňují a za vrácení děkují 
Emma, Hanka a Štěpán Zežulovi. 

INFORMAČNÍ C E N T R U M v Ledči n a d Sázavou 
p o ř á d á v nedě l i 2 6 . l i s topadu 2 0 0 0 k o n c e r t v nově o tevřené synagoze. 

Vystoupí pražský smyčcový EMPEROR KVARTET 
N a p rog ramu b u d o u skladby A. Dvořáka. L. van Beethovena, W. Mozar ta 

a m n o h a dalších autorů . 
Obsazení: 

1. housle - Josef Scháněl , II. housle - David Pleva, viola - Pe t r Kukovič, 
violoncello - Jan Pótzl. 

Začátek koncer tu b u d e v 15 hodin 
Předprodej vstupenek v Informačním centru Ledeč n. S., 

Husovo náměstí60, tel.: 0452/62 14 71 



KDYBY VŠECHNY DĚTI SVĚTA 
Snímkem se vracíme k slavnostnímu 

„křtu" nádherné knihy „Kdyby všechny 
děti světa...", kterou vytvořily děti 
z hnutí Stonožka. 

Přijali jsme pozvání od Běly Gran Jen-
sen, hlavní organizátorky Stonožkového 
hnutí v České republice, Norsku, Němec-
ku a dalších zemích Evropy. Slavnostní 
shromáždění se uskutečnilo 20. října v 1. 
ZŠ ve Slaném za přítomnosti Lasse Sei-
ma, norského velvyslance, náčelníka ge-
nerálního štábu armády ČR generála 
Šedivého a starosty města Slaný. Rovněž 
velký zájem o tuto událost projevila mé-
dia - tisk a zejména Česká televize. Ta 
odvysílala ještě týž večer a následně 21. 
října ráno relaci o Stonožkovém hnutí 
s ukázkou z této slavnosti včetně rozho-
voru s hlavní protagonistkou paní Jensen. 

Kniha „Kdyby všechny děti světa" 
není jen vynikající svým obsahem, a le je 
také současně výbornou pomůckou pro 
moderní studium angličtiny. Na každé 
stránce je sloupek českého textu doplněn 
sloupkem anglickým. To vše je dotváře-

no nádhernými obrázky od dětí, které tak 
svými výtvarnými pracemi a následným 
prodejem těchto obrázků dokázaly ne-
možné. Nejen získat prostředky na tuto 
knihu, ale, a to zejména, dokázaly „vydě-
lat" na sanitky, které putovaly do váleč-
ných míst na Balkánu, zvláště do 
Kosova. 

S neskrývaným dojetím jsme vyslechli 
poděkování generála Šedivého všem Sto-
nožkám. Jak uvedl, český zdravotní pra-
por působící v jednotkách AIFOR tyto 
sanitky bohatě využívá. 

Ještě jednou se vrátím ke zmíněné kni-
ze. Tu si je možno zakoupit ve „Stonož-
kové škole" - Základní škole v Komen-
ského ulici v Ledči nad Sázavou, případ-
ně u pana Plevy v Informačním středisku 
na Husově náměstí. Pro mnohé bude 
publikace jistě milým vánočním dárkem. 
Prostřednictvím Ledečských novin vyři-
zuji pozdrav od Běly Gran Jensen všem 
ledečským Stonožkám. 

Slávek Poborský 
zástupce starosty 

LINKA 150 
7. 10. Jednotka PS provedla odstranění 
mastné skvrny pomocí sorbentu. Jedna-
lo se o únik olejové náplně z neznámého 
vozidla na křižovatce mezi obcemi Os-
trov a Pavlov. 
9. 10. Hasiči z Ledče n. S. a Kožlí společ-
ně likvidovali požár kulturního domu 
v Šechově. Požár vznikl po hrátkách zdej-
ší mládeže předešlého večera. Vzniklá 
škoda byla vyčíslena na cca 100 000 Kč. 
19.10. Nahlášena dopravní nehoda mezi 
obcemi Vrbka a Třebětín. Hasiči společ-
ně s policií prohledali údajné místo ne-
hody, ale žádný havarovaný vůz nenašli 
- patrně se jednalo o nevhodný žert. 
21. 10. Odklízení stromu spadlého přes 
vozovku před obcí Vrbice. 
29. 10. Jednotka PS vyjela na ohlášený 
požár slámy u sklárny v Tasících. Po 
příjezdu na místo zjistila, že se jedná 
0 planý poplach. 

DUŠIČKY 
Ve chvílích, kdy čtete tyto řádky, má už 

většina z nás každoroční listopadovou 
anabázi na hřbitovy za sebou. Snad sám 
smutný listopadový čas nás vede k zamyš-
lení nad životem a smrtí a vede naše kroky 
do pietních míst, kde na věčnosti odpočí-
vají ti, které jsme měli tolik rádi a kteří pro 
nás v životě tolik znamenali. Šustění spa-
daného listí, slabé slunce hladí vaši tvář, 
čas jako stvořený pro vzpomínky. Už více 
než jedno tisíciletí slaví nejen věřící. Mys-
tický zvyk pochází od benediktýnů z Člu-
ny a ujal se v celém křesťanském světě, 
neboť s mrtvými je třeba být zadobře. 
2. listopadu 998 se poprvé slavila veřejná 
mše za duše zemřelých ve slavném fran-
couzském klášteře v Čluny. I když se zpo-
čátku zdál zvyk poněkud pohanský, ujal 
se, neboť mrtví si úctu zaslouží. Ostatně 
s tím pohanstvím nebyli zase až tak daleko 
od pravdy. Keltové slavili svůj Nový rok 
1. listopadu, a právě v noci nastával předěl 
mezi živým a mrtvým. Mrtvý mohl kdy-
koliv přijít a hřát se u ohně. V tento den se 
také zapalovalo velké množství ohňů 
a mrtví tak mohli přicházet z bájného os-
trova Avalon. Zřejmě proto dnes přichází-
me k hrobům svých blízkých a zapalujeme 
tu svíce. 

Keltové i benediktýni by jistě byli v čes-
ké krajině na začátku listopadu a přelomu 
třetího Milénia značně překvapeni, kam se 
jejich svátek posunul. Před hřbitovy neko-
nečné řady aut (zrovna jsem v televizi viděl 
1 mimořádně vypravované autobusy se 
sportovně oděnými „truchlícími") a stán-
kařský průmysl s funebrálním zbožím (vě-
řím, že některé „ozdůbky" děsí i samotné 
mrtvé). A k tomu všemu ještě zloději. Hye-
ny bez bázně a hany, které bezostyšně obra-
tem ruky prodají to, co jste právě s pietou 
uložili na hrob. Trochu jsme to všechno po-
sunuli - nemáme čas! Najděte si chvíli a za-
jděte na ona pietní místa i mimo čas, který 
nám „určili" benediktýni a alespoň chvilku 
rozjímejte. Možná už příští rok v listopadu 
uděláte prostou kytičku sami, dojdete na 
hřbitov pěšky a svátečně oblečeni, abyste 
s pohledem do plamene zapálené svíce za-
vzpomínali. OK 

„Maminko seš na mne hrdá, že jsem dneska prodal několik obrázkových přáníček 
a vydělal 315 korun pro Stonožku?" S touto otázkou usínal malý Tomáš předposlední 
den letošního „stonožkového týdne" v Ledči. 

„Jsem hrdá", odpověděla máma, J s e m hrdá, že můj syn už teď umí pomáhat druhým 
lidem, kteří to nutně potřebují". 

Celý měsíc pilně malovaly děti z ledečských základních škol a Hněvkovic vánoční 
přáníčka, obrázky, vyráběly dárečky a prodávaly, aby se připojily k ostatním stonožko-
vým dětem a pomohly koupit pojízdnou plochu do poschodí stonožkové školy ve Stra-
konicích, aby se tak stala jednou z nejlepších a nejpříjemnějších bezbariérových škol 
na světě. 

Výsledek dětského snažení byl letos občany Ledče a okolí po právu štědře odměněn 
a na konto „Přátelé stonožky" bylo 3.11. 2000 odesláno 37 655,90 korun. V loňském 
roce to bylo 25 260,10 korun. Za to patří všem, kteří přispěli jakýmkoliv podílem, vřelý 
dík. Za stonožky v ZS Komenského 

učitelky Příhodová a Tůmová 

Česká křesťanská akademie Vás srdečně zve na besedu 
s prof., ThDr. TOMÁŠEM HALÍKEM 

Společnost na prahu třetího tisíciletí 
středa 29. listopadu 2000 v 19.00 hodin 

v obřadní síni MÚ Ledeč n. S. 



VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA (VOŠ) A INTEGROVANÁ 
STŘEDNÍ ŠKOLA (ISŠ) STROJNICKÁ SE PŘEDSTAVUJE 

VOŠ a ISŠ je jednou ze středních škol v Ledči nad Sázavou. 
ISŠ je určena pro žáky, kteří úspěšně ukončili 9. třídu základní 
školy. Vznikla spojením střední průmyslové školy strojnické 
a středního odborného učiliště strojírenského v roce 1994. VOŠ 
je určena pro studenty, kteří úspěšně vykonali maturitní zkouš-
ku na střední škole, a vznikla v roce 1996. Zřizovatelem školy je 
Ministerstvo školství ČR a studium na ISŠ je bezplatné. Na 
VOŠ se platí školné ve výši 3000,- Kč za školní rok. 

Pro výuku studentů i učňů je škola velmi dobře personálně 
i materiálně vybavena. Vyučují zde pouze plně kvalifikovaní 
učitelé a mistři. Škola má k dispozici jazykovou učebnu, která 
slouží k výuce anglického a německého jazyka. Dále dvě učeb-
ny výpočetní techniky, učebnu pro psaní strojem, učebnu auto-
matizace, učebnu počítačové podpory obráběcích strojů a dvě 
učebny s videotechnikou, FIT centrum se saunou a fiktivní fir-
mu. Součástí školy jsou i dílny, kde je na 50 různých obráběcích 
strojů, brusírna a svářecí škola. Pro studenty i učně můžeme za-
bezpečit ubytování a stravování. 

Naše škola věnuje velkou pozornost výuce výpočetní techni-
ky, která prolíná většinou odborných předmětů ve studijních 
oborech, zejména však v oboru strojírenství. Tento obor bude 
mít od příštího školního roku zaměření na informační a výpočet-
ní technologie. Z předmětů, které se zde budou vyučovat, vybí-
rám namátkově: Internet, Počítačová grafika, Počítačové 
modelování a další. Získali jsme též certifikát od firmy Auto-
desk Academia, který osvědčuje vysokou kvalitu výuky výpo-
četní techniky. Naši studenti i učni mají volný přístup 
k výpočetní technice a k internetu i v době mimo vyučování. 

Vedle maturitního vysvědčení a výučního listu mohou všich-
ni naši studenti a učni získat za výhodných podmínek i řidičský 
průkaz skupin A, B. Ve strojírenských oborech je pak možno 
získat svářečský průkaz a certifikát Autodesk Academia. V obo-
ru management strojírenství je možno vykonat státní zkoušku 
z obchodní korespondence. 

Škola organizuje též lyžařský kurz pro všechny studenty 
i učně, dále pak odborné exkurze, návštěvy divadel a školní vý-
lety. 

Ve školním roce 2000/2001 nabízí naše škola následující stu-
dijní a učební obory: 

I) Střední odborná škola 
1) studijní obory - čtyřleté denní, zakončené maturitní zkouš-

kou 
a) strojírenství se zaměřením na informační a výpočetní 

technologie 
b) management strojírenství 

II) Střední odborné učiliště 
1) studijní obory - čtyřleté denní, zakončené maturitní zkouš-

kou 
a) mechanik strojů a zařízení 
b) mechanik - seřizovač pro obráběcí stroje a linky 

2) učební obory - tříleté denní, zakončené výučním listem 
a) strojní zámečník 
b) obráběč kovů pro univerzální obrábění 
c) nástroj ař 
d) úpravář kovů pro pokovování 

3) nástavbové studium - tříleté dálkové: pro absolventy učeb-
ních oborů, zakončené maturitní zkouškou 
a) provozní technika 
b) podnikání ve strojírenství 

III. Vyšší odborná škola 
1) tříleté denní studium, zakončené absolutoriem a titulem dip-

lomovaný technik, diplomovaný ekonom (podle zaměření) 
2) ekonomika a management podniku se zaměřením na strojí-

renství nebo ekonomiku 
Podrobné informace o výše uvedených oborech lze získat na 

ředitelství školy. Všechny rodiče i žáky srdečně zveme též na 
den otevřených dveří, který se koná 24. listopadu 2000 od 8 do 
16 hodin. 

Základním zájmem školy je nabízet takové studijní a učební 
obory, které poskytnou zájemcům o studium kvalitní vědomosti 
a dovednosti tak, aby se naši absolventi dobře uplatnili v praxi. 

Mgr. R. Nulíček 

BĚH ŠEPTOUCHOVEM DO PÁTÉ DESÍTKY 
Slunný den babího léta 14. října 2000 vítal pořadatele 

i účastníky už 41. ročníku Běhu Šeptouchovem v městských 
sadech. Díky pořadatelům z lyžařského oddílu TJ Kovofiniš 
se daří pokračovat v tradici nej starší pravidelné sportovní akci 
v našem městě. Zejména díky mládeži má tento běh stále cha-

rakter spíše běhu pro zdraví než sportovní, výkonnostní akce, 
jak tomu bylo v minulosti. V letošním roce byly poprvé hlavní 
závody oceněny Cenami starosty města, doufejme, že tato 
„injekce" bude spolu s větší popularizací i propagací tohoto 
běžeckého závodu, aby se tato významná sportovní akce vrá-
tila tam, kam patří - tedy mezi atletické závody zařazené do 
celostátního kalendáře. Je třeba ocenit práci nadšenců z lyžař-
ského oddílu i Centra DDM v Ledči (na snímku s představiteli 
města) a přát si, aby se ve spolupráci s Městem Ledeč Běh 
Šeptouchovem zachoval. 

Přehled výsledků: 

Ženy 1981 a st. 
Běh o cenu starosty města Ledče n. S. 

1 Machačová Jarmila ml. LO Ledeč n. S. 
2 Machačová Jarmila LO Ledeč n. S. 
3 Horná Eva Ledeč n.S. 

Muži mílaři 1981 a st. 
Běh o cenu starosty města Ledče n. S. 

1 Němec Ondřej Jiskra Havl. Brod 
2 Brabec František AC Čáslav 
3 Matiáš Svatopluk Praha 



C O J E G Y M N Á Z I U M ? 
Gymnázium v Ledči nad Sázavou 

patří mezi střední školy, jež si vybírají 
studenti, kteří chtějí v životě dosáh-
nout vyšších met, společenského 
úspěchu a uznání, osobní spokojenos-
ti, vědeckých poct i vyšších výdělků. 

Gymnázium, to je možnost získat 
nejen znalosti odborné, ale i jazykové 
a všeobecné, bez kterých se v dnešním 
globálním světě téměř nikdo z nás ne-
obejde - práce s PC, Internet, základy 
matematiky, geografie, práva, filozo-
fie, sociologie, psychologie, politolo-
gie, ekologie, správy a řízení atd. 

Gymnázium to jsou ale také kultur-
ní zájezdy a exkurze, výměnné poby-
ty v zahraničí (družební školy ve 
Francii a Německu), lyžařské kurzy 
a sportovní kurzy, sportovní soutěže 
a turnaje (odbíjená, kopaná, atletika, 
šachy), kulturní vystoupení a besídky, 
předmětové olympiády a soutěže v re-
citaci, divadelní kroužek, přírodověd-
ný kroužek a etický seminář, auto-
škola a taneční kurzy, nácvik předtan-
čení a studentský ples s představením 
maturantů, prázdniny a rozvrh hodin, 
školní výlety. 

Znáte hodně škol, kde si studenti 
sami zorganizují jakýkoli sportovní 
turnaj (bez postrku učitelem), sami 
dobrovolně a s chutí nacvičují divadel-
ní představení, bez pedagogů pořádají 
etické semináře na ožehavá témata 
současnosti - morálka, náboženství, 
ekologie, globalizace, sex, potraty, 
média aj., jedou o víkendu dobrovolně 
na přírodovědnou exkurzi? 

Je potěšením sledovat výsledky 
studentů, kteří těchto možností plně 
využívají. Hezkým příkladem úspě-
chu je loňská septima. Téměř samo-
zřejmě maturovali výborně (65 % 
s vyznamenáním) a výborně se prosa-
dili i při přijímacích zkouškách na vy-
soké školy. A konkurence byla velká. 
Nepotvrdily se odhady, že uchazečů 
o studium na VŠ bude mnohem méně, 
protože ze SOŠ a SOU s maturitou 
nebyl jeden ročník absolventů v sou-

vislosti se zavedením devátých tříd na 
základních školách před pěti lety. 
Uchazečů o vysokoškolské studium 
bylo v ČR v posledním přijímacím ří-
zení 97 250, což je jen o 7600 méně 
než v roce 1999 (tehdy 104 900 ucha-
zečů, letos tedy mírný pokles o 7 %). 
Tito uchazeči podali 198 450 přihlá-
šek ke studiu, což představuje prů-
měrně dvě přihlášky na jednoho 
maturanta. Vysoké školy mohly přij-
mout necelých 50 000 nových studen-
tů, tedy asi 51 % uchazečů - to je 
celostátní průměr. 

Naši maturanti jsou dosti vysoko 
nad celostátním průměrem - ze zá-
jemců o vysoké školy bylo přijato 
85 % (23 studentů). Čtyři absolventi 
nastoupili na vyšší odborné školy, je-
den na jazykovou školu a jeden do 
ročního kurzu výpočetní techniky. Na 
úřadu práce se nemusel zaevidovat ni-
kdo! 

Dnes má Gymnázium v Ledči nad 
Sázavou 11 tříd (7 tříd v osmiletém 
studiu, oktáva bude příští rok, a 4 tří-
dy ve čtyřletém studiu). Každým ro-
kem jsou otevírány dvě třídy - jedna 
osmiletého studia (následuje po páté 
třídě ZŠ) a jedna třída čtyřletého stu-
dia (po deváté třídě ZŠ). 

V současné době se na gymnáziu 
maturuje povinně z českého jazyka 
a jednoho cizího jazyka (aktuální 
možnosti - němčina, angličtina, fran-
couzština a ruština). Ostatní předměty 
do počtu čtyř si studenti volí. 

Pro absolventy, kteří nepokračují 
po maturitě ve studiu na VŠ (ať již 
z různých důvodů nechtějí nebo se ne-
dostanou na VŠ), existuje řada jiných 
možností: jednoleté nebo dvouleté 
nástavby, kurzy a jazykové školy, tří-
leté vyšší odborné školy (VOS, asi 
11 000 míst, po absolvování z nich 
vychází diplomovaní technici, ekono-
mové, chemici aj.), rekvalifikační 
kurzy nebo přímo zaměstnání. 

I budoucí vysokoškoláci se rozho-
dují o konkrétní škole, studiu učitel-

ském nebo neučitelském, oboru nebo 
kombinaci oborů, délce studia (baka-
lářské - většinou tříleté, magisterské 
- většinou pětileté, na medicíně šesti-
leté). 

Co tedy můžete od studia na gym-
náziu očekávat? Kvalitní přípravu ke 
studiu na VŠ všech směrů (přijímací 
zkoušky na VŠ se konají vždy a všude 
v rozsahu látky gymnázií), uvedení 
do základů hlavních vědních disci-
plín, odklad úzké profesní specializa-
ce do období zralejšího věku studen-
ta, možnost přestupu na jiné SŠ po 
absolvování nižšího gymnázia (po 
kvartě, po čtyřech letech studia -
málo využívána), kvalitní a širší stu-
dium dvou cizích jazyků s možností 
z obou maturovat (samozřejmostí je, 
že veškerá výuka jazyků je kvalifiko-
vaná), studentské výměnné pobyty ve 
Francii a Německu, velmi solidní pří-
pravu v práci na počítačích s možností 
maturovat, volitelnost některých 
předmětů podle hlubšího zájmu stu-
dentů atd. 

Všechna tato zajisté náročná práce 
probíhá v klidné a přátelské atmosfé-
ře, v prostředí, kde je samozřejmý 
otevřený a vstřícný přístup pedagogů. 

RNDr. Jiří Těšínský 
výchovný poradce 

Podrobnější informace 
o studiu na Gymnáziu 

v Ledči nad Sázavou získají 
všichni zájemci na 

DNECH OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ, 

které se uskuteční 
v sobota 9. prosince 2000 
od 08.30 do 12,00 hodin 

a ve středu 10. ledna 2001 
od 15.00 do 17*00 hodin. 

S r d e č n ě Vás zveme. 

V SRDÍČKOVÝ DEM Y 
Dne 3. října 2000 proběhl ve městě Ledeč n. S. a částeč-

ně též ve Zruči n. S. a Světlé n. S. „SRDÍČKOVÝ DEN". 
Studenti 3.B ledečského gymnázia prodávali symbolická 
srdíčka v minimální hodnotě 20 korun. Koupí tohoto sr-
díčka veřejnost přispívala na výstavbu nové transplantač-
ní jednotky kostní dřeně pro děti nemocné leukémií. Tato 
jednotka by měla být umístěna ve FN v Praze Motole 
a měla by sloužit dětem z celé České republiky. Celá tato 

akce se setkala s vřelým přijetím, protože všechna 
symbolická srdíčka byla brzy prodána. Poděkování patří 
především všem studentům 3.B ledečského gymnázia, 
kteří jako usměvaví a příjemní mladí lidé při oslovování 
lidí ukázali svoji ochotu spolupracovat s ostatními na této 
charitativní akci pod názvem „Srdíčkový den". 

Milan Smejkal 
třídní učitel 



OCENENI PRO 
FIRMU EST a.s. 

Ve čtvrtek 12. října 2000 proběhla 
v této společnosti opakovaná dozorová 
prověrka systému jakosti dle ČSN EN 
ISO 9001. Prověrku provedlo sdružení 
pro certifikaci systémů jakosti CQS Pra-
ha a ve vydaném auditorském shrnutí ne-
shledalo žádnou závadu plnění ISO 
9001. Pro laika toto ocenění znamená, že 
u této firmy je sledovaná nejen jakost vý-
robků, ale i celý organizační systém spo-
lečnosti. Blahopřejeme. Ilustrační 
snímek je z letošního Mezinárodního 
stroj írenského veletrhu v Brně. J. V. 

Kokrhali i v dešti 
Členové Českého svazu chovatelů v Ledči nad Sázavou připravili už tradiční Okres-

ní výstavu drobného zvířectva, a nutno dodat, že opět profesionálně, jen to zatracené 
počasí j im nepřálo. První říjnový víkend se totiž vůbec nevyvedl, bylo chladné pod-
mračené počasí a pršelo. Naparáděným kohoutům a dvojici muzikantů to však zjevně 
nevadilo. Vesele zpívali pořadatelům i příchozím. Přes nepřízeň počasí se však dosta-
vil dostatek těch, kteří se chovem drobného zvířectva zabývají, aby si mohli prohléd-
nout opravdové výstavní kusy, poradit se s odborníky, případně nakoupit a rozšířit tak 
svůj vlastní chov. V sobotu předal starosta města pan Karel Urban ceny - pohár staros-
ty - těm nejlepším. Ocenění za chov králíků obdržel přítel Kašpar Ladislav z Holic 
v Čechách. Jako nejlepší chovatel na této výstavě byl oceněn Kadleček Josef mladší 
z Ledče. Jako nej lepší holubář byl oceněn Vrána Antonín. Letos poprvé byla vyhlášena 
cena pro nej lepšího mladého chovatele. Toto ocenění získal přítel Pecha Martin 
z Humpolce. Hlavní cenu získal Rod Oldřich z Ledče za králíky novozélandské bílé 
a za holuby slezský barevnohlávek modrý. „ Š é f party nadšenců z řad ledečských cho-
vatelů, pan Jaroslav Kafka, mohl být na práci svých přátel poprávu hrdý. Jejich výstava 
se vydařila, přestože na ně tentokrát babí léto zapomnělo. OK 

Z policejních zápisků 
• 1.10. Pražák F.T. bude jistě chválit občany 
našeho města. Při rozverné návštěvě Ledče to-
tiž ztratil peněženku s 200 korunami a všemi 
doklady. Poctivý nálezce M. J. mu ušetřil ne-
malé nesnáze. 
• 6. 10. Naopak další Pražák, který přijel roz-
jímat do našeho klidného a romantického kra-
je (protože byl celostátně hledaný), měl 
smůlu. Náhodná silniční kontrola pana P. M. 
(38) vrátila do matky měst - tentokrát ovšem 
s želízky na rukou. 
• Že je zvěř v silničním provozu nebezpečná, 
o tom už se přesvědčil nejeden řidič. S podzi-
mem je to ještě horší. Zbytek ubohých zvířátek 
před hrozbou honů prchá z leče do leče a v pa-
nice občas skočí pod auto, jako se tov stalo 
u obce Kožlí návštěvníkovi z Blanska. Škoda 
na jeho voze byla za 10 000 korun. 
• 9. 10. Kde budou v Šechově slavit Miléni-
um? Zřejmě něčí neopatrnost je donutí vypít si 
láhvinku šampaňského doma, neboť jim v ten-
to den hořelo v kulturním domě. Celá nepří-
jemná záležitost je v šetření, ale jedna věc je 
jasná - bude to stát více jak 100 000 korun. 
• 10.10. Jedna z deseti dopravních nehod, které 
se u nás tento měsíc udály, se stala v ulici Ke Stí-
nadlům. Pracovníci okresního úřadu vyšetřování 
tu narazili - do řidiče, co jim nedal přednost. 
• 14. 10. Je s podivem, že v Ledči, která 
v těchto týdnech vypadá jako jedno z jihoev-
ropských bojišť, se stalo poměrně málo nehod 
spojených s těmito pouličními úpravami. Vý-
jimku, potvrzující pravidlo, splnil místní řidič 
J. R., který spodek své felicie „zaparkoval" na 
neoznačeném výkopu. 
• 18. 10. Paradoxně k újmě přišel i finanční 
úřad. Jeho ředitel oznámil poškození omítky 

budovy. Těžko soudit, zda se kdosi „rovnal" 
se jmenovaným úřadem, nebo šlo jen o prosté 
diskotékové opojení. 
• 20. 10. Jen těžko se někdo této noci úspěšně 
dobýval do školních škamen v Základní škole 
v Hněvkovicích, aby tu nostalgicky vzpomínal 
na časy elementárního vzdělání, protože se 
v této škole současným žáčkům ztratila elek-
tronika a finanční hotovost za sběr léčivých 
bylin - celkem za 80 000 korun. Za sběrač-
skou aktivitu jel na výlet holt někdo jiný. 
• Tentýž den byl na Okresní úřad vyšetřování 
v H. Brodě předán místní občan J. P., po kte-
rém bylo vyhlášeno pátrání. Obviněný je dů-
vodně podezřelý z krádeže. 
• Moc radosti si šestnáctého tohoto měsíce 
neužil ani J. K. (17) ze Mstislavic, který při sil-
niční kontrole nemohl předložit řidičský prů-
kaz (protože žádný nemá), ani nemohl 
prokázat, čí že to automobil řídí (tatínek mu to 
jistě vysvětlil). 
• 21.10. Prodanou nevěstu asi známe všichni, 
ale Unesenou? Věřte nevěřte není to námět ani 
na nový muzikál (ač je zpracování klasiků do 
tohoto žánru velká móda, nebo také nedosta-
tek invence), ale holá místní skutečnost, kte-
rou oznámil sám potencionální ženich P. B. 
Neznámý únosce nejenže „žéňovi" nabančil, 
nedal ani na nářek kadeřnice nad nedokonče-
ným svatebním modelem účesu a milou Milou 
odvezl údajně k taťkovi. Snad je vězněna (vy-
svobozena) někde v šumavských lesích. Ale 
jak víme, láska hory přenáší, třeba se dočkáme 
pokračování. 
• 22. 10. Škodnou událost oznámil řidič auto-
busu O. H. Neznámý pták (snad sebevrah) na-
razil v Pekelsku do čelního skla autobusu. Za 

škodu, kterou tak způsobil - 60 000 korun, by-
chom do pekelských lesů mohli vysadit párek 
papoušků amazoňanů. 
• Pokus podvodu oznámil místní občan P. G., 
který obdržel fakturu na více než 4000 korun 
z jedné pražské fakultní nemocnice, ačkoliv tu 
nikdy nebyl ošetřován ani hospitalizován. 
Jestli ošetřují jako fakturují, tak nás všechny 
potěš Nejvyšší. 
• 22. 10. Už několikrát jsme na tomto místě 
psali o krádežích mobilních telefonů na disko-
tékách. Listopadové vydání LN nebude výjim-
kou, s tím rozdílem, že se jeden povedený 
ptáček chytil. Slečna V. Č. ze Světlé tančila 
ostošest v rytmu disko, ale hlava sejí zatočila 
až v momentě, když zjistila, že si kdosi „půj-
čil" její mobil. Onen „kdosi" má už dnes jmé-
no - je jím K. V. z Ledče, kterému byla 
šetřením prokázána další trestná činnost mj. 
další krádeže mobilních telefonů. 
• Šetřením Oddělení obecné kriminality v H. 
Brodě vyšlo najevo nešetrné zacházení se ško-
lačkou V. Š. z Hněvkovic. Věřme jen, že „ráz-
né" domluvy v rodině se už nebudou opakovat. 
• Povedená dvojka na výletě. Po delší době 
vyrazili na výlet pánové F.M. a J. V. z Ledče. 
Jen pár desítek metrů za Ledči ovšem havaro-
vali. Nepovedený výlet skončil zraněním řidiče 
i jeho spolujezdce a navíc je čeká kámé opatře-
ní, neboť oba před zájezdem notně „požili". 
• 29. 10. Lokalita v Barborce není považová-
na za zvlášť dopravně frekventované místo, 
a přesto tu došlo k dopravní nehodě. Dvě vě-
hlasné automobilové značky se tu do sebe za-
kously a celá dopolední událost přišla bratru 
na 10 000j ukradl z auta peněženku s 2300 ko-
runami a všemi doklady. OK 



Přivítali i Davida 
Nejméně jednou za čtvrt roku můžete před místní radnicí 

potkávat slavnostně oblečené rodiny se svým nejmladším 
členem. To je znamení, že se koná slavnost vítání občánků. 
Každou rodinu zvlášť přivítají v obřadní síni městského úřadu představitelé 
města, aby miminku popřáli zdraví a šťastný start do života. Každý nový občá-
nek na památku obdrží album s fotografiemi z této slavnosti a drobnou hračku. 
Poděkování patří firmě DOPAK, pana Kněze z Horky, která každému takto při-
vítanému novorozenci věnuje balíček dětské kosmetiky. V loňském roce bylo při-
vítáno 44 občánků, letos zatím 19. Na poslední této milé slavnosti, která se 
konala 14. října, byl přivítán a za občana města „pasován " i David Kváš z Led-
če. Blahopřejeme. M. B., matrika MU 

ČESKO R A K O U S K Á 
P O J I Š Ť O V N A 

ČESKO-RAKOUSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. 
člen UNIQA group AUSTRIA, regionální ředitelství Pardubice 

nabízí svým klientům následující produkty: 
životní pojištění • 

úrazové pojištění 

pojištění domů a domácností 

pojištění motorových vozidel + povinné ručení 

pojištění podnikatelů 

pojištění lékařů 

pojištění přepravy 

cestovní pojištění • 
soukromé zdravotní pojištění 

KDE NÁS NAJDETE? 
Kancelář v Ledči nad Sázavou, Husovo náměstí 13, tel./fax: 0452/62 18 77, 

každé pondělí a středu od 8 do 16 hodin. 
Ostatní dny v týdnu na tel. číslech: 

0452/62 24 78, 0604-41 67 90 (prodej, poradce pí Hana Veletová) 
0452/62 67 04 (prodej, poradce p. Stanislav Urban) 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

SPOLUODPOVĚDNOST ZA BUDOUCNOST 

M U S I C B A R P R A D E L N A 

vás zve na 

SILVESTR 2 0 0 0 
DJ Kalič & DJ Black 

Program: 
disco, soutěže, věcné ceny, 

ohňostroj, prima zábava 

Vstupné 250,- Kč k sezeni 
zahrnuje: 

obložený talíř + slané pečivo 
+ šampus + víno + Konfety 

Vstupné 1 K č ke stání 

Restaurace hotelu Stadion 
v Ledči nad Sázavou 

vás po půlroční odmlce 
srdečně zve do příjemného 

prostředí, ve kterém se 
budou podávat především 

klasická česká jídla, chutné 
polévky, svačiny, to vše za 

rozumnou cenu, spolu 
s lychlou obsluhou. • 

Prostory restaurace jsou 
také vhodné k pořádám ve-
čírků, oslav, menších svateb 

nebo školení. 

triangl 
Katalogový prodej 

domácích spotřebičů 
na splátky s 0% navýšením 

nově i prodej nábytku 
a zlata 

Kontaktujte zprostředkovatele: 
Libuše Nováková 
Havlíčkova 186 

584 01 Ledeč nad Sázavou 
Tel.: 0452/62 60 37 

0604-16 13 02 
ST: 8.00-10.00; 
14.00-16.00 h. 

PÁ: 14.00-16.00 h. 

I VY SE MŮŽETE STÁT 
ZPROSTŘEDKOVATELEM! 



Centrum - DDM Ledeč n. S. 
pořádá 

MIKULÁŠSKOU 
DISKOTÉKU 

1. prosince 2000 o sokoloeně 
začátek m 14.00 hodin 

D) Honza Černý 
Vstupné 15,- Kč 

Každý dětský účastník 
obdrží od Mikuláše a čerta 

nadílkoeý balíček 

Lyžařský oddíl ve spolupráci 
s Centrem - DDM v Ledči n. S. 

organizuje 
BURZU ZIMNÍ SPORTOVNÍ 

VÝSTROJE 
ve dnech 15. - 16.11. 2000 v domě 

dětí na Husově náměstí 242 
Výběr věcí: 

15. 11. od 9.00 do 14.00 hod. 
(a dále během prodeje) 

Prodej: 
15. 11. od 14.00 do 18.00 hod. 
16. 11. od 14.00 do 18.00 hod. 

o Lyže, brusle, saně, 
/ jí: boby, zimní 

^ \ . sportovní obuv, 
'^L oblečení atd. 

Juenfía šťastna 
a tJana dKacfiotKová 

vás zvou na 

Prodejní vánoční 
výstavu v příroáním 

stylu 
v $)omě óětí a mládeže 

v JSeóči n. Sázavou 
13. - 15. prosince 2000 

oó 3.30 
óo 16.00 fíoó. I, o o JO.Ui ^ v 

DRŽELI ISME PALCE 
Dlouhou tradici má soutěž dětí ze zvláštních škol v našem okrese. Děti 

z těchto škol mají během roku takových soutěží několik (už jsme vás na strán-
kách LN o nich informovali). Tato je výjimečná tím, že je první v novém škol-
ním roce a je ryze sportovní. Děvčata soutěží ve vybíjené a chlapci v malé 
kopané. Jednotlivé školy se v pořádání této soutěže střídají a letos přišlo pořa-
datelství na naši školu. Svého úkolu se učitelé i žáci 11. října zhostili na výbor-
nou, snad je trochu mrzela neúčast chotěbořských závodníků, ale na nadšení 
a bojovém duchu soutěží to nikterak neubralo. Vítězové snad nejsou až tak dů-
ležití, všichni zúčastnění se dobře „protáhli", dobře pobavili a poznali nové 
kamarády. Trofeje jsou rozdány, nová přátelství navázána - tak příště zase ně-
kde jinde. 

Protože se nepodařilo naší redakci vyfotit naše „reprezentanty" přímo na 
sportovištích, přinášíme alespoň snímek ze zpáteční cesty ze sportovišť 
a hlavně se získanými cenami. Květa Pidimová + redakce 

Za krásného počasí v neděli 15. října proběhl na kurtech nad zámkem, pod 
organizací trenérů Jiřího Svobody a Marka Kroutila, úspěšný oddílový turnaj 
mládeže tenisového oddílu TJKovofiniš. Zúčastnilo se ho 32 členů oddílu, kte-
ří byli rozděleni do 5-ti výkonnostních skupin. O pěkné ceny se rozdělili všich-
ni, o vítězství ve skupinách: Barbora Svobodová (A), Květa Sedláková (B), 
Ivoš Vrbka a Michal Pavlíček (C), Jan Vrbka (D) a Pavel Hospodka (E). 

-JV-



VITAMINY BUDOU 
V domě číslo 15 (hned vedle Rabbitu) na 

Husově náměstí v Ledči byla nově otevřena 
prodejna Ovoce - zelenina. Paní Marie Srn-
cové vás ráda obslouží a kromě běžného 
sortimentu vám navíc nabídne různé druhy 
sušeného ovoce. Před blížící se zimou je to 
jistě vítaná aktivita, alespoň nám nebudou 
scházet tolik potřebné vitamíny. OK 

PODĚKOVÁNÍ 
Domov důchodců ve Světlé nad Sázavou 

děkuje prostřednictvím Ledečských novin 
učitelům a žákům ze Základní školy v Nádraž-
ní ul. v Ledči nad Sázavou za výtvarné práce, 
které se staly součástí výzdoby nového domo-
va důchodců. Zvláště pak děkujeme paní uči-
telce Svobodové, která po dobu dvou let 
soustřeďovala práce žáků a sama se ve svém 
volném čase podílela na výzdobě prostor do-
mova důchodců. 

Poděkování patří i ÚPMP Háj, jehož cho-
vanci svými výtvarnými pracemi rovněž při-
spěli k dovyzdobování interiérů nového DD 
ve Světlé nad Sázavou. J.H. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny v listopadu oslaví 
Věra Měkotová Zdeněk Bačkovský 
Martin Fotr Marie Holá 

75. narozeniny 
Jarmila Stenclová Marie Čapková 
František Pajer 

80. narozeniny 
Marta Novopacká Alžběta Hoskovcová 
Marie Šindlerová Karel Zelený 
Jitka Víchová 

91. narozeniny 
Ludmila Nováková 

92. narozeniny 
Františka Malimánková 

K Vašemu životnímu jubileu Vám přeje-
me prožití dalších dnů Vašeho života ve 
zdraví a spokojenosti. 
SVATBA - říjen 
Markéta Volfová a Tomáš Doležal 

Novomanželům přejeme do společného 
života hodně lásky, porozumění a spokoje-
nosti. 
NAROZENI 
Vojtěch Kroutil Kateřina Maštálková 

Vážení rodiče, s radostí vítáme narození 
Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby 
vyrůstalo ve zdraví a k všeobecné radosti. 
ZEMŘELI 
Jaroslav Trojan Miloslava Janáková 
Antonín Lichtenberk Marie Perclová 
Jaroslav Novák 

PROGRAM KINA 
- p r o s i n e c 

2. 12. V K Ů Ž I J O H N A 
19.30 M Á L K O V I C H E 

Úspěšná filmová komedie 

5 .12. S P A L U J Í C Í T O U H A 
19.30 Skvělý erotický thriller 

7 .12 . CESTA Z M Ě S T A 
19.30 Česká filmová komedie 

9. 12. JÁ, M É D R U H É J Á A I R E N A 
19.30 Komedie - USA, v české řeči 

12. 12. R O M E O MUSÍ Z E M Ř Í T 
19.30 Akční drama 

14. 12. M Ů J P Ř Í T E L Z A B I J Á K 
19.30 K o m e d i e - U S A 

16. 12. T ITAN A. E. 
19.30 Skvělý animovaný sci-fi film 

25. 12. D I V O K É K O Č K Y 
19.30 Romantická komedie 

26. 12. P E L Í Š K Y 
17.30 Česká filmová komedie 
19.45 

28. 12. P R C I , PRCI , P R C I Č K Y 
19.30 Úspěšná filmová komedie 

- U S A 

Klidné a spokojené Vánoce a úspěšný 
vstup do roku 2001 vám přejí pracovníci 
kina. 

STALO SE ROKU ... 
1935 
Obecní dávka z masa podle dohody byla 
stanovena místním řezníkům paušálem 
měsíčně, a to Václavu Horáčkovi 10 Kč, 
J. Jelínkovi 15 Kč, A. Novákovi 10 Kč, 
J. Novákovi 95 Kč, L. Papežovi 50 Kč, 
J. Prokopovi 45 Kč, J. Prokopovi 95 Kč, 
J. Proškovi 95 Kč, J. Ryšavému 15 Kč, 
J. Tvrdíkovi 45 Kč a K. Třískovi 130 Kč. 
25. listopadu byl za městského vodáka 
zvolen Jaroslav Rotter, který byl na stavbě 
vodovodu jako dílevedoucí. 
1940 
Němci se všemožně snažili zbavit národ 
vzpomínek na republiku i všechny naše 
významné osobnosti. Dne 14. září vydali 
zákaz všech pietních vzpomínek na úmrtí 
prezidenta osvoboditele - T. G. Masaryka. 
Busty, obrazy a všechny veřejné vzpomín-
ky na tohoto státníka a na republiku muse-
ly být z veřejných míst ihned odstraněny. 
Proto musela být v úterý dne 8. října pora-
žena v našem městě lípa svobody. 
V listopadu pak přišlo nařízení, podle ně-
hož měly být staré kroniky uzavřeny a do 
20. 11. odevzdány neporušené do úschov-
ny okresnímu úřadu. V zápisech se pak 
mělo pokračovat v novém díle, a to tak, 
aby po krátkém úvodu začínaly události 
1. lednem 1940. 
Také naše kronika byla uzavřena a ode-
vzdána. Nový díl pamětní knihy byl opat-
řen, ale v zápisech pokračováno nebylo. 

1945 
Dne 9. listopadu zemřel v Praze v nemoc-
nici Na Bulovce bývalý první náměstek 
a kronikář našeho města, bývalý advokátní 
úředník v.v. Josef Fenik. Zesnulý, který 
měl zásluhy o vybudování vodovodu, za-
sedal od roku 1923 v městském zastupitel-
stvu a od roku 1931 byl po několik let 
prvním náměstkem starosty. Byl také řadu 
let předsedou rady starších Českosloven-
ské církve v Ledči a měl velkou zásluhu 
o vybudování Husova sboru. 
Na podzim bylo také zadáno vypracování 
regulačního a kanalizačního plánu firmě 
Ing. Dr. J. Bureš a Ing. Dr. J. Chochol 
z Prahy a naplánována stavba doplňkové-
ho vodovodu z Ovčína, ježto spotřeba 
vody ve městě se značně zvýšila zřízením 
mlékárny a v suchých letech by mohl 
vzniknouti nedostatek pitné vody. O do-
končení regulace potoka v Hrnčířích bylo 
rozhodnuto, že přes zimu bude opatřen 
potřebný materiál, aby práce mohly být na 
jaře příštího roku dokončeny. 
16. listopadu vystoupil na koncertu v sále 

jedenáctiletky jeden z nejlepších houslistů 
té doby - Ivan Kavaciuk. Jeho koncert měl 
velký úspěch a ohlas. 
1960 
Hlavní událostí tohoto roku se stala územ-
ní reorganizace celého státu. Celá řada 
okresů byla zrušena a spojena ve větší 
okresy. Také počet krajů byl snížen z 19 

na 10. Ledečský okres, jenž trval od roku 
1868, byl také zrušen a rozdělen. Jihlav-
ský kraj byl zrušen a nově zřízený okres 
Havlíčkův Brod připadl k Východočeské-
mu kraji se sídlem v Hradci Králové. 
12. 11. vysadila místní organizace zahrád-
kářů na Septouchově ozdobné keře a kvě-
tenu, zakoupenou MěNV v Průhonicích za 
6000 korun. Dále rada MěNV rozhodla, 
aby ladem ležící pozemek Jaroslava Škvo-
ra (čp. 255), za bytovými jednotkami 
v Haškově ulici o výměře 1,3 ha orné 
půdy, byl přidělen zájemcům z bytovek ke 
zřízení zahrádek. 
Po zrušení ledečského okresu byla budova 
okresního národního výboru upravena na 
polikliniku. Její zdravotní obvod zahrnuje 
zhruba 21.000 obyvatel Ledečska a Svě-
telska. V této době na poliklinice jsou za-
městnáni 4 obvodní lékaři a dále odborní 
lékaři na úvazky: interní 1; TBC 0,5; ner-
vové 0,2; psychiatr 0,25; ušní 0,2; dětské 
1; ženské 1,2; chirurgie 0,25; oční 0,4; 
kožní 0,2; posudková komise 0,5. Na le-
dečských školách se objevilo několik pří-
padů infekční žloutenky. Dezinfekce 
a zostřená hygienická opatření zabránila 
dalšímu rozšíření. 
1965 
Ledečská kopaná si v tomto roce vedla 
dobře v okresním přeboru. S 37 body se 
zcela právem umístila na prvním místě 
a postoupila do vyšší krajské soutěže. O K 
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