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NOUfl LRB0RRT0R NR POLIKLINICE 
Lepší je být bohatý a zdravý, než chu-

dý a nemocný. Protože člověk bývá ob-
čas nemocný, chtěl by být alespoň 
bohatý. Zámožný člověk požaduje per-
fektní služby ve zdravotnictví, ale v na-
šem městě jsou nyní dostupné každému. 
Alespoň co se týká biochemických a he-
matologických vyšetření. 

19. 5. 2000 bylo v budově polikliniky 
otevřeno nové Oddělení klinické bioche-
mie a hematologie fy ZASOZ. Krásné 
prostory laboratoře s novým nábytkem 
a kvalitními přístroji jsou srovnatelné 
s moderním klinickým pracovištěm. 
Naše laboratoř urazila za deset let svého 
rozvoje velký kus cesty. 

V roce 1990, ještě jako součást Okres-
ního ústavu národního zdraví v Havlíč-
kově Brodě, byla laboratoř vměstnána do 
tří malých místností v nemocnici v Háji. 
Pomocí dvou jednoduchých přístrojů 
jsme měřili několik základních parame-
trů. Změnil se majitel nemocnice a poža-
davky lékařů vzrostly. Laboratoř postup-
ně získávala další přístroje, rozšiřovala 
svou práci a také se dvakrát stěhovala po 
budově nemocnice. Po zprovoznění jed-
notky intenzivní péče již bylo OKBH 
standardně vybaveno biochemickým a 
hematologickým analyzátorem, analyzá-
torem krevních plynů, plamenovým foto-
metrem, mikroskopy, koagulometry, 
speciálními přístroji pro měření glukózy, 
hormonů štítné žlázy, plazmatických bíl-
kovin a výpočetní technikou. Z původ-
ních 14 metod se nabídka rozrostla na 

220. Výborně splňujeme kritéria SEKKu 
- systém kontroly kvality odpovídající 
evropskému standardu. Posledním prob-
lémem bylo umístění laboratoře a pra-
covní prostředí. Náš nábytek sloužil už 
třicet let, doprava materiálu a výsledků 
mezi třemi pracovišti - Ledeč, Háj, Svět-
lá - byla složitá. 

Za spolupráce s Městem Ledeč nad Sá-
zavou mohla společnost ZASOZ s. r. o. 
vybudovat nové prostory pro laboratoř 
v přízemí budovy polikliniky. Pracoviště 
má tři provozní místnosti s klimatizací 
a s lokálním odsáváním bakteriálního 
aerosolu. Sklad je prostorný, denní míst-
nost, šatny a sociální zázemí splňují ne-
jen přísné hygienické, ale i estetické 
požadavky. V odběrové místnosti jsou 
pacienti odděleni od kontaminovaných 
laboratorních prostor. Práce v krásném 
a účelně vybaveném pracovním prostředí 
nám přináší radost a našim pacientům 
užitek. Ing. Dana Dušková 

vedoucí OKBH 

SLAVNOSTNÍ 
ODPOLEDNE 

V souvislosti s oslavou sedmde-
sátých narozenin učitele ZUŠ Karla 
Růžka se uskuteční dne 17. června 
2000 od 13.00 hodin v ledečské so-
kolovně 

KONCERT DECHOVÉHO 
ORCHESTRU ZUŠ. 

Součástí bude i společné setkání 
všech bývalých členů dechového or-
chestru a ostatních absolventů ze třídy 
učitele Růžka. Těšíme se na společné 
shledání! 

Přípravný výbor 

Město Ledeč n. S., 
Scháfer - Sudex a oddíl kopané 

Vás srdečně zvou na 

X. ROČNÍK 
SLAVNOSTÍ 

PIVA 
5. července 2000 

Program: 
© 9 .00- 18.00 hodin TRHY 
© 10.00 - 12.00 hodin mládežnická 

kopaná 
© 14.00-ŠLAPETO-estrádní vy-

stoupení 
© 16.30 - kopaná Ledeč - internacio-

nálové ČR 

• zajímavá tombola 
• občerstvení zajištěno 
• přislíbena účast sedmi pivovarů 
• po celý den hraje k poslechu a tanci 

MELODIE 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Městské rady v Ledči 

nad Sáz., konaného dne 17. května 
2000 
• MR schválila koeficient růstu nájem-

ného ve výši Ki = 1,049, jedná se 
o schválení Ki v maximální výši, kte-
rou stanovilo Ministerstvo financí ČR. 

• MR schválila nájemní smlouvy na pro-
nájem pozemků k zemědělskému ob-
hospodařování včetně výše nájemné-
ho: 
a) VRCHA, a. s. Jedlá-celkem 18,917 
ha v k.ú. Ohrvaň, Souboř, Habrek, 
Vrbka a Ledeč nad Sázavou za cenu 
7.713,- Kč ročně, tj. 1% z ceny poze-
mků podle průměrné bonity (BPEJ) 
pozemků v jednotlivých katastrech, 
v souladu se zákonem č. 229/91 Sb. 
b) ZEMKO, a. s. Kožlí - celkem 12,72 
ha v k.ú. Ledeč nad Sázavou za cenu 
6.664,- Kč ročně, tj. 1% z ceny poze-
mků podle průměrné bonity (BPEJ) 
pozemku v souladu se zákonem č. 
229/91 Sb. 
c) Pan Josef Och - celkem 4.200 m2 

v k.ú. Obrvaň za cenu 184,- Kč ročně, 
tj. 1 % z ceny pozemku podle průměrné 
bonity (BPEJ) pozemku v souladu se 
zákonem č. 229/91 Sb. 

• MR Schválila zveřejnění záměru Měs-
ta odprodat pozemky pare. č. st. 53 
o výměře 22 m2 - zastavěná plocha 
a pare. č. 74/4 o výměře 141 m2-louka 
v k.ú. Obrvaň - lokalita pod Secho-
vem. 

• MR schválila následující způsob na-
kládání s odznaky města: 
a) sadu 3 ks (od každé barvy jeden) 
bezplatně obdrží všichni členové MZ 
b) sadu 3 ks (od každé barvy jeden) 
bezplatně obdrží všichni pracovníci 
městského úřadu 
c) 100 sad bude k dispozici vedení 
města k jeho propagaci 
d) ostatní odznaky jsou určeny k pro-
deji za cenu 20,- Kč/ks (prostřednic-
tvím muzea, OŠK) 

• MR schválila na základě žádosti ředi-
telky ZUŠ Ledeč nad Sázavou ze dne 
10. 5. 2000 poskytnutí finančního pří-
spěvku ve výši do 5 000,- Kč k úhradě 
nákladů na organizační zajištění osla-
vy Dne hudby spojené se setkáním 
a koncertem bývalých žáků učitele 
ZUS Ledeč nad Sázavou pana Karla 
Růžka ku příležitosti j eho životního ju-
bilea - 70 let. 

• MR schválila na základě žádosti ředi-
tele Domu dětí a mládeže Ledeč nad 
Sázavou ze dne 17. 5. 2000 poskytnutí 
finančního příspěvku ve výši 3 600,-
Kč na úhradu nákladů na pořádání 
akce ke Dni dětí v Ledči nad Sázavou 
a ve Vrbce. 

• MR uložila zástupci starosty p. Jarosla-
vu Poborskému uplatnit u TS Ledeč nad 
Sázavou s. r. o. požadavek na opravu 
schodů z ulice Habrecká do ulice M. 
Majerové a zčásti schody z ulice M. Ma-
jerové k domu čp. 1097 na Stínadlech. 

• MR uložila vedoucímu OlaSMM p. 
Svobodovi začlenit do návrhu rozpo-
čtu na r. 2001 zařazení jedné třetiny 
rozpočtovaných nákladů na realizaci 
rozšíření městského rozhlasu bezdrá-
tovým způsobem v roce 2001 s tím, že 
MZ tuto záležitost definitivně rozhod-
ne při schvalování rozpočtu příštího 
roku. 

• MR uložila vedoucímu O W zajistit 
zasílání podkladových materiálů před-
kládaných jednateli pro jednání valné 
hromady společností TS s.r.o. 
a ZASOZ s.r.o., jejichž 100% vlastní-
kem je Město Ledeč nad Sázavou, také 
členům dozorčí rady. 

• MR neschválila zveřejnění záměru 
Města odprodat část pozemku pare. č. 
2155/2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou (lo-
kalita garáže Rámy). 

• MR neschválila zveřejnění záměru 
Města odprodat pozemek pare. č. 
138/3 v k.ú. Ledeč nad Sázavou (loka-
lita ul. J. Haška). 

• MR nevyhověla žádosti pana Josefa 
Rezka - Pojízdná prodejna, Vysočan-
ská 701, Světlá nad Sázavou, ze dne 3. 
května 2000 o poskytnutí finančního 
příspěvku na úhradu zvýšených nákla-
dů spojených se zajišťováním zásobo-
vání pojízdnou prodejnou v integrova-
ných obcích Ledče nad Sázavou. 

Slávek Poborský 
zástupce starosty 

Město 
Ledeč nad Sázavou 

prostřednictvím živnostenského odboru 
Městského úřadu v Ledči nad Sázavou 

upozorňuje 
uchazeče o pronájem obecního 

bytu, 
ze živnostenský odbor (obecní živnos-
tenský úřad MU) provádí v souladu 
s usnesením Městské rady v Ledči nad 
Sázavou č. 3.2000/27/MR-s) po dobu 
šesti měsíců, tj. v době 

od 1* března do 31. srpna 2000 

revizi všech žádostí o pronájem obec-
ního bytu, zařazených dosud do sezna-
mu uchazečů a současně zavádí novou 
evidenci 

Dosud evidované žádosti podané do 29. 
2. 2000budou L 9.2000 bez výjimek vy-
řazeny ze seznamu uchazečů o pronájem 
bytu v Ledči nad Sázavou, neobnom-li se 
do 31. 8. 2000 novou formou podání 
(tiskopisy jsou k dispozici na obecním 
živnostenském úřadu MU). Na nové žá-
dosti bude doplněno datum původního 
podání. 

Allianz pojišťovna, a. s. 
Jsme dceřinou společností největšího světového pojišťovacího 
koncernu Allianz AG a úspěšně rozvíjíme svou činnost v České 

republice 

Pro rozšíření naší prodejní sítě hledáme 

obchodní zástupce 
pro oblast ředitelství v Pardubicích 

Nabízíme vám kvalitní zaškolení, provizi v závislosti na dosažení 
produkce, možnost profesionálního růstu, využití dlouhodobých 

zkušeností mateřského koncernu. 

Požadujeme 
VŠ nebo SŠ, dobré komunikativní schopnosti, vysoké pracovní 

nasazení, ochotu k dalšímu vzdělávání ve finanční 
a ekonomické problematice. 

Písemné nabídky zasílejte na adresu: 

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

Sladkovského 332, 530 02 Pardubice, tel.: 040/661 39 78 

Allianz - stojíme při Vás 



XXXI. PTBÁRSKÉ 
ZÁVODY 

V sobotu 27. května pořádala místní 
organizace rybářů v Ledči nad Sázavou 
na rybníku Hutě II rybářské závody. Do 
soutěže se zapsalo 76 dospělých rybářů 
a své rybářské štěstí zkoušeli za velmi 
pěkného počasí od 6 do 11 hodin. Odpo-
ledne, od 13 hodin, proběhly ještě dětské 
rybářské závody, kterých se zúčastnilo 
51 mladých rybářů a rybářek. 

Soutěžilo se v kategoriích: 
1. O cenu starosty města Ledeč n. S. 
(pouze pro občany a členy MO ČRS Le-
deč) - vítěz: Krupka Ladislav za 215 cm 
ulovených ryb. 
2. Ceny Města Ledče n. Sázavou 
a) největší délka ulovených ryb - vítěz: 
Vraný Zdeněk ze Světlé nad Sázavou -
589 cm ulovených ryb 
b) nej větší počet ulovených ryb - vítěz: — — — — 
Hospodka Zdeněk z Vilémovic - 12 ks ulovených ryb m m i É ^ 
c) nej větší ulovený kapr - vítěz: Špaček Josef z Ledče nad Sázavou. 
3. Ceny MO ČRS Ledeč nad Sázavou: f 
Vraný Zdeněk ze Světlé n. S. - 589 cm ulovených ryb, Hospodka Zdeněk z Vilémovic - 413 cm 
ulovených ryb, Beránek Jaroslav ze Světlé n. S. - 284 cm ulovených ryb 

V kategorii mladých rybářů se vítězem stal Ladislav Krajíček z Habreku, který nalovil 
celkem 74 cm ryb. 

Výbor místní organizace Českého rybářského svazu v Ledči nad Sázavou děkuje všem sponzorům za hodnotné ceny věnované do 
závodů. 

G Y M N Á Z I U M P R O T I 
R A K O V I N Ě 

Desátého května procházeli ulicemi 
mnoha našich měst dvojice lidí, kteří za-
stavovali a oslovovali chodce. Tito lidé 
ale nenabízeli žádné zboží, ale hezkou 
žlutou kytičku k připnutí do klopy. Větši-
na z vás asi tuší, že řeč je o akci Květino-
vý den Ligy proti rakovině, který se 
zásluhou dvou agilních studentek sexty 
našeho gymnázia dostal letos i do Ledče 
nad Sázavou. Organizace akce je přesně 
propracovaná. Každý, kdo přispěl něja-
kou finanční částkou do speciální zape-
četěné pokladničky ve tvaru tašky, 
obdržel kvítek měsíčku lékařského. Přes-
tože akce byla poměrně dost mediálně 
prezentovaná, studenti si nebyli jistí, zda 
u občanů uspějí, zda nebudou svojí na-
bídkou vyvolávat rozpaky nebo zda se 
nesetkají s nezájmem. 

Naštěstí ale byl opak pravdou. Osm 
dvojic sympatických studentek a několi-
ka studentů vyrazilo do ulic Ledče už 
před sedmou hodinou ranní. Dva páry 
působily i v sousední Zruči n. S. Kolem 
jedenácté hodiny už se vraceli první pro 
další zásobu kytiček, po poledni měli 
prakticky všichni hotovo a druhý den 
byly pokladničky předány (děvčata sotva 
mohla unést tolik mincí...). 

Výsledek všechny velmi příjemně pře-
kvapil. Díky krásnému počasí a přede-
vším velkému zájmu a podpoře obyvatel 

i návštěvníků Ledče se podařilo vybrat 
31.355,40 Kč. Získané peníze budou po-
užity pro dlouhodobé projekty zaměřené 
především na prevenci rakoviny (např. 
výchova k nekuřáctví, přednášky, publi-
kace...), dále na následnou péči o onko-
logické pacienty (rekondiční pobyty) 
a část peněz bude věnována také na vý-
zkum rakoviny. 

Pokud nadšení společenství studentů 
sexty nepoleví, můžeme se příští rok (to 
už budou v septimě) těšit v Ledči na další 
Květinový den, snad v ještě větším rozsa-
hu. gmf 

STUDENTI, UČNI 
A KULTURA 

Studenti a učni všech ročníků naší ško-
ly navštívili 2x za letošní školní rok diva-
delní představení. Zaujal nás program 
Vinohradského divadla - zde se nám líbi-
la hra bratří Čapků „Ze života hmyzu", 
Divadla ABC, kde jsme zhlédli např. hru 
Cizinec, Večer tříkrálový, Chci k filmu. 

Příjemně překvapeni jsme byli též 
programem a výkony herců méně známé-
ho Divadla pod Palmovkou. 

Dopoledne a část odpoledne trávíme 
vždy prohlídkami pražských kulturních 
památek. Mnozí z nás si poprvé prohlédli 
Národní muzeum, Betlémskou kapli, Ži-
dovské muzeum, Muzeum Policie ČR, 
Náprstkovo muzeum a další. 

Z Prahy odjíždíme obohaceni nejen 
o příjemné zážitky, ale i o nové znalosti 
a vědomosti. 

Josef Rajdl, 
student 3. ročníku 

VOŠ a ISŠS Ledeč nad Sázavou 
Jiří Cihlář, 

strojní mechanik, 3. ročník, 
VOS a ISŠS Ledeč nad Sázavou 



MIMOŘÁDNÉ VÝHODY PRO TĚŽCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY, 
VÝMĚNA PRŮKAZŮ TP, ZTP a ZTP/P 

O některých úpravách a souvislostech 
s přijetím zákona č. 360/1999 Sb. ze dne 
9. prosince 1999 a první komplexnější 
úpravě poskytování mimořádných úprav 
jednotlivých ustanovení příslušných 
právních norem, která se dotýkají přizná-
vání mimořádných výhod, považuji za 
účelné objasnit na stránce Ledečských 
novin. 

Návrh a přijetí zákonné úpravy podoby 
průkazek osvědčující přiznání mimořád-
ných výhod, bylo na základě upozornění 
dopravců, resortu dopravy a spojů i sa-
motných zdravotně postižených občanů, 
že dochází ve stále větší míře k případům 
zneužívání průkazek v dopravě. Průkazky 
mohly být snadno pozměňovány a kopíro-
vány, protože v minulosti nebyla jejich 
podoba v žádné právní normě upravena 
a nebyly proti zneužití chráněny. O sku-
tečném počtu všech vydaných průkazek 
nebyla vedena dostatečná evidence. 

Mimořádné výhody a průkazky pro 
těžce zdravotně postižené občany, stupně 
zdravotního postižení, jsou označeny 
zkratkami z velkých písmen abecedy: 
TP - těžké postižení na zdraví 
ZTP - zvlášť těžké postižení na zdraví 
ZTP/P - zvlášť těžké postižení na zdraví 
- nutný průvodce 

Oprávněnou osobou pro poskytnutí 
mimořádných výhod pro občany těžce 
zdravotně postižené je občan starší jed-
noho roku s těžkým zdravotním postiže-
ním uvedeným v příloze č. 2 Vyhlášky 
MPSV č. 182/1991 Sb. Žádost o přiznání 
mimořádných výhod se podává u pří-
slušného okresního úřadu, referátu so-
ciálních věcí. Pro občany okresu 
Havlíčkův Brod na adrese: 
Okresní úřad Havlíčkův Brod 
Referát sociálních věcí 
Štáflova 2031, 580 31 Havlíčkův Brod 

Zdravotní stav je na základě požadav-
ku referátu sociálních věcí OkU posuzo-
ván posudkovými lékaři okresní správy 
sociálního zabezpečení. 

Připomínám, že je vhodné do žádosti 
o posouzení zdravotního stavu za účelem 
přiznání mimořádných výhod uvést da-
tum, ke kterému má být zdravotní stav 
posouzen. Je to především v závislosti na 
účelu získání tohoto posudku (např. mož-
nost zpětného přiznání dávky, pokud je 
na mimořádné výhody vázána). 

Výhody pro držitele průkazek jsou de-
finovány v příloze č. 3 k Vyhlášce MPSV 
č. 182/91 Sb. Držení průkazů přináší řadu 
úlev a výhod i v jiných oblastech, napří-
klad zvýšení částek životního minima 
občana, potřebné k zajištění nezbytných 
nákladů na domácnost při posuzování 
jeho sociální potřebnosti v souvislosti 
s poskytováním dávek sociální péče, da-
ňové úlevy, osvobození od daně ze sta-
veb, minimální vyměřovací základ pro 
stanovení výše pojistného na všeobecné 
zdravotní pojištění, osvobození od po-
platků ze psa, který je užíván k doprovo-
du nebo k ochraně, osvobození od 
některých správních poplatků a podobně. 
V neposlední řadě je to ve značné míře 
využívaný příspěvek na provoz motoro-
vého vozidla, příspěvek na individuální 
dopravu. 

Postup při výměně průkazů. 
Dosavadní průkazy TP, ZTP a ZTP/P 

vydané před 1. červencem 2000 platí po 
dobu v nich uvedenou, nejdéle však do 
31. prosince 2001. Průkazy vydané po 
1. červenci 2000 pro jednotlivé stupně 
postižení budou barevně odlišeny. Doba 
platnosti nového průkazu mimořádných 
výhod od data jeho vydání může činit u 
občana ve věku do 20 let nejvýše 5 let, ve 
věku 20-50 let nejvýše 10 let a ve věku 

nad 50 let je bez omezení. Platnost průka-
zu mimořádných výhod končí uplynutím 
doby v něm vyznačené. 

Občan, kterému byl průkaz mimořád-
ných výhod vydán, má řadu povinností. 
Především musí dbát, aby údaje uvede-
né v průkazu odpovídaly skutečnosti, 
chránit průkaz před poškozením, zniče-
ním, ztrátou a zneužitím a ohlásit orgá-
nu, který vydal průkaz, že některá 
z uvedených skutečností nastala. Každý, 
kdo nalezne průkaz mimořádných vý-
hod, nebo má v držení průkaz mimořád-
ných výhod zemřelého občana nebo 
občana prohlášeného za mrtvého, je po-
vinen jej neprodleně odevzdat kterému-
koliv okresnímu úřadu. 

Vydání nového průkazu je zpoplatně-
no 30 Kč, vydání nového průkazu mimo-
řádných výhod pro těžce zdravotně 
postižené občany z důvodu zničení či 
ztráty průkazu, Kč 50,-. Důležitá je i no-
velizace zákona o přestupcích. Podle 
ustanovení § 28 odst. 1 písmena h) a i) to-
hoto zákona se dopustí přestupku ten, 
kdo úmyslně zničí, poškodí, pozmění 
nebo zneužije průkaz mimořádných vý-
hod. Dále se dopustí přestupku ten, kdo 
poruší jinou povinnost stanovenou záko-
nem o sociálním zabezpečení v souvis-
losti s průkazy mimořádných výhod. 
Odstavec 2 uvedeného ustanovení upra-
vuje rovněž výši pokuty pro případ těchto 
přestupků, a to až do částky 10 000 Kč. 

Aby nedocházelo ke zbytečnému na-
hromadění žadatelů o výměnu staré prů-
kazky za novou, bude Okresním úřadem 
Havlíčkův Brod - referátem sociálních 
věcí, vydáno organizační opatření k za-
bezpečení postupných výměn, se kterým 
budete včas seznámeni. 

J. Forst 
O O O 

UPOZORNĚNÍ 
MYSLIVCŮ 

Myslivci z Ledče a okolí upozorňují 
občany města Ledče nad Sázavou 
a přilehlých obcí, zejména pak držitele 
psů, že v současné době volně žijící 
zvěř začíná klást mláďata a je proto 
nutné zachovávat v lese, ale i na ostat-
ních pozemcích a pastvinách určitá 
pravidla. 

Zejména se jedná o dodržování zá-
konného zákazu volného pobíhání psů 
i koček v honitbách, které by v krajním 
případě mohlo vést k jejich likvidaci, 
jestliže se pohybují 200 m od obydlí 
a jsou mimo vliv svého vůdce. 

HORKY FAVORIT SKONČIL AZ DRUHY 
20. května 2000 se uskutečnil 1. ročník TRIATLONU. Účastníci závodu ing. K. Miku-

la, F. Jindra a ing. B. Sedláček absolvovali trať Ledeč - Zruč (20 km běhu), Zruč - Týnec 
n. S. (50 km na kole) a Týnec n. S. - Pikovice (15 km na lodi). 

Předpokládaný favorit ing. K. Mikula skončil překvapivě na 2. místě s 30 minutovým 
zpožděním za F. Jindrou. Čas vítěze je 6 hodin, 45 minut. 

Vzhledem k tomu, že věk závodníků se pohybuje mezi 35-43 lety, jsou jejich výkony 
úctyhodné a nám nezbývá než jim blahopřát. Všichni fanoušci 



160570 Praha-Čechtice-Ledeč nad Sázavou 
Přepravu zajišfuje : ČSAD Praha Vršovice a s..Praha 10.U seřadišlě 9.lel.:02/717212S5,lax 02/71723558 

SBĚRNA SUROVIN 
Pivovarská 1204, Ledeč nad Sázavou 

Výkup odpadu - papíru, železa, nerezi, 
železných a neželezných třísek, 
barevných kovů, autovraků aj. 

Smluvní ceny, platba v hotovosti, 
po dohodě možnost svozu 

Provozní doba: 
Pondělí - pátek od 8 do 12 

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

Tel.: 0452/62 66 65 

VÁŽENÍ RODIČE 
V naší Mateřské škole v ul. 28. října v Ledči nad 

Sázavou zbývá ještě od září 2000 několik volných 
míst. Proto, máte-li zájem, navštivte naši MS a své 
dítě přihlaste. 

Jen pod odborným vedením se vaše děti budou nej-
lépe rozvíjet po stránce rozumové, jazykové, pohy-
bové i morální. Co nejlépe s vaší spoluprací 
připravíme vaše děti ke vstupu do základní školy. 

Nabízíme dětem: 
• základy německého a francouzského jazyka 
• základy hry na zobcovou flétnu 
• provádíme preventivní nápravu řeči 
• máme zde též křesťanskou třídu 
• pořádáme různé akce a výlety. 

Těšíme se na vaši návštěvu! 



600620 Ledeč n.Sázavou-Bojiště-Trpišovice-Dolní Město-Světlá n.Sázavou 
Platí od 28.5.2000 do 9.6.2001 

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

. SAVBUS 
I Chrudim a.s. 

600590 Ledeč n.Sázavou-Chřenovice-Bohdaneč-Zbraslavice 
Platí od 28.5.2000 do 9.6.2001 

Přepravu zajišfuje : ČSAD Benešov a.s.,Červené Vršky 578, stř.Vlašim, tel.0303/842911 (spoje 18-19) 
ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na ostrově 177, stř. Ledeč n. Sáz., Koželská 6 679, tel.0452/626061, fax 0452/626062 (spoje 1-17,21-27) 

• CSAVBUS 
Chrudim a.s. 

600580 Kozlov 
Ledeč n.Sázavou Číhošf 

Dobrovítov Platí od 28.5.2000 do 9.6.2001 
Přepravu zajišfuje : ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na ostrově 177, stř. Ledeč n. Sáz., Koželská 679, tel.0452/626061, fax 0452/626062 

'SAWBUS 
Chrudim a.s. 



600650 Ledeč n.Sázavou-Pavlov-Světlá n.Sázavou-Havlíčkův Brod c ^ n ^ c 
Platí Od 28.5.2000 do 9.6.2001 Chrudim as 

Přepravu zajišfuje : ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na ostrově 177, stř. Chotěboř, Sokolohradská 629, tel.0453/622041-2, fax 0453/622077 (spoj 6) 
ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na ostrově 177, stř. Ledeč n. Sáz., Koželská 679, tel.0452/626061, fax 0452/626062 (spoje 1-5,7-51) 

Ledeč n.Sázavou,sídl.Plácky 
Ledeč n.Sázavou.Podolí. . . 

14 04 

1405 

600670 Světlá n.Sázavou-Ovesná Lhota-Opatovice-Ledeč n.Sázavou 
Platí Od 28.5.2000 do 9.6.2001 * Chrudim a.s! 

Přepravu zajišfuje : ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na ostrově 177, stř. Ledeč n. Sáz., Koželská 679, tel.0452/626061, fax 0452/626062 



600570 Ledeč n.Sáz.-D.Město-Lipnice n.Sáz.-Krásná Hora-Havlíčkův Brod 
Platí od 28.5.2000 do 9.6.2001 'Chrudim as 

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

opačný směr 
km 

m . . 
t 

jezdí jen ve dnech školního vyučování ( nejezdí od 3.7. do 1.9., od 26.10. do 27.10., od 22.12. do 2.1 „2.2., od 12.2. do 16.2., od 12.4. do 13.4.) 
nejezdí v době dovolených od 17.7.2000 do 4.8.2000, od 22.12.2000 do 1.1.2001 podniků v okrese Havlíčkův Brod 
jezdí jen v lichých týdnech (dle ČSN EN 28601 je p r v n í m týdnem roku 2000 az týden od p o n d ě l í 3 . l e d n a 2 0 0 0 ) . 
spoj 20 vyčká v Tč 44 (Havlíčkův Brod.aut.st.) příjezdu spoje 23 linky 760600 nejvýše 5 minut 
jezdí jen ve dnech, kdy není školní vyučování ( jezd í jen od 3.7. do 1.9.. od 26.10. do 27.10., od 22.12. do 2.1.,2.2., od 12.2. do 16.2., od 12.4. do 13.4.) 
jezdí en v sudých týdnech (dle ČSN EN 28601 je p r v n í m týdnem roku 2000 až týden od p o n d ě l í 3 . l e d n a 2 0 0 0 ) . 



VĚŽNÍ HODINY CHRÁMU SV. PETRA A PAVLA 
V roce 1990 se po několikaletém odstavení věžních hodin (z důvodu jejich nefunk-

čnosti) dala dohromady parta nadšenců, která za účinné pomoci tehdejší firmy Kovofi-
niš provedla generální opravu věžních hodin, a tak se hodiny opět rozešly. Později, 
v roce 1992, po nashromáždění potřebných finančních prostředků, děkanský úřad ob-
jednal u firmy ELEKON s. r. o. Vyškov zhotovení nových číselníků a ruček (pro zají-
mavost - j s o u dlouhé 2,8 m) a jejich montáž na věž. Hodinový stroj byl mechanický 
a až do 22. května tohoto roku se každý den ručně natahovaly, což představovalo vyta-
žení 3 závaží o hmotnosti přibližně 50 kg do výše 10 metrů. Natahování hodin prová-
děla po dlouhá léta paní Pokorná, za což jí patří poděkování, a když už pro svůj věk ne-
mohla a nenašel se žádný jiný dobrovolník, ujal se této funkce pan děkan Jan Srnský 
a jeho sestra. Po desetiletém chodu tohoto mechanického hodinového stroje se začaly 
objevovat závady, dané opotřebováním součástek, proto se děkanský úřad začal u ho-
dinářských firem poptávat na opravu. Kyvadlo nebylo ještě v době vzniku těchto hodin 
vyrobeno z invaru (slitina, která se s teplotou nemění), a tak v poslední době mimořád-
ně velké výkyvy teplot v noci a během dne způsobovaly velké nepřesnosti chodu ho-
din, což dost občanů připomínalo, protože jak přiznali, podle těchto hodin se sami 
řídili. A tak události nabraly rychlý spád. Dnes už je situace jiná, a jak je vidět na foto-
grafii, pracovníci firmy ELEKON s. r. o. Vyškov p. Bedřich Hrda, který je nám znám 
už z roku 1992 z montáže číselníků, a p. Jan Kozák již montují nový hodinový stroj, 
tentokrát na elektronické bázi, kdy vlastní hodinový stroj je řízen rádiem. Na koupi to-
hoto moderního systému mají podíl i členové městského zastupitelstva, na které se dě-
kanský úřad s žádostí o pomoc obrátil. Jménem farní rady děkuji všem členům 
zastupitelstva v čele se starostou Karlem Urbanem a jeho zástupcem Jaroslavem Po-
borským za konstruktivní přístup k tomuto problému. Firma ELEKON s. r. o. Vyškov 
jako dodavatel byla zvolena proto, že s ní máme velmi dobré zkušenosti z minula a ne-
byli jsme zklamáni ani nyní. 

A co se starým hodinovým strojem? Ten bude jako technická památka v nej bližší 
době rozebrán a převezen do zdejšího muzea. Zde po zhotovení vhodného podstavce 
bude umístěn ve výstavní místnosti, kde ho bude možno zhlédnout, a to i v chodu. 

Za farní radu 
Ing. František Slavíček 

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ se sla-
vil v ZŠ Komenského ul. v Ledči nad Sá-
zavou zcela netradičně. Škola měla tzv. 
Japonský den. Děti nemohly ani dospat a 
už od 6 hodin ráno připravovaly třídy a 
ostatní prostory v japonském stylu. 
Všechny místnosti byly označeny 
malovaným japonským písmem, i ve 
školní jídelně visel japonský jídelníček. 
K obědu dětem uvařily kuchařky tradiční 
pokrm Japonců - rýži. Ta nechyběla ani 
v miskách ve třídách, děti vařily čaj a se-
děly na polštářcích, které si donesly z do-
mova. Celé dopoledne prožily se svými 
třídními učiteli v duchu japonských zvy-
ků a tradic. V kimonech a Japonských" 
oděvech se pohybovaly zcela přirozeně i 
učitelky a atmosféra, která tu vládla, byla 
umocněna originální japonskou hudbou. 

V dopoledním programu nechyběly 
ani pohádky. Oblíbený Mrazík zazněl 
v angličtině, Princezna ze mlejna v něm-
čině a japonskou pohádku zahráli česky 
šesťáci i dětem z MŠ. Děti byly nadšené, 
nadšení sdílely i náhodné návštěvy. 

Tak byla v ZŠ v Komenského ulici na-
plněna Komenského idea „škola hrou" 
(žáci získali zábavnou formou co nejvíce 
poznatků o životě dětí v daleké zemi). 

J. Kroutilová 



Novináři a političtí komentátoři si 
stále více začínají všímat zemí, které 
jsou členskými zeměmi EU. Rozebí-
rají jejich úspěchy v hospodářství, 
politickou stabilitu, celkovou spoko-
jenost obyvatel. Na mušce jsou 
zvláště ty země, které jsou v EU tak-
říkajíc „nováčky" a svého členství 
bohatě využívají. Zároveň jsem se 
zúčastnil několika se-
minářů a besed o EU 
a nabízím několik po-
hledů (i když zpro-
středkovaných) na Irs-
ko. Chci zmínit jeho 
hospodářský růst z let 
1993 - 97, ten činí téměř 
40 %. Pro letošní rok se 
očekává, že ekonomika 
poroste o 8 % (průměr 
EU se čeká 2,7 %). In-
flace v osmdesátých le-
tech každoročně zde 
dosahovala 20 % a neza-
městnanost té doby 
18 %. Naproti tomu 
v současné době klesla 
nezaměstnanost na 5 %. 

V čem tkví podstata 
tohoto zázraku? Český velvyslanec 
v Dublinu Petr Kolář uvádí, že jde 
o komplex faktorů, jakými byla na-
příklad vize a správná strategie dub-
linské vlády, která vsadila na 
otevřenost irského trhu a důrazným 
programem přilákala významné za-
hraniční investory. Dále působila 
obezřetná fiskální a měnová politika 
(což umožnilo umírněný růst mezd), 
vláda využila čerpání strukturálních 
fondů EU, docílila přírůstku vysoce 
kvalifikované pracovní síly, zvýšila 
export technologicky náročné pro-
dukce a nakonec zvýšila domácí po-
ptávku. 

V žádném jiném státě využívají-
cím strukturálních fondů určených 
pro slabší země EU se nedaří tak 
dobře jako Irsku. Hlavní protagonis-
té hospodářské politiky Irska argu-
mentují: investovali jsme do 
lidských zdrojů 37 % ze strukturál-
ních fondů, zatímco Portugalsko 
13 % a Řecko pouze 11 %. Zmíněné 

K EVROPSKÉ UNII 

dvě země budovaly z peněz přicháze-
jících z fondů EU dálnice a my vsa-
dili na vzděláníNezapomínejme, 
že Irsko bylo přijato do EU v roce 
1973 a nejaktuálnější růst se dostavil 
v roce 1993, to znamená po 20 le-
tech. (Vzpomeňme na časy prvních 
porevolučních mítinků OF a hlasů je-
jich řečníků - nejhorší budou příští 2 
- 3 roky, poté se budeme mílovými 
kroky přibližovat zemím EU). 

Irové si pochvalují, že členství 
v EU stmelilo lidi na místní úrovni, 
byly vytvořeny výbory pro sestavo-
vání plánů regionálního rozvoje re-
prezentující zemědělské, ekologické, 

zaměstnanecké a zaměstnavatelské 
zájmy. „Fondy nás donutily plánovat 
a změnit způsob, j ak se dělá byznys". 

Úspěch Irska kandidáty členství 
EU fascinuje. V Dublinu si podávají 
ruce desítky odborníků ze zemí bý-
valého východního bloku, aby se do-
zvěděli Jak správně na to". Irové 
současně upozorňují, že bezhlavě 

kopírovat nelze. Záro-
veň je třeba brát v úva-
hu tu skutečnost, že 
samotná EU prochází 
výraznými změnami 
a navíc ekonomicky 

slabších zemí ucházejících 
se o členství je dnes mno-
hem více než v době, kdy 
do ní vstupovalo Irsko. 

Zájem z naší strany o Iry 
vyplývá zřejmě z logiky 
věcí současných. Postup-
ně se probouzíme z koco-
viny českých cest. Stře-
doevropský český tygr se 
z naší země vytratil. Po-
kud českou kotlinu vůbec 
navštívil, tak jen proběhl 
s chřtánem plným bankov-

ních úvěrů, které dostal od polostát-
ních bank. 

Ještě jednou se vrátím k Irům, zej-
ména chci zmínit pasáž o razantních 
investicích do lidských zdrojů ze 
strukturálních fondů. Jeden z mých 
„kolegů" na radnici v Havlíčkově 
Brodě, Bc. Jiří Vondráček, místosta-
rosta tohoto města, který je členem 
monitorovacího výboru pro vytvoře-
ní nových krajů v komisi pro lidské 
zdroje, považuje tuto oblast za stě-
žejní. Příklad Irska mu zřejmě dává 
za pravdu. 

Slávek Poborský 
zástupce starosty 

D V Ě S A N I T K Y 
P R O K O S O V O 
V H U M P O L C I 
Hnutí Stonožka získalo letos pro-

dejem 80 tisíc přání peníze na čtyři 
sanitky. Dvě z nich se zastavily při 
cestě na Balkán v Humpolci. Této 
události se zúčastnili i starosta Led-
če n. S. p. Urban, místostarosta p. 
Poborský a učitelky ledečské sto-
nožkové školy p. Příhodová a 
Kroutilová. 



600560 Ledeč n.Sázavou-Leština u Světlé-Golčův Jeníkov 
Platí Od 28.5.2000 do 9.6.2001 'Chrudim as 

Přepravu zajišťuje : ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na ostrově 177, stř. Chotěboř, Sokolohradská 629, tel.0453/622041 -2, fax 0453/622077 (spoje 1,10-12,20-21) 
ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na ostrově 177, stř. Ledeč n. Sáz., Koželská 679, tel.0452/626061, fax 0452/626062 (spoje 2-9,13-19,22-25) 

600120 Chotěboř-Havlíčkův Brod-Světlá n.Sázavou-Ledeč n.Sázavou-Praha řcan r / /q 
Platí od 28.5.2000 do 9.6.2001 ^S

ctůď°af. 
Přepravu zajišfuie : ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na ostrově 177, stř. Chotěboř, Sokolohradská 629, tel.0453/622041-2, fax 0453/622077 (spoje 1-2) 

ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na ostrově 177, stř. Ledeč n. Sáz., Koželská 679, tel.0452/626061, fax 0452/626062 (spoje 3-6) 

PRODEJ 

BUKOVÉHO 
PALIVA 

Rozvoz po Ledči nad 
Sázavou zdarma! 

Informace ns teL* 
0602 654 973 

PRODEJNA 
OVOCE-ZELENINA 

M. Bačkovská 

vás zve do přemístěné 
prodejny, která se nachází 

na tržnici u mostu. 

O T E V Ř E N O D E N N Ě 
V Č E T N Ě S O B O T Y . 

Ct 

PRODEJNA SIBIRKA 

Zveme vás k nákupu 
nalévaného drogistického 

zboží a textilního zboží 

Otevřeno denně od 8 do 12 
a od 13.30 do 16.30 hod., 

v sobotu 
od 8.30 do 11.00 hodin. 

Kde nás najdete: 

DRUHÁ NÁSTAVBA NAD 
POLIKLINIKOU 



600660 Ledeč n.Sázavou-Havlíčkův Brod-Chotěboř-Chrudim-Pardubice-
Hradec Králové-Trutnov-Janské Lázně Platí od 28.5.2000 do 9.6.2001 

Přepravu zajišťuje : ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na ostrově 177, stř. Chotěboř, Sokolohradská 629, tel.0453/622041-2, fax 0453/622077 (spoje 15-16) 
ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na ostrově 177, stř. Ledeč n. Sáz., Koželská 679, tel.0452/626061, fax 0452/626062 (spoje 1,3-4,7-10,12-14) 
ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na ostrově 177, stř. Chrudim, Na ostrově 177, tel.0455/638572,637609, fax 0455/638548 (spoje 2,5-6,11,17-19) 

SWETBUS 
) Chrudim a.s. 

600640 Ledeč n.Sázavou-KožIí-Sechov-Dolní Královice Platí od 28.5.2000 do 9.6.2001 
Přepravu zajišťuje : ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na ostrově 177, stř. Ledeč n. Sáz., Koželská 679, tel.0452/626061, fax 0452/626062 

^SXD*BUS 
% J Chrudim a.s. 
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Vážení občané Ledče, 

rádi bychom Vás informovali o změnách, které nastaly v našem 
městě v souvislosti se svozem komunálního odpadu a které by 
měly kvalitu služeb pozvednout. Začala je totiž pro vás zajišťovat 
společnost .A.S.A., jedna z největších firem podnikajících v oblasti 
odpadového hospodářství v České republice. 

Nejpodstatnější změna proběhla k 1. lednu 2000, kdy společnost 
.A.S.A. odkoupením podílu vstoupila do společnosti Compag Bate-
lov a následněji přejmenovala na .A.S.A. SOB Batelov, s.r.o. Zapo-
jení do řetězce jedné z největších firem nejen u nás, ale i v Evropě 
s sebou přináší spoustu pozitivních momentů - především se jedná 
o uvedení kvality poskytovaných služeb do souladu s přísnými 
standardy, na které je firma .A.S.A. zvyklá. 

Ruku v ruce s tím se budeme snažit stávající služby dále rozvíjet. 
Přispět by k tomu měla i nová provozovna, která byla zřízena 
k 1. dubnu 2000 v areálu ČSAD v Ledči nad Sázavou. Stálý vedoucí 
provozu zde přijímá objednávky, řeší reklamace a nové zakázky 
a kromě běžné svozové techniky má k dispozici i vůz Avia pro při-
stavování velkoobjemových kontejnerů, čímž může operativně rea-
govat na Vaše potřeby. Zároveň přicházíme s nabídkou na zajištění 
mobilních sběrů nebezpečných a velkoobjemových odpadů, zřízení 
stálého sběrného dvora, rozvoj separace odpadů atd. 

Věříme, že s našimi službami budete v budoucnu spokojeni. Pro 
jakékoliv Vaše otázky jsme Vám k dispozici na níže uvedené adre-
se. 

Vaše odpady - naše záležitost • A *S* A* 
.A.S.A. SOB Batelov, s.r.o., provozovna Ledeč nad Sázavou 
Koželská 679, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
tel.: 0452/62 07 87, 0602-21 61 97 - Josef Sezemský 

vedoucí provozu 
obchodní zástupci: Radim Kolář - 0602-53 12 51, 

Mgr. Zdeněk Navrátil - 0602-61 89 78 



NOVE HRISTE 
PRO LEDEČ 

Dne 9. 5. 2000 byla zahájena 
rekonstrukce šotolinového hřiště 
u Domova mládeže při VOŠ 
a ISŠs v Ledči nad Sázavou. Re-
konstruované hřiště bude k dispo-
zici 12. června 2000. Je budováno 
jako víceúčelové pro házenou, te-
nis, košíkovou a odbíjenou. Na 
jeho povrch byla zvolena bez-
údržbová umělá tráva s křemiči-
tým zásypem. 

P. Drahokoupil 

Z POLICEJNÍCH ZÁPISKU 
2. 5. Vloupání do firmy Hradecké společ-
nosti. Konečně se zjistilo, kdo si v pravi-
delných intervalech vylepšuje kapesné 
na úkor této firmy. Bylo zjištěno, že oním 
výtečníkem je P. M. z Ledče. Osudným 
se mu stal přenosný trezor s 15 000 koru-
nami a škoda následkem vloupání je za 
7000 Kč. A budeme sčítat! 
Občané z ulice 5. května měli nevítanou 
návštěvu. Neznámý pachatel se při pro-
cházce touto nevelkou ulicí obohatil 
o 13 000 korun. Ukradl totiž ze tří osob-
ních aut autorádia. 
Nedbalost či rychlé ruce neznámého 
chmatáka připravily na brodském nádrží 
o 7000 korun L. J. z Ledče. 
3.5. Výhodnost nákupů od slovenských 
občanů nepochopili naši policisté, když 
na Stínadlech a na náměstí (15.5.) vypa-
kovali blokovou pokutou prodejce bez 
řádného povolení. 
4. 5. Pan Beznoska oznámil, že neznámý 
pachatel odcizil ke škodě Lesní společ-
nosti přenosnou dopravní značku v Pivo-
varské ulici. Škoda je za 1100 korun. 
5.5. Komise veřejného pořádku bude řešit 
případ narušeného občanského soužití 
sousedů z Hlohova. Holt nebohé slepice 
nechtějí uznávat hranice lidských dvorků. 
6.5. Zřejmě zloba vedla ruku neznámého 
vandala, který úmyslně poškodil lak na 
osobním autě AUDI. Stalo se na Stínad-
lech a oprava přijde na 1500 korun. 
7.5. Jako malí kluci se chovali dva místní 
zralí muži, když si pěstmi ujasňovali svo-
je světonázory v Music baru. Už teď jistě 
litují, že oba skončili v nemocnici a jejich 
případ bude následně řešen. 
Nová Octávia v řece. Oslněn novotou za-
pomněl pražský řidič zajistit svoje autíčko 
v Podhradí. Došlo k samovolnému sjetí 
auta do řeky Sázavy - a bylo po parádě. 
Paní M. P. z Ledče našla a odevzdala pe-
něženku s 2100 korunami. Majitelka „to-
bolky", slečna z Budče, byla jistě ráda, 
nemusí škudlit na parádu. 
11.5. Mladému řidiči Z. V. z Ledče byl 
odebrán řidičský průkaz. Při náhodné sil-
niční kontrole bylo zjištěno, že řídí opilý. 
Tentýž den došlo k dopravní nehodě 
u Vrbky. Při srážce aut tu byla na hlavě 
poraněna paní K. P. z Kozlova. Druhý ři-

dič, V. Z. z Bohdanče přestál událost ve 
zdraví. 
12. 5. Objektem zájmu dosud neznámých 
pobertů se stala restaurace v Hněvkovi-
cích. Brali co unesli - cigarety, lihoviny 
i peníze, celková škoda je za téměř 
27 000 Kč. 
13. 5. Pan J. P. z Číhoště nahlásil krádež 
motorové pily a elektromotoru. Pachate-
lem byl cizí státní příslušník (bývalý ob-
čan Sovětského svazu), který se obhajo-
val tím, že si tak kompenzoval malou vý-
platu od pana J. P. O kladech svého roz-
hodnutí nyní přemýšlí ve vazební věznici 
ve Znojmě. 
14. 5. Tamtéž skončil náš starý známý O. 
H. s přechodným pobytem v Ledči. Na 
místním nádraží si spletl stranu pultu, 
kde se nakupují jízdenky a z pokladny si 
odebral 2800 korun. Částka na cesty sluš-
ná, ale zdá se, že docestoval. 
15.5. Divoké zvěři jako by nestačil přiro-
zený (nepřirozený) úbytek. Ještě se ne-
chává zabíjet na silnicích. To se přihodilo 
i řidiči J. K. z Ledče, kterému tak vznikla 
škoda na autě za 10 000 Kč. 
17. 5. Neodolal pokušení. Tak by se asi 
dala nazvat krádež výstavních bot zn. 
Adidas, které neznámý zlodějíček ukradl 
v šatně ISŠ Na Pláckách. 
21. 5. Opakované dopravní nehody „vy-
rábí" J. T. z Ledče. Tentokrát to bylo 

v Mostecké ulici a byli při tom, bohužel, 
zraněni nevinní lidé. Tak dlouho se cho-
dí...! 
26. 5. Na místní policii bylo oznámeno, 
že manželé P. ze Souboře poměrně dra-
maticky řeší své neshody. Vzájemné vy-
strašování i fyzické napadení provázelo 
tuto ostudnou scénu. 
Paní M. Z., zaměstnankyně Mateřské 
školy v ul. 28. října oznámila ztrátu peně-
ženky i s doklady. Peněženka s téměř 
dvěma tisícovkami se už nenašla. 
27. 5. Nešťastný den, kdy se v okrsku 
staly dvě smrtelné nehody. Mezi Vlka-
novem a Číhoští došlo dopoledne k ha-
várii motocyklu, když řidič nezvládl 
v zatáčce řízení. Oba jezdci byli zranění 
a bohužel spolujezdkyně I. V. (27 let) po 
převozu do nemocnice svému zranění 
podlehla. 
Navečer byl mezi obcemi Jedlá a Habrek 
nalezen cyklista J. S. bez známek života. 
Příčina jeho nešťastného pádu z kola se 
dosud vyšetřuje. 
Alespoň jedna událost je tak trochu 
úsměvná. Na 7 hektarové louce u Hloho-
va parkoval pražský chalupář. Toutéž 
loukou projížděl řidič s kutnohorskou 
poznávací značkou a v tom neuvěřitelně 
velkém prostoru neúmyslně narazil do 
zaparkovaného auta. 

OK 



V pražském studiu Paměť se uskutečni-
lo 17. května 2000 přátelské setkání u pří-
ležitosti vydání knihy ledečského básníka 
Miloše Doležala - České feferony. 

V podzemí Truhlářské ulice se sešlo 
mnoho významných hostů z novinářských 
a uměleckých kruhů. Velkou část návštěv-
níků tvořila i ledečská veřejnost, vedená 
starostou města Karlem Urbanem a mís-
tostarostou Slávkem Poborským. 

Úvodní slovo přednesl literární historik 
dr. Jaroslav Med, který zhodnotil toto 
malé umělecké dílko. Ukázky z knihy pře-
četli herci Jana Franková a Miroslav Tá-
borský, program uváděl Josef Mlejnek. 

Celý večer proběhl v krásné atmosféře 
setkání různých milovníků díla Miloše 
Doležala. 

Tuto milou knížku si mohou zájemci 
zakoupit v Informačním středisku na ná-
městí Svobody v Ledči nad Sázavou. 

Na snímku zleva: starosta města Karel 
Urban, autor knihy Miloš Doležal a profe-
sor dr. Karel Vrána, významný český filo-
zof a rodák ze zaniklé Zahrádky. 

Foto: Jaroslava Dadáková 

V sobotu 27. května 2000 se obec Hněvkovice dočkala posvěcení zvonu Josef pro 
zdejší kostel sv. Bartoloměje. Právě před třiceti lety zakoupilo tento zvon zdejší jednot-
né zemědělské družstvo ve zvonárně Franz Schilling Sóhne v Apoldě v bývalé Němec-
ké demokratické republice. Tehdejší komunistický režim nedovolil jeho zavěšení do 
věže kostela, a tak zvon odpočíval v kůlně JZD. V roce 1981 mohl být převezen do kos-
tela. O jeho zavěšení však nebyla ani řeč. Až po změně politické situace v roce 1992 za-
koupila hněvkovická farnost zvon od zemědělského družstva. Pro velké opravy hlavně 
interiéru s freskami bylo přistoupeno k zavěšení až v letošním roce. Zvon byl odvezen 
do zvonařské dílny Manoušek ve Zbraslavi, kde pro něj zhotovili dřevěnou hlavu. 
Zvon Josef váží 480 kg a má na horním okraji čepce nápis: „KE SLOVU BOŽÍMU 
ZVI VŠECHEN LID 1970". 

Slavnostní svěcení zvonu provedl světící biskup královéhradecký mons. Josef Kaj-
nek a ledečský děkan Jan Srnský za přítomnosti několika kněží z okolí. 

Zvon bude zavěšen do věže kostela 6. června 2000, kdy se jeho hlas poprvé rozezní 
nad starodávnou obcí Hněvkovice. 

- f P -

PRODEJNf l ZDR0VE VY2VY 

Ledeč nad Sázavou 
Koželská ulice č. 205 

(naproti gymnáziu v patře) 
nabízí 

potraviny a doplňky pro 
diabetiky 

• sójové výrobky všeho druhu (masa, 
jogurty, pasty...) 

• celozrnné mouky a pečiva 
• potraviny pro bezlepkovou dietu 
• ovocné a bylinné čaje 
• sladkosti bez konzervačních látek 

a barviv 
• široký sortiment potravin pro cho-

lesterolové diety a zdravý životní 
styl 

• specializované doplňky pro alergiky, 
astmatiky, onkologické pacienty 
a kardiovaskulární nemoci 

• přírodní programy pro upravení 
metabolismu a posílení imunitního 
systému 

• všem zákazníkům zdarma poraden-
ský servis a speciální konzultace 
každou středu (celodenně) 

Pracujeme i o víkendu! 
TeL: 0451/51195 

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 



XIII. VSESOKOLSKY SLET 
Koncem letošního června a začátkem 

července se můžeme stát svědky velké tě-
lovýchovné události, XIII. všesokolské-
ho sletu v Praze, který připravuje Česká 
obec sokolská. Sokol, založený v roce 
1862, je jednou z nejstarších tělocvič-
ných organizací v Evropě. 

Všesokolského sletu se zúčastní neje-
nom sokolští cvičenci, kromě členů So-
kola vystoupí i příslušníci dalších 
organizací, např. České asociace sportu 
pro všechny, ale i sokolové z celého svě-
ta. Slet tedy nebude jen úzkou záležitostí 
sokolských jednot. Celkově bude v am-
fiteátru stadionu Evžena Rošického na 
Strahově vystupovat asi 25 tisíc cvičí-
cích všech věkových kategorií. Budou 
předvedeny pohybové skladby dětí, 
mládeže i dospělých. Hudebně pohybo-
vé kompozice předvede vždy na 1700 
účastníků. 

Součástí sletu budou i sportovní soutě-
že v individuálních i kolektivních spor-
tech a hrách, pokud jejich náročnost 
nepřekračuje finanční možnosti obyčej-
ných smrtelníků a nebohatých jednot. 
Budou se konat i vystoupení tanečních, 
folklórních a divadelních souborů. Náv-
štěvníci Prahy budou mít možnost zhléd-
nout výstavy dokumentující bohatou 
historii Sokola. 

XIII. VŠESOKOLSKÝ SLET se bude 
konat ve dnech 28. června až 2. července 
2000. V pátek 30. června bude slavnostní 
zahájení sletu v historické budově Ná-
rodního divadla, symbolu úspěšného do-
vršení našeho národního obrození. 

1. a 2. července (sobota a neděle odpo-
ledne) se budou konat tělocvičná vystou-
pení. V sobotu večer bude vystoupení 
vybraných hudebně-pohybových skla-
deb za umělého osvětlení. V neděli dopo-

ledne projde sokolský průvod historický-
mi částmi města Prahy a odpoledne 
proběhne slavnostní zakončení XIII. vše-
sokolského sletu. 

Všesokolské slety byly vždy obrazem 
života české společnosti. Také tento slet, 
jehož poslání je vyjádřeno heslem „XIII. 
všesokolský slet 2000 - slet dobré vůle 
a naděje", chce vyjádřit víru v budouc-
nost českého národa. 

V přípravě na slet se konají veřejná 
cvičení. Secvičování větších celků se vě-
nují župní slety. Ledečská tělocvičná jed-
nota Sokol se zúčastní ve skladbě pro 
rodiče a děti společného sletu župy plu-
kovníka Ševce a župy Havlíčkovy, který 
se koná v sobotu 10. června v Jihlavě. 
Tuto skladbu nacvičila v naší sokolovně 
sestra ing. Hana Horáková, která se svým 
družstvem vystoupí i na sletu v Praze. 

Stanislav Matěj ek 

SPISOVATEL O SOKOLSKÉM SLETU 
Po skončení XII. všesokolského sletu v roce 1994 napsal spi-

sovatel Ludvík Vaculík v Literárních novinách (LtN 43/94) ten-
to článek: 

Zvednout dědictví. Vzorek Evropy, jakou bychom si přáli 
vidět, stvořme si sami doma. Kdo jste měli v létě příležitost as-
poň zahlédnout účastníky sokolského sletu, možná jste také 
zažili pocit, jako byste uviděli zbytky vyhynulého Češstva. Byli 
to lidé důstojného a klidného chování, vypadali skromní a hrdí, 
jakoby urození postavou, tváří i mluvou. Jak vynikali vedle klaj-
davého davu hrbatých zad, lajdácké chůze i řeči, vedle lidí zpup-
ně lhostejných k nepořádku, k věku, k ženám. 

Za čtyřicet let nám naši nepřátelé vyměnili národ. Namísto 
občanstva znajícího se k heslu NI ZISK, NI SLÁVU, máme 
obyvatelstvo tažené ziskem i za cenu podvodu a zločinu a lačné 
slávy třeba s použitím vnad vyvalených do novin. 

Naše demokracie je přecpána žádavými organizacemi lidí 
chtějících něco po jiných. Sokolové žádali po sobě. Žádat po 
sobě, to už zbylo snad jen církvím, a i těm to musejí jejich lep-
ší kazatelé pořád připomínat. Statisíce mladých mužů a žen 
nemá dnes kde být lepšími, lepšími v povzbudivém spojení 
s jinými. Lepšími bez manažera či režiséra. Bez peněz a bez 
plejbeku. 

To byla slova spisovatele z roku 1994. Aby bylo možno bu-
doucnost našeho národa označit za směřující k lepším časům, je 
opravdu nutno zvednout dědictví všeho, co zůstalo mezi námi 
hodnotnějšího. O zvedání hodnot uvnitř národa se stará také So-
kol svou tělocvičnou a výchovnou činností, jejíž vyvrcholením 
jsou všesokolské slety. 

Stanislav Matěj ek 
• • • • • 

BĚH TERRYH0 FOXE VE VÝSLEDCÍCH 

Pro ty občany, kteří se zúčastnili BTF a finančně podpořili 
humanitární myšlenku této akce, i pro ty, kteří na náměstí z růz-
ných důvodů nebyli, sdělujeme, že se zde sešlo 485 zaregistro-
vaných běžců a jezdců, aby za horkého počasí symbolicky 
proběhlo, prošlo nebo projelo trať dlouhou 900 m. Počet přihlí-
žejících byl také nemalý. 

Očekávání, kolik lidí se dostaví, se změnilo v očekávání, jak 
se na poněkud stísněnou trať všichni vejdou. Start i cíl byl totiž 
kvůli složitosti uzávěry náměstí na stejném místě. Účastníci se 
z tohoto důvodu na trase potkávali. 

Byli jsme rádi, že závod získal hned v 1. ročníku tolik přízni-
vců, především dětí, na jejichž účast jsme i my spoléhali. Byl to 
bezpochyby i úspěch jejich učitelů. Možná bychom těžko hledali 
dítě, které nevědělo, proč se běží tento závod nezávod, kde ne-
mohou získat žádné prvenství a ceny, ale naopak přispívají do 
společné pokladny. Bylo hezké, jak prožívaly a těšily se z před-
mětů označených BTF, které za své příspěvky obdržely. Rada 
učitelů se na ně přišla podívat. Někteří z nich také vyrazili na trať. 

Celkově lze konstatovat, že jsme se v tomto případě setkávali 
se vstřícností. Technické služby uklidily trať, plakáty jsme smě-
li umístit i tam, kde to není povoleno, Mudr. Jaremenková pro-
dloužila svoji čtvrteční službu pro případ nutného ošetření. 
Sami bychom bezprostřední přípravu nezvládli. Pomohli nám 
členové lyžařského oddílu, tradičně paní Peřinová a vychovatel-
ky ze školní družiny. I to by bylo málo, a tak jsme zapojili i stu-
denty z gymnázia. 

Všem děkujeme a těšíme se příští rok nashledanou. 
Za pracovníky DDM, Hana Veletová 



LEDEČ Y ROZHLASE SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Třídílný dokumentární cyklus o životě 

hudebního skladatele Gustava Mahlera, 
o jeho předcích, rodičích, o jeho dětství 
a ranách inspiračních zdrojích, bude vy-
sílat Český rozhlas 3 - Vltava v sobotu 
10., 17. a 24. června, vždy od 18.00 hodin 
(repríza vždy následující čtvrtek od 8.30 
hodin na Svobodné Evropě). 

Cyklus má název „Mahler, Gustav, 
z Kališť", připravil ho Miloš Doležal 
a své místo v něm bude mít i Ledeč nad 
Sázavou a jeho okolí. Z Ledče pocházela 
matka Gustava Mahlera, on sám sem 
jako kluk i student zajížděl a od Ledče 
pocházela i služebná v Mahlerově rodi-
ně. Novorozeného Gustava rituálně obře-
zával ledečský kohel D. Kraus. 
Poslechněte si! 

-md-

NABÍZÍM 
K DLOUHODOBÉMU 

PRONÁJMU 
dům v Ledči nad Sázavou. 

Informace na tel.: 
0452/62 19 50 

V Y M Ě N Í M 
státní byt 2 +1 s nástavbou 

(Ledeč n. S.) 
za menší byt 

v Ledči nad Sázavou 
Tel.: 0 4 5 2 / 6 2 63 14 

70. narozeniny 
24. 6. Lhotka Antonín, Z. Fibicha 782 
27.6. Švondrová Marie, Pivovarská 124 
75. narozeniny 
23. 6. Veletová Anna, Habrek 31 
27. 6. Flekalová Jiřina, Sychrov 15 
80. narozeniny 

5. 6. Malý Miloslav, J. Haška 569 
7. 6. Och Jaroslav, Hůrka 219 
8.6. Tomanová Zdeňka, Stínadla 1040 

26. 6. Jandejsková Pavla, Růžová 49 
26. 6. Kranda Josef, Hrnčíře 28 
29.6. Jindrová Oldřiška, Údolní 921 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prožití dalších dnů Vašeho života ve zdraví 
a spokojenosti. 
NAROZENI: 
4. 5. Fanta Tomáš, M. Majerové 660 
5.5. Hradecký Aleš, Družstevní 1060 
7. 5. Šťastný Petr, M. Majerové 660 

16.5. Vávrová Karolína 
Melechovská 1216 

25. 5. Hroch Michal, 28. října 565 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození 
Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby 
vyrůstalo ve zdraví a k všeobecné radosti. 
ZEMŘELI: 
22. 4. Tvrdíková Věra (1942) 

Fibichova 676 
25. 4. Maršounová Emilie (1928) 

Hradní 741 
1.5. Malimánková Jaroslava (1937) 

Zahradní 728 
7.5. Kosinová Marie (1945) 

Zoufalka 978 
16.5. Roček Bohuslav (1920) 

5. května 1202 
17.5. Brotánková Anežka (1914) 

Jiráskova 783 
17. 5. Pražák Ladislav (1946) 

Heroldovo nábřeží 314 

PROGRAM KINA 
- červenec 

I .7 . SAMOTÁŘI 
20.00 Nová česká filmová komedie 

4. 7. DVOJÍ OBVINĚNÍ 
20.00 Nejnavštěvovanější film 

na Západě 

6. 7. ENE BENE 
20.00 Milostná komedie 

8. 7. PRCI, PRCI, PRCIČKY 
20.00 Repríza americké komedie 

I I . 7 . T Ř I K R Á L O V É 
20.00 Skvělý filmový příběh 

13.7. MISE NA MARS 
20.00 Sci-fi 

15.7. ANNA A KRÁL 
20.00 Americký milostný film 

18.7. POČETÍ M É H O MLADŠÍHO 
20.00 BRATRA 

Úspěšná filmová komedie 

20.7. PELÍŠKY 
20.00 Česká filmová rodinná komedie 

22.7. TÉMĚŘ BEZ ŠANCE 
20.00 Kouzelný filmový příběh 

25.7. DOBREJ SPRINTÉR 
20.00 Úspěšná veselohra 

27.7. ZELENÁ MÍLE 
20.00 Nový film-USA 

29. 7. KRÁL SOKOLŮ 
20.00 Dobrodružný napínavý příběh 

STALO SE ROKU... 
1875 - Páter Josef Brožek, místní kaplan, 
který byl jmenován farářem v Chřenovicích, 
byl 19. června slavnostně místními hodnos-
táři stěhován, a to za spoluúčinkování zpě-
váckého spolku a s hudbou doprovázený. 
„Co známý lidumil, vydobyl si zde lásky po-
všechné". 
10. června 1875 večer zatáhla se obloha tak 
strašnými mraky a začalo se silně blýskat. 
Hrom burácel tak silně, že staří lidé takovou 
slotu nepamatovali. Následně se strhlo silné 
krupobití, které ve městě rozbilo mnoho 
oken. Největší škody byly napáchány na 
polích, kde byla zcela zničena úroda - zej-
ména na Bojišti, Malém a Velkém vrchu. 
V červnu 1875 byl na náklad obce zřízen 
kamenný můstek za cihelnou u panského 
rybníka a pokryt kamennými tesanými plot-
nami. 
1890 - 29. června byly zřízeny na radnici 
nové hodiny, zhotovené Karlem Adámkem 
z Čáslavi. 
1930 - Od dědiců po MUDr. Konstantinu 
Mósselovi byla za 3000 korun koupena část 
zahrady, potřebná ke zřízení příčné ulice 
ústící do Hrnčířů. Na tento výkup se zavá-
zal soused Antonín Šulc, mistr zednický, 
přispět městu částkou 1500 korun. 
Úprava ulice Kostelní a Mlýnské byla zadá-
na Antonu Šulcovi. 
Byl utvořen výbor pro stavbu domu pro 
okresní úřad, jehož předsedou se stal staros-
ta města Jan Hálek. 
Poštovnímu ředitelství v Pardubicích bylo 

doporučeno postavit v Ledči poštovní bu-
dovu v Mostecké ulici ve dvoře domu 68, 
patřícího panu Jaroslavu Peroutkovi. 
Schválena byla autobusová doprava na trati 
Ledeč - Zbraslavice a zpět. 
1935 - V červnu získalo po dlouhých a ne-
konečných jednáních u Státního pozemko-
vého úřadu město ve zkráceném 
přidělovacím řízení do vlastnictví les Háj 
ve výměře 81 hektarů k obhospodařování. 
Přídělová kupní cena za každý hektar činila 
1330 korun. 
1940 - Nastala změna v neplacené funkci 
kustoda městského muzea, když se této 
funkce vzdal Karel Klapka z Vlastějovic. 
Dalším vedením byl pověřen Eduard 
Doubek st, učitel z Ledče. Ten tuto funkci 
přijal. 
1945 - Celý měsíc červen byl pro naše měs-
to a jeho správu velmi rušný. Hned 1.6. při-
jela totiž do Ledče repatriační komise Rudé 
armády a předložila městu požadavek zří-
zení repatriačního tábora, jímž má v několi-
ka týdnech projít na 10000 příslušníků 
Sovětského svazu, a to buď válečných za-
jatců, nebo osob zavlečených do Německa 
na práci. K tomuto účelu byl zabrán hotel 
Šmejkal, hotel Sázava, hotel Koželužna, 
budova okresního soudu, měšťanská škola, 
hrad, všechny bývalé židovské domy, tábor 
v Háji a tamtéž i letní sokolský tábor. Úřa-
dy, které byly v některých z těchto budov, 
jako např. berní správa, berní úřad, okresní 
soud, lesní společenstvo a notářství, byly 

přestěhovány do budovy obecní školy na 
náměstí. Na děkanské louce byla zřízena 
dezinfekční (odvšivovací) stanice, koupel-
ny a umývárny a na louce nazývané „Žá-
kovna" zase veliká vojenská kuchyně a 
nekryté jídelny. 
1950 - Upraven byl malý parčík pod šep-
touchovskou skálou, na níž byl v neděli 7. 
května odhalen pomník padlým z obou svě-
tových válek. Byl vypracován podle návrhu 
Emila Hrdličky - profesora a později ředi-
tele jedenáctiletky místního gymnázia. Ini-
ciátorem myšlenky postavení pomníku 
padlým byl dřívější předseda MNV Emil 
Čech, který i s členy dřívější rady poskytl 
první finanční základ ke stavbě. V tomto 
roce stavbu uskutečnil Svaz protifašistic-
kých bojovníků za pomoci MNV. 
Brigádnickou prací byly zahlazeny také 
poslední stopy po protitankových zátara-
sech po Němcích. V únoru tohoto roku při-
šel od ONV výměr, který oceňoval škody 
způsobené válkou na katastru Ledče n. S. 
částkou 45.279,10 Kč. 
1960 - V červnu byla dokončena přípojka 
do nemocnice v Háji. V létě byla uskuteč-
něna výdlažba spojovací ulice Hrnčíře -
Haškova ulice v délce 80 metrů. Na podzim 
byla vybudována příjezdní silnice k nemoc-
nici od odbočky silnice Veliká v hodnotě 
808.000 korun. 
30. června se zabil na motorce při předjíž-
dění traktoru L. Miláček, ve věku 52 let. 

OK 
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