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M Ě S T S K Ý MĚSÍČNÍK • 

Na snímku manželé Síeinerovi a brněnský kantor Arnošt Neufeld 

SYNAGOGA ZAZÁŘILA 
Je začínající podzim, pozdější odpo-

lední hodina 20. září. Do nově opravené 
ledečské synagogy, uprostřed bývalého 
židovského gheta v ulici Na Potoce, se 
scházejí první hosté, účastníci velké slav-
nosti. Opět se otevřou prostory 261 let 
staré budovy ledečské synagogy. Na za-
hájení se sešlo množství osobností židov-
ského, ale i světského veřejného života. 
Přítomen byl 1. rada velvyslanectví re-
publiky Izrael v České republice Oren 
Anolik, vrchní zemský rabín Karol Si-
don, předseda Pražské židovské obce Jiří 
Daníček, Tomáš Kraus - předseda fede-
race židovských obcí v Čechách, před-
nostka Okresního úřadu v Havlíčkově 
Brodě Jaroslava Přibylová, poslanec par-
lamentu ČR Jiří Havlíček a další. Přítom-
ni byli i hosté z Ameriky — František 
Steiner s chotí a přátelé z Austrálie a Izra-
ele. Slavnosti se zúčastnili i členové 
městského zastupitelstva a přední osob-
nosti města. Úvodní projev pronesl sta-
rosta města Karel Urban, který poukázal 
na velkou tragédii zdejší židovské komu-
nity za druhé světové války a na skoro 
zničení synagogy za minulého režimu, 
kdy zde mělo stát autobusové nádraží. 
Potom hovořil Jiří Daníček, který pouká-
zal na to, že se synagoga otevírá právě 
několik dnů před dnem smíření a novým 
rokem podle židovského kalendáře 5761. 

Potom se již prostorou synagogy roze-
zněl silný hlas vrchního kantora Brněn-

ské židovské obce Arnošta Neufelda. 
Zazpíval několik synagogálních žalmů 
za ty, kteří se j iž do této svatyně nikdy 
nevrátí a skončili smrtí daleko od domo-
va. Na ně pak vzpomínal i ledečský ro-
dák Zdeněk Vorlíček, vždyť někteří 
občané z židovské komunity byli jeho 
kamarádi, nebo je znal z každodenního 
života. 

Slavnostní setkání zakončili historik 
pražského židovského muzea Arno Pa-
řík, který pohovořil o významu stavby 
a profesor Jiří Rychetský připomněl vý-
znam synagogy a ledečské židovské ko-
munity v životě slavného skladatele, 
dirigenta Gustava Mahlera. Právě jeho 
matka Marie Hermannová se ve zdejší 
komunitě narodila. 

Synagogu má v současné době bez-
úplatně v pronájmu Město Ledeč nad Sá-
zavou. Chce zde pořádat koncerty 
místních i dalších umělců a výstavy (pře-
vážně malířů a keramiky) tak, jak tomu 
bylo v minulosti ve městě zvykem. Celý 
objekt se tak stane významnou kulturní 
součástí našeho města. 

Pro veřejnost bude synagoga otevřena 
s odborným výkladem ve středu 18. října 
od 14 do 17 hodin a v sobotu 28. října od 
9 do 11 hodin. V prodeji zde bude i zají-
mavá brožurka o historii zdejší židovské 
komunity, synagoze a hřbitově, doplněná 
řadou dosud neznámých fotografií. 

František Pleva 

C T V R T Y 
S T O N O Ž K O V Ý T Ý D E N 

Vážení a milí stonožkoví přátelé! 
V týdnu od 30. října do 3. listopadu 2000 

proběhne v Ledči nad Sázavou již čtvrtý 
stonožko vý týden. 

Děti se budou snažit vydělat prodejem 
vlastnoručně malovaných vánočních přání 
a vyrobených dárečků peníze, za něž hnutí 
koupí pojízdnou plošinu pro handicapova-
né děti ve strakonické stonožkové škole. 

Koncem října se také konečně objeví 
dlouho očekávaná česko-anglická kniha 
„Kdyby všechny děti světa...". Je to výběr 
pohádek a příběhů psaných a ilustrovaných 
dětmi ze škol, které jsou zapojeny do hnutí 
Na vlastních nohou na celém světě. Úvod 
k této unikátní knize napsala sama norská 
královna Sonja. Věříme, že si ji budou moci 
koupit nejen stonožkové děti. 

Předem děkujeme za všechny děti, které 
vás v tomto týdnu osloví a budou nabízet 
svá přáníčka. v Stonožky 

ze ZS v Komenského ul. 

MĚSTO LEDEČ NAD SAZAVOU 
POŘÁDÁ 

NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ 

M I M O Ř Á D I Y I É T R H Y 
v sobotu: 

28. října, 2. prosince, 9. prosince, 
16. prosince a 23. prosince 2000 

v době od 7 do 12 hodin. 

INFORMAČNÍ STŘEDISKO 
V LEDČI NAD SÁZAVOU 

pořádá 
v pátek 20. října 2000 zájezd do 

POLSKA na trhy 
Navštívíme velkou tržnici 

v Klodzku, kde si také mohou 
zájemci s průvodcem pohlédnout staré 

město na řece Nise. 
Cena zájezdu: 200,- Kč 

Zájemci se mohou přihlásit 
v informačním středisku u p. Plevy 

tel.: 0452/62 14 71, 
nebo na čísle 0604-53 56 15. 

! DULEZITE ! 
Při organizačních změnách u firmy 

M.A.T. Ledeč n. S. (bývalé železářství 
na Husově nám. číslo 74) došlo omy-
lem k tomu, že telefonní číslo této firmy 
není uvedeno ve Zlatých stránkách. 
V případě potřeby tedy volejte nebo fa-
xujte: 

Tel.: 0452/ 62 14 29 
Fax: 0452/ 62 14 38 

(předat!!!) 
M Ě S T S K Á K N I H O V N A 
pí Viktorová 
Ledeč nad Sázavou 
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ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Městské rady města Le-

deč nad Sázavou konaného dne 13. září 
2000 
• Městská rada v Ledči nad Sázavou vzala 
na vědomí informaci starosty města p. Ur-
bana o nabídce na řešení plynofikace kote-
len v majetku Města a vytvoření 
centrálního zdroje tepla. 
• Městská rada v Ledči nad Sázavou vzala 
na vědomí informaci starosty o problé-
mech v Haškově ulici spojených s provo-
zem společenského klubu „Prádelna" 
Haškova ul. v Ledči nad Sázavou. 
• Městská rada v Ledči nad Sázavou 
schválila odprodej 2 ks revolverů (výrobce 
TAURUS ráže 38) za zůstatkovou cenu 
4 000,- Kč za jednu zbraň komisním pro-
dejem prostřednictvím firmy SANÍMA 
s.r.o. Havlíčkův Brod. 
• Městská rada v Ledči nad Sázavou 
schválila pronájem bytů zvláštního určení 
v DPS čp. 1202 v ulici 5. května, Ledeč 
nad Sázavou takto: 
- byt č. 2 panu Josefu Syrovátkoví, Ha-

brek č. 14 
- byt č. 32 manželům Ludmile Karlové 

a Josefu Karlovi, oba bytem Vrbka 
čp. 30 

- byt č. 13 - bezbariérový, manželům 
paní Jiřině Růžičkové (vozíčkář) a panu 
Miloslavu Růžičkovi. 

• Městská rada v Ledči nad Sázavou 
schválila oplocení dětského hřiště v Haš-
kově ulici, které se nachází z části na po-
zemku pare. č. PK 151. 
• Městská rada v Ledči nad Sázavou 
schválila zveřejnění záměru Města prona-
jmout pozemky pare. č. 507/1 a 507/2 (cca 
6 900 m2) v lokalitě při ul. Z. M. Kuděje. 
• Městská rada v Ledči nad Sázavou pro-
jednala rozbor hospodaření za I. pololetí 
roku 2000 a v souladu s § 41 zákona 
367/90 Sb. o obcích doporučuje předložit 
tento návrh k projednání městskému zastu-
pitelstvu. 
• Městská rada v Ledči nad Sázavou do-
poručila MZ v Ledči nad Sázavou schválit 
výkup pozemku pare. č. PK 151 o výměře 
245 m v k.ú. Ledeč nad Sázavou od pí 
Olgy Bartůňkové, bytem ul. Tenisová čp. 
844/4 Praha 10 - Hostivař, za cenu 50,-
Kč/m . 
• Městská rada v Ledči nad Sázavou uloži-
la OŽÚ do příští rady vypracovat seznam 
neplatičů nájemného aktualizovaný po roč-
ním vyúčtování firmou ATOS s.r.o. 
• Městská rada v Ledči nad Sázavou ulo-
žila vedoucí finančního odboru zpracovat 
pro zasedání městského zastupitelstva se-
znam poskytnutých finančních příspěvků 
neziskovým organizacím v členění sport, 
kultura, školství a ostatní. 
• Městská rada v Ledči nad Sázavou ulo-
žila vedoucímu OŽP ing. Dvořákovi spojit 
se s majiteli pozemků zahrádkářské kolo-
nie Na Stínadlech a získat jejich souhlas se 
záměrem ozelenění této zahrádkářské ko-
lonie. 

Ze zasedání Městského zastupitelstva 
v Ledči nad Sázavou konaného dne 
25. září 2000 
• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou vzalo na vědomí informaci starosty 
o vývoji a přípravě akce „Odstranění hava-
rijních stavů budovy ZŠ Komenského". 
• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sáza-
vou projednalo zprávu o hospodaření Měs-
ta Ledeč nad Sázavou za I. pololetí roku 
2000 a tuto vzalo na vědomí. 
• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou projednalo nabídku firmy ETES 
s.r.o. Přerov na plynofikaci kotelen a vy-
tvoření centrálního zdroje tepla a bere ji na 
vědomí. 
• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou schválilo záměr na plynofikaci ko-
telen a vytvoření centrálního zdroje tepla. 
• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou schválilo stanovení data otevření In-
formačního centra města Ledeč nad 
Sázavou na 1. listopadu 2000. 
• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou projednalo a schválilo návrh staros-
ty města na řešení personálního obsazení 
Informačního centra města Ledeč nad Sá-
zavou dvěma pracovníky; první pracovník 
- p. František Pleva, druhý pracovník -
vzejde z výběrového řízení. 
• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sáza-
vou schválilo odprodej části pozemku pare. 
č. 418/1 o výměře cca 140 m2 (bude geo-
metricky odměřeno) v k. ú. Vrbka Lucii 
Markové a Janě Unčovské, majitelkám 
domu čp. 6 ve Vrbce za cenu 100 Kč/m2 

(pro stavební účely). 
• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou schválilo odprodej části pozemku 
pare. č. 2215/46 - cca 74 m2 v k.ú. Ledeč 
nad Sázavou manželům Kraj íčkovým, Ko-
želská 406, Ledeč nad Sázavou, za cenu 
40,- Kč/m2. 
• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou schválilo odprodej pozemků pare. č. 
2027/1, 2027/2, 2028, 2029/2, 2030/1 
a 2030/2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o cel-
kové výměře 6 383 m2 Českému zahrád-
kářskému svazu - ZO Ledeč nad Sázavou 
za cenu 5,- Kč/m2 (zemědělská půda). 
• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou schválilo směnu části pozemku 
pare. č. 199/1 za části pozemků pare. č. 
2215/21 a st. 201/1 v k.ú. Ledeč nad Sáza-
vou mezi Městem Ledeč nad Sázavou a p. 
Jaroslavem Franciem, Chotěrubská 362, 
Praha 8 s doplatkem p. Francia za cenu 
35,- Kč/m2. 
• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou schválilo koupi pozemku pare. č. 
PK 151 o výměře 245 m v k.ú. Ledeč nad 
Sázavou od p. Olgy Bartůňkové, bytem 
Tenisová 844/4 Praha 10 - Hostivař za 
cenu 50,- Kč/m . 
• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou schválilo odprodej a směnu částí po-
zemku pare. č. 2155/2 (lokalita garáží 
Rámy) v k.ú. Ledeč nad Sázavou, žadate-
lům Pavlu Edrovi, Zahrádecká 1056, Mar-
tinu Karafiátovi, M. Majerové 930, 
Romanu Svobodovi, Hlaváčova 554 a Ro-
manu Andělovi, M. Majerové 872, všichni 

z Ledeč nad Sázavou. Doúčtování bude 
provedeno za cenu 100,- Kč/m2. 
• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou schválilo koupi objektu čp. 811 -
sociální zařízení na pozemku pare. č. st. 
2033 v katastrálním území Ledeč nad Sá-
zavou od Silnic Hradec Králové a.s. za 
kupní cenu 290 tis. Kč. 
• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou schválilo koupi pozemků - celkem 
8453 m2, všechny v k.ú. Ledeč nad Sáza-
vou od Silnic s.p. Hradec Králové - v lik-
vidaci, za cenu dle znaleckého posudku 
(cca 57 tisíc Kč). 
• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou schválilo poskytnutí finančního pří-
spěvku ve výši 42.534,- Kč Základní škole 
Komenského v Ledči nad Sázavou na poří-
zení osobního počítače. 
• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou schválilo na základě žádosti společ-
nosti JAS Ledeč s.r.o. ze dne 17. 7. 2000 
poskytnutí finančního příspěvku na čin-
nost ve výši 50.000,- Kč TJ Kovofiniš, od-
dílu kopané Ledeč nad Sázavou. 
• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou schválilo na základě žádosti předse-
dy oddílu házené ze dne 7. 8. 2000 
poskytnutí finančního příspěvku na čin-
nost ve výši 50.000,- Kč TJ Kovofiniš, od-
dílu házené Ledeč nad Sázavou. 
• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou schválilo na základě žádosti předse-
dy Českého svazu chovatelů ZO Ledeč 
nad Sázavou ze dne 10. 7. 2000 poskytnutí 
finančního příspěvku na jejich činnost ve 
výši 5 000,- Kč. 
• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou schválilo na základě žádosti ředitele 
Zvláštní školy Ledeč nad Sázavou poskyt-
nutí finančního příspěvku ve výši 2 500,-
Kč na uspořádání sportovního turnaje v říj-
nu 2000. 
• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou uložilo Městské radě vytvořit komi-
si na rozpracování záměru plynofikace 
kotelen. 
• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sáza-
vou uložilo Městské radě vypracovat statut 
Informačního centra města Ledeč nad Sáza-
vou s tím, že prostor informačního centra ne-
bude využíváno k politické činnosti. 
• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sáza-
vou uložilo starostovi města p. Urbanovi 
zorganizovat výběrové řízení na obsazení 
Informačního centra města Ledeč nad Sá-
zavou druhým pracovníkem a zajistit zve-
řejnění tohoto výběrového řízení. 
• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou neschválilo zahájení realizace akce 
„Rozšíření městského rozhlasu" bezdráto-
vým způsobem - rozp. náklady 1894,- tis. 
Kč v r. 2000 s tím, že financování by pro-
bíhalo splátkovým způsobem s úrokovou 
sazbou 7 % v letech 2001-2004. 
• Koncert Evy Henychové se uskuteční 
24. října 2000 v sále ledečského hradu, za-
čátek v 18 hod. Vstupné: 60,- Kč. Předpro-
dej vstupenek: Městské muzeum 
a informační centrum - p. Pleva. 

Slávek Poborský 
zástupce starosty 



Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje 
Starosta Města Ledeč nad Sázavou Karel Urban podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně 

některých zákonů, 
o z n a m u j e : 

1. Volby do zastupitelstva Jihlavského kraje se uskuteční dne 12. listopadu 2000 od 8.00 hodin do 22.00 hodin. 
2. Místem konání voleb 

ve volebním okrsku č. 1 - je místnost v budově č.p. 16 - bývalá budova Městského úřadu, Husovo náměstí, Ledeč nad Sázavou 
pro voliče bydlící v ulicích: 
- Barborka - Jiřího Wolkera - Petra Bezruce 
- Hrnčíře - Julia Fučíka - Podolí 
- Husovo náměstí - Mlýnská - Pod Šeptouchovem 
- Jaroslava Haška - Mostecká - Tyršovo nábřeží 
ve volebním okrsku č. 2 - je místnost v Domě dětí a mládeže, Husovo náměstí č.p. 242, Ledeč nad Sázavou 
pro voliče bydlící v ulicích: 
- Družstevní - Melechovská - Spojovací 
- Háj - Na Pláckách - Údolní 
- Havlíčkova - Na potoce - Zahrádecká 
- Hůrka - Na skalce - Z. M. Kuděje 
- Hutní - Nad internátem - Želivská 
- Koželská - Pod skalkou 
ve volebním okrsku č. 3 - je místnost v Základní škole, Nádražní ul. čp. 780, Ledeč nad Sázavou 
pro voliče bydlící v ulicích: 
- 28. října - Lovčen - Poštovní 
- Čechova - Mizerov - Růžová 
- Hálkova - Nádražní - Sázavská 
- Heroldovo nábřeží - náměstí Svobody - Slunečná 
- Hlaváčova - Nad Lesem - U Hradce 
- Hradní - Nad Strání - Zahradní 
- Jabloňová - Na Žižkově - Zoufalka I 
- Komenského - Partyzánská - Zoufalka II 
- Letní - Pivovarská - Zoufalka III 
- Lipová - Poděbradova 
ve volebním okrsku č. 4 - je místnost v Integrované škole strojírenské, Komenského čp. 321, Ledeč nad Sázavou 
pro voliče bydlící v ulicích: 
- 5. května - Ke Stínadlům - Pod Stínadly 
- Aloise Jiráska - Na Rámech - Zdeňka Fibicha 
- Boženy Němcové - Na Sibiři - Marie Majerové (do č.p. 670) 
- Habrecká 
ve volebním okrsku č. 5 - je místnost v Základní škole, Komenského ul. 626, Ledeč nad Sázavou 
pro voliče bydlící v ulicích: 
- Marie Majerové (od č.p. 681) - Stínadla 
ve volebním okrsku č. 6 - je místnost v ZD Jedlá - Habrek, jídelna, Ledeč nad Sázavou 
pro voliče bydlící v obcích: 
- Habrek - Souboř - Vrbka 
- Obrvaň - Sychrov 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, když prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem 
nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umož-
něno. 

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. 
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 



Ledečský f e s t i v a l v Brně 
Už tradičně v druhé polovině září míří 

odborníci i fandové strojírenské techniky 
do Brna, kde se koná už desetiletí Mezi-
národní strojírenský veletrh. Byly to prá-
vě strojírenské výstavy a v zápětí i ve-
letrhy, jež stály u zrodu nové veletržní 
tradice u nás. Kvůli nim došlo v polovině 
padesátých let ke znovuvzkříšení brněn-
ského výstaviště. Tentokrát to byl už 42. 
ročník, jehož se zúčastnilo více než 2500 
firem ze 37 zemí. Nás může jen těšit, že 
se mezi nimi zcela určitě neztratila řada 
místních firem, a podle předběžných vý-
sledků i přes vysoké náklady na instalaci 
i provoz jednotlivých stánků byly vesměs 
velmi úspěšné. Toho si jistě mohl po-
všimnout i řadový návštěvník, kterých tu 
oproti skutečným odborníkům bylo přeci 
jen méně, když shledával pracovní vytí-
žení pověřených pracovníků a obležení 
jejich expozic. Zcela jistě se nejednalo 
jenom o bohapusté drancování stolků 
s prospekty a propagačním materiálem. 
Zejména hned u vchodu do výstavních 
prostor to chvílemi vypadalo jako na le-
dečském náměstí. Řada známých tváří 

Od 1. října t. r. dochází k částečnému 
přeuspořádání struktury na Městském úřa-
du v Ledči nad Sázavou. Slučují se menší 
odbory, aby vytvořily větší organizační 
celky členěné na oddělení: 
1. kancelář starosty a odbor školský, kon-

trolní a tiskový (vedoucí Otakar Kubát) 
- sdružuje sekretariát, podatelnu a pro-
vozní záležitosti úřadu, Ledečské novi-
ny, školství, vnitřní kontrolu, 

2. odbor správní, sociální a organizační 
(vedoucí ing. Július Barta) - vytvořil 
oddělení správní a organizační (vedoucí 
Bohuslava Vondrušová), pod něhož 
spadá výkon přestupků, matriky, evi-
dence obyvatel a živnostenského úřadu, 
a oddělení sociální (vedoucí Josef 
Forst), které převezme i bytové záleži-
tosti občanů, 

3. odbor výstavby, územního plánování 
a životního prostředí (vedoucí ing. Bře-
tislav Dvořák) - spojuje oddělení vý-
stavby a územního plánování (vedoucí 

a přátelských setkání Ledečáků, a to tu 
podle organizátorů prošlo na 100 000 
návštěvníků. Rádi bychom vás také více 
informovali na stránkách těchto novin 
o práci i úspěších našich firem. Ke spo-
kojenosti vystavovatelů i návštěvníků 
přispěly i nově upravené či nově vybudo-
vané objekty. Starostu města, pana Karla 
Urbana, hned po příjezdu inspiroval ví-
cepodlažní parkovací dům Expopar-
king. S povzdechem konstatoval, že 
něco podobného by elegantně vyřešilo 
situaci v parkování na sídlišti Stínadla. 
Výstaviště jistě neosiří s tímto veletr-
hem, pořadatelé zde připravují celou 
řadu dalších expozic a nezapomínají 
zdůraznit, že je to naposledy v tomto 
století (teď je snad všechno naposledy) 
a lákají na další akce. Snad až zdejší Vá-
noční trhy přilákají více ledečských ob-
čanů, ale tolik jako na strojírenském 
veletrhu jich jistě už nebude. Snad na-
posledy v tomto století připravili pořa-
datelé tak málo stánků s jednotvárným 
občerstvením a dosti nekulturním pro-
středím. OK 

Tomáš Březík) a oddělení životního 
prostředí (vedoucí Jana Fotrová). 
Výhledově, pravděpodobně na počátku 

příštího roku, dojde ke spojení odboru fi-
nančního a investičního, tím vznikne od-
bor ekonomický, majetkový a investiční. 

Městský úřad tudíž bude po uskutečnění 
těchto změn tvořen čtyřmi odbory, namís-
to současných osmi. Postupně dojde 
i k přesunům pracovišť tak, aby odbory 
městského úřadu byly soustředěny v jed-
notlivých poschodích budovy. 

K těmto opatřením vedly mj. organizač-
ní záležitosti v souvislosti se vznikem in-
formačního střediska v Ledči nad Sázavou, 
a pak i snaha o racionálnější a efektivnější 
uspořádání. 

V současné době se můžete na Měst-
ském úřadu v Ledči nad Sázavou setkat se 
třemi absolventkami z evidence úřadu prá-
ce, kterým město poskytuje možnost re-
kvalifikace. 

J. Kubistová, MÚ 

HRAD 
LEDEČ NAD SÁZAVOU s. r. o. 

vyhlašuje řízení pro výběr 
pracovníka Městského informačního 

centra v Ledči nad Sázavou 
Požadavky: 

/minimálně středoškolské vzdělání 
/aktivní znalost cizích jazyků 

(AJ, NJ) 
/technická zdatnost v oblasti PC 

a grafiky (bude předmětem 
zvláštního přezkoušení - Windows 95, 

Office 97, NOVELL, internet, 
COREL DRAW) 

Předpokládaný nástnp: 
1. listopadu 2000 

Termín příjmu přihlášek: 
nejpozději 18. října 2000 
do 12 hodin na adrese: 

Hrad Ledeč nad Sázavou s. r. o,, 
Husovo náměstí 7 

584 01 LedeČ nad Sázavou 
(podatelna MěÚ v Ledči n. S.) 

LINKA 150 
7. 9. Místní jednotka PS s pomocí CCF-4000 
odstranila vozidlo Mazda 323 z rozbahněné 
komunikace u řeky Sázavy. 
9. 9. Při neopatrném pálení klestí vznikl požár 
lesa u Dolního Města. U požáru zasahovaly 
rovněž i jednotky ze Světlé n. S. a Dolního 
Města. 
11.9. Jednotka PS přizvána k likvidaci obtíž-
ného hmyzu do ulice 5. května. Hnízdo ani roj 
nebyl objeven, bylo viděno pouze několik je-
dinců, a proto po dohodě s majitelem jednotka 
nezasahovala. 
20. 9. Nahlášen požár střešní konstrukce v uli-
ci M. Majerové. Požár byl zlikvidován pomocí 
hasícího přístroje ještě před příjezdem jednot-
ky, která provedla už jen kontrolu požářiště. 
23. 9. Likvidace sršního hnízda v obytném 
domě v Pavlově. 
25. 9. U obce Kamenná Lhota došlo k doprav-
ní nehodě S-Favorit a Toyoty Hilux. Jednotka 
PS zajistila vozidla proti požáru, zasypala sor-
bentem olejové skvrny a uklidila vozovku. 
27. 9. Místní hasiči likvidovali následky do-
pravní nehody ve Světlé nad Sázavou. Po stře-
tu vozidel Citroen Jumper a Ford Escort 
jednotka zajistila vozidla proti požáru, zasypa-
la sorbentem olejové skvrny a provedla úklid 
vozovky. 
29. 9. Na PS v Ledči n. S. ohlásilo operační 
středisko HZS Havl. Brod spadlý strom přes 
vozovku u obce Trpišovice. Při příjezdu na 
místo byl již strom odstraněn místními obča-
ny, jednotka nezasahovala. 

PODĚKOVÁNÍ | 
Vedení Základní školy v Komen- \ 

ského ulici v Ledči n. S. děkuje tou- j 
to cestou p. starostovi Karlu I 
Urbanovi, městské radě a zastupi- j 
telstvu za finanční příspěvek na za- j 
koupení počítače, který bude využit | 
k zrychlení řídící a administrativní i 
činnosti školy. 

Jaroslav Kosprd, ředitel i 

ORGANIZAČNÍ ZMĚNY NA MĚSTSKÉM ÚŘADU 



PETADEVADESATILETA SOKOLKA 
Ve čtvrtek dne 26. října 2000 se dožívá 

pětadevadesáti let sestra Anna Franclová 
z Ledče nad Sázavou, členka tělocvičné 
jednoty Sokol. 

Narodila se v roce 1905 v rodině želez-
ničního zaměstnance. Matka byla převážně 
v domácnosti, neboť měli 6 dětí. Jejich dce-
ra Anna byla zaměstnána jako tovární děl-
nice. Provdala se v roce 1929. Její muž byl 
obuvníkem. Jako sokolský činovník byl 
v roce 1948 ze Sokola vyakčněn (= vylou-
čen akčním výborem). Vnoučatům se věno-
vala s láskou. Když dosáhla důchodového 
věku, pomáhala ještě při výchově dětí dal-
ších rodin. 

Sestra Franclová prožila v Sokole nej-
krásnější dobu svého života, a to nejen ve 
cvičení, ale také při různých cvičebních 
a kulturních akcích, které Sokol pořádal. 

V Sokole cvičila od mládí, a protože byla 
výbornou cvičenkou a měla dobrý vztah 
k dětem, stala se brzy členkou cvičitelské-
ho sboru, cvičitelkou mladšího žactva 
a dorostenek. Ráda vzpomíná na veřejná 
cvičení v Ledči i v jiných jednotách so-
kolské župy Havlíčkovy. Cvičila také na 
čtyřech všesokolských sletech v Praze, 
a to v letech 1926,1932,193 8 a 1948, kte-
ré jí přinesly nezapomenutelné životní zá-
žitky. 

Sokol ji vychovával všestranně, tělesně 
i duševně. Vedl ji ke kázni, která dnešní 
mládeži chybí, k sebekázni a k nezištné 
spolupráci s druhými. Například při stavbě 
sokolovny v letech 1927—28 také kromě 
jiné pomoci při výstavbě dobývala písek 
z řeky Sázavy u Ostrovce a spolu s ostatní-
mi nakládala k odvozu. 

Na kladené otázky odpovídá sestra Fran-
clová takto: „Lidé by se měli věnovat spole-
čenskému životu. Radím jim, aby se 
nehonili za penězi a mamonem, který jim 
nikdy štěstí nepřinese. Skromní lidé jsou 
šťastní lidé. Učte děti kázni a ohleduplnosti 
vůči druhým. Jen tak jim můžete připravit 
šťastný život". 

Svou stálou duševní i tělesnou svěžest 
zdůvodňuje rodovými předpoklady, ale 
také cvičením od mládí v Sokole. Pravidel-
ným cvičením a přísnou sebekázní její zdra-
ví sílilo a zocelovalo se a toto nepřetržité 
vědomí jí pomáhá i v dnešní době. 

Sestře Anně Franclové přejeme k jejím 
pětadevadesátinám hodně zdraví, klidu, du-
ševní pohody a stálé svěžesti do mnoha dal-
ších let života. Srdečné pozdravy 
a sokolské Nazdar! jí zasílá ledečský Sokol. 

VACLAV HAVEL A SOKOL • • • • • 
V letošním měsíci březnu vyšel v Ledeč-

ských novinách článek s názvem Tomáš 
Garrigue Masaryk a Sokol, a to při příleži-
tosti vzpomínky na 150. výročí Masaryko-
va narození, v květnu pak článek o vztahu 
druhého prezidenta ČSR Edvarda Beneše 
k Sokolu v souvislosti s připomínkou 116. 
výročí jeho narození, a to 28. května 1884. 

Po padesáti letech morální devastace naší 
vlasti stanul v roce 1989 v čele státu Václav 
Havel, třetí demokratický prezident, který 
se narodil 5. října 1936, tedy před 64 roky. 
V nesmírně komplikovaných poměrech, 
kdy bylo nutno řešit mnoho politických 
a hospodářských problémů, ctil a uznával 
základní principy humanity, na nichž je So-
kol budován. Zúčastnil se XII. všesokolské-
ho sletu v roce 1994 a řekl: „Měl jsem 
trochu obavy, zda se povede sokolský slet, 
protože skoro 50 let u nás Sokol neexisto-
val. Musím říci, že jsem byl nesmírně mile 
překvapen, okouzlen, ba téměř dojat. To 
cvičení mělo ducha, to nebyla jenom pře-
hlídka dokonalých pohybů. Z toho čišel 
duch dobré vůle, lidské vzájemnosti, soli-
darity, smysl pro rodinu, pro podání si ru-

kou generací. Dojemné bylo, když cvičila 
yěrná garda, kde byli osmdesátiletí lidé. 
Čišela z toho láska k vlastní zemi, k její svo-
bodě, k její demokracii; navazovalo to na 
dlouholetou sokolskou tradici". 

XIII. všesokolský slet byl součástí Ná-
rodních dnů sportu a kultury roku 2000 
a záštitu nad ním převzal nejen Mezinárod-
ní olympijský výbor, ale také prezident ČR 
Václav Havel. Jeho přijetí početné delegace 
České obce sokolské 30. června na Praž-
ském hradě bylo pro ni velkou poctou. 

Václav Havel převzal od delegace sokolů 
květiny a od cvičenců symbolické skleněné 
jablonecké figurky v příslušných úborech 
jednotlivých sletových skladeb. Na závěr 
srdečné besedy navázal V. Havel prezident-
skou stuhu na historický sokolský prapor od 
prezidenta E. Beneše z roku 1938. Ten na 
něj zavěsil po svém návratu z Londýna 
v roce 1945 Válečný kříž 1. třídy jako uzná-
ní za sokolský odboj, při kterém zahynulo 
v koncentračních táborech a na popraviš-
tích přes 3000 sokolů. Starosta ČOS ing. M. 
Pleskač pozval pak prezidenta k návštěvě 
hlavního sletového programu. 

Prezident ČR Václav Havel při tomto set-
kání mimo jiné řekl: „Myslím si, že v této 
chvíli je mým úkolem poděkovat zato, že jste 
obnovili sokolskou myšlenku. Je to ohromně 
důležité v této době. 

Sokol je tradičně svázán opravdovým 
vztahem k vlastní zemi, s humanitními ideá-
ly, s naší demokracií a svobodou. Platí to ob-
zvlášť v této době, kdy je Sokol dobrým 
příkladem lidského sdružování zdola; tedy 
toho, co je důležitou součástí občanské spo-
lečnosti, schopnosti spojovat se nad společ-
ným úkolem a naplňovat ho bez nějaké 
asistence státu. Jde o důležitý prvek spole-
čenského života, který posiluje a prohlubuje 
společenské soužití a zároveň velmi přispívá 
k politické stabilitě, k nezávislosti státu, jeho 
odolnosti a státnímu sebevědomí. 

Sokolu patří můj obdiv. Přeji úspěch 
nadcházejícímu sletu a děkuji za pozvání, 
rád přijdu". Po návštěvě sletu se o něm po-
chvalně vyjádřil. 

Vážíme si Václava Havla a jeho hlubo-
kých sympatií k sokolské myšlence. Ve své 
vysoké nelehké funkci může vždy plně spo-
léhat na sokolstvo. Stanislav Matějek 

CHCEME PŘISPĚT KE ZDRAVÉMU ŽIVOTU 
V letošním květnu jsme měli možnost přečíst si v tisku: Špatná 

zpráva: Jsme druzí nejtlustší v Evropě! Tato novina je velmi po-
drobně rozvedena a z ní vyplývá, že obéznější muži než u nás jsou 
jen v Německu a ženy v Rusku. Obezita se stává stále větším problé-
mem. Lidské zdraví dokonce ohrožuje podle někteiých lékařů více 
než rakovina. Způsobuje infarkty, mozkové příhody, ale vede ke 
ztrátě hybnosti. V posledních deseti letech nabyla takových rozmě-
rů, že obezitu neboli chorobnou otylost zařadila Světová zdravot-
nická organizace mezi epidemie. 

Normální váhu má pouze čtvrtina našich obyvatel. Nadváha ohro-
žuje zdraví a životy poloviny Čechů. Připočtěme k tomu nemoci srd-
ce a cév, které u starších lidí vedou k dlouhodobé invaliditě a jsou 
příčinou více než poloviny všech úmrtí v našem státě, a dojdeme 
k bezútěšnému pohledu do budoucnosti našeho národa, našeho státu. 

Uvedené nemoci postihují stále častěji i velmi mladé osoby. Mají 
totiž svůj základ i ve způsobu života v průběhu dětství a dospívání. 
Velkou pravděpodobnost, že budou těmito nemocemi postiženi, 
mají ti, kdo nemají dostatek tělesného pohybu. Ti, kdo proti těmto 
nemocem nic nedělají, preventivně se proti nim nebrání, vystavují 
se velkému nebezpečí náhlého ohrožení vlastního života. Tyto ne-
moci se začínají vyvíjet už v časném životním období a je tedy třeba 
s jejich prevencí začít již u dětí. 

Součástí dětského pohybu jsou různé hry, zábavy v přírodě a po-
dobně. Jestliže však chceme, aby nám vyrůstaly děti pohybově 
opravdu vyspělé, je nutno jejich pohyb usměrňovat, vést, řídit. Pří-
ležitost k pravidelnému tělesnému pohybu mají děti také v Sokole. 
Dvě hodiny sokolského tělocviku týdně se stanou dobrým základem 
pro zdravější růst dětí. 

Bohužel nemáme v Sokole dostatek cvičitelů, kteří by věnovali 
část svého volného času svým i ostatním dětem, případně mládeži 
a dalším věkovým kategoriím a umožnili jim tak správný růst. Prosí-
me proto všechny, kdo se zajímají o sport a tělesnou výchovu, aby 
podpořili naše snahy. Potřebujeme pomahatele cvičitelů a trenérů, 
kteří by se po absolvování příslušných sokolských župních kurzů 
nebo dokonce cvičitelských škol České obce sokolské stali kvalifiko-
vanými cvičiteli nebo trenéry v některém sportovním odvětví. Je 
k tomu třeba jen trochu odvahy a nadšení. Je mezi námi mnoho lidí, 
kteří mají pohybové a sportovní nadání, mohou je tedy uplatnit v So-
kole, získat přitom dovednosti, znalosti a postupně i mistrovství, kte-
ré bude nejen k jejich, ale i k prospěchu mnoha mladých lidí. 

Zveme všechny mladé i lidi střední generace: Staňte se členy 
družstev a oddílů našeho Sokola. 

Před více než 3 měsíci skončil XIII. všesokolský slet v Praze. Le-
deč tam byla reprezentována šestnácti předškolními dětmi, které 
budou po celý život na tuto mimořádnou událost vzpomínat. Je to 
zásluha rodičů, kteří se pro své děti obětovali. Největší prospěch 
z toho mají a budou mít jejich malé ratolesti. Před 6 lety, v roce 1994 
na XII. všesokolském sletu reprezentovalo naše město 20 starších 
žákyň, tehdy za vedení sestry ing. Hany Horákové a sestry Hany 
Hlavové, letos se jako spolucvičitelka velmi dobře uplatnila poma-
hatelka své maminky, Jana Horáková. Patří jim i všem rodičům náš 
velký dík. Bez nich by Ledeč o svých mladých sokolských repre-
zentantech nemohla mluvit. 

Čas běží velmi rychle a přijde doba, kdy se bude rozhodovat, kdo 
nás zastoupí na XIV. všesokolském sletu v roce 2006. Chcete 
k tomu přispět také? Stanislav Matějek 



Vybíraví se mají 
nejlíp! 

M i s t ř i 

Buďte chytřejší, 

ten největší 
výběr máte 
doma! 
V Místních Zlatých stránkách 
máte pěkně pohromadě 
všechny nabídky z Vašeho okolí 
Jednoduše je otevřete 
a v klidu si doma vyberte 
tu nejvýhodnější. 

Místní 
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PRODEJNA HOBBY ZOO 
Husovo nám. 3 (vedle Sázavanky) 

oznamuje, že prodloužila otevírací dobu! 

Otevřeno je každý pracovní den od 13 do 17 hodin 
PO + ST + PÁ ráno od 8 do 11 hodin 

a v SO od 9 do 11 hodin. 

Prodejna nabízí 

chovatelské potřeby (i na objednávku), 
drobná zvířata, exoty, akvarijní rybky, mražené 

maso a směsi. 
Dále nabízí zdarma inzertní a poradenskou službu. 

Zlaté stránky 
Přemýšlej, ...než nakoupíš 

CENTRUM DDM Ledeč nad Sázavou 
pořádá 

KURZ Š I T Í 
Šití jednoduchých, ale zajímavých modelů, základy 
výroby a úprav střihů, stříhání a vypracování oděvů. 
Využití šicího stroje OWERLOCK. 

Vždy lx týdně v odpoledních hodinách. 

Cena: 450,- Kč (poplatek na celý školní rok)., 

Vhodné pro dívky, mladé ženy a maminky. 

Přihlášky v DDM, Husovo nám. 242, Ledeč n. S., 
tel.: 0452/62 64 15, 0452/62 05 37 

ČESKO RAKOUSKÁ 
POJIŠŤOVNA 

CESKO-RAKOUSKA 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. 

SPOLUZODPOVĚDNOST ZA BUDOUCNOST 

CENTRUM DDM 
Ledeč nad Sázavou 

pořádá 
CVIČENÍ PRO Ž E N Y A DÍVKY 

AEROBIC, STEPAER0BIC, 
STREČINK 

Cvičení v sokolovně 
Pondělí: AEROBIC (Radka) od 18 hod. 
Úterý: STEPAER0BIC (Eva) od 18 hod. 
Středa: AEROBIC (Radka) od 19 hod. 

Čtvrtek: STEPAER0BIC (Eva) od 19 hod. 
Cena cvičení na celý školní rok 700,- Kč 

Vhodné i pro začátečníky! 
Bližší informace v Centru - DDM 

Husovo nám. 242, 
tel.: 0452/62 64 15, 0452/62 05 37 

PRODÁM 
Stavební pozemek 795/4 cca 30 x 
30 m v Havlíčkově ulici, oplocený, 
inženýrské sítě vč. tlf a HUP. 
Cena: 300 Kč/m2. 
Telefon: 0603-23 30 63. 

Koupím chatu nebo pozemek 
v okolí Ledče nad Sázavou a Že-
livky. 
Pozn.: Mimo obec a v pěkném 
prostředí. Tel.: 0 2 / 2 2 0 7 5 1 0 1 . 



NA ZAHRADĚ I NA POLI SE URODILO 
Letošní rok je skutečně výjimečný, zejména průběhem počasí, a to na jedné straně působí radost i starost zemědělcům i zahrádkářům. Už 

v minulém čísle jsme se tomuto tématu věnovali a zdá se, že hříčky přírody letos ještě zdaleka nekončí. Ještě začátkem října jsme mohli obdi-
vovat v zahradě Mateřské školy na Stínadlech krásně nakvetlý, jinak časně Jarní", keř zlatého deště, a jen o několik desítek metrů dál roz-
kvetlé šípkové růže. Také další přírodní „dílko" je velmi zajímavé. Pokud se už v bibli mluví o hříšném jablku, tak tohle zdvojené hříšné 
myšlenky přímo evokuje. Oboje Jablko i hříšná myšlenka Jsou od zahrádkáře pana Josefa Dvořáka. Radost a chloubu zahrádkářů dokumen-
tovala i říjnová výstava v Centru domu dětí a mládeže. Stoly se prohýbaly pod nadúrodou ovoce a zeleniny. Do akce se zapojili známí pěsti-
telé, ale také jejich nové „zálohy". Letos se právem chlubili pánové - Koubík, Langr, Pospíšil, Antoš, Rozsypal, ing. Novotný, ing. Vrzák, 
ing. Jeníček, ing. Páv, Lebeda, Zápotočný, Pajer. Dále paní Pavelková, Dvořáková, Sadílková, Panská, Lebedová, Machotková a další. 
Vkusně naaranžované ovoce a zelenina nejen lahodí oku, ale řádně dráždí i chuťové pohárky. Ještě chvilka užitku a radosti a na jaře znovu 
do práce. Letos to bylo skvělé. Jak asi příští rok? OK 

Z POLICEJNÍCH ZÁPISKU 
• 1 . 9 . Naše „zlatá dítka" se na diskotéce 
tak bouřlivě loučila s prázdninami, že 
v Haškově ulici opět spadl plot, že to ne-
bylo s padajícím soumrakem je jisté. Kéž 
by je školní povinnosti pohltily natolik, 
aby alespoň na těch příštích deset měsíců 
dala pokoj. 
• 3. 9. V ústavu v Háji u Ledče si dobro-
volně vzal život čtyřicetiletý nešťastník 
L. L. 
• 6.9. V tuto středu řádil ve městě zlodě-
jíček. Byl úspěšný a zůstal nám neznámý. 
Svoje tažení začal v Haškově ulici, kde 
ve firemním autě Lecomu ukradl autorá-
dio, ale ještě úspěšnější byl u M. P. Na 
Pláckách, kde z osobního auta ukradl do-
klady a fotoaparát. Celkem mu toto taže-
ní vyneslo asi 20 000 korun. 
• 9. 9. Téměř ve čtyři hodiny ráno byl 
u baru Prádelna fyzicky napaden nezná-
mým násilníkem T. K. z Ledče. V tako-
vou hodinu může být nebezpečno leckde, 
natož u tak frekventovaného místa. 
• 10. 9. Dámy neodkládejte prádlo! Zdá 
se, že se v Ledči v poslední době pohybu-
je jeho náruživý „sběratel". Na jeho 
choutky tentokrát doplatila paní A. V. 
s dcerou. Přišly tak hnedle o parádu za 
dva tisíce korun. 
• 13. 9. Žádané valuty se povalovaly 
před místní komerční bankou. Zřejmě 
bylo štěstí, že tudy právě procházela paní 
učitelka M. R s dětmi. Paní učitelka se 
zachovala občansky i pedagogicky skvě-
le a společně ihned neobvyklý nález ode-
vzdaly policii. Místní podnikatel se ještě 
téhož dne mohl radovat, že se mu ban-
kovky za 13 000 vrátily. Jestli děti s paní 
učitelkou dostaly lízátko se v zápiscích 
nepíše. 
• 14. 9. V září bylo hlášeno na patnáct 
dopravních nehod. Tři z nich v tento 

den, a to hlavně na jih od Ledče. Se stě-
hováním ptactva to zřejmě nesouvisí 
a naštěstí se vše odbylo jen několika 
modřinami. 
• 17. 9. Zřejmě unavenému „olympioni-
kovi" upadla sportovní taška i se vším 
sportovním vybavením, včetně obuvi, 
před domem č. 379. Snad kvůli špatným 
výsledkům všechno zahodil. Kdyby se 
znovu rozhodl trénovat, jeho věci jsou 
dosud na MU. 
• 17. 9. I když se většina lidí autům se 
zeleným pruhem vyhýbá, ne tak spárkatá 
zvěř. Podzimní mlhy zřejmě oslepily 
srnu u obce Kožlí, která se střetla (zaúto-
čila?) s projíždějící felicií policejní hlíd-
ky. Osud nešťastné zvěře není znám, 
škoda na policejním autě ano - 2000 ko-
run. 
• 18.9.^Neznámý zloděj kradl v místním 
mlýně. Člověk by čekal, že půjde za něja-
kým voňavým pečivem, a on tu zatím 
ukradne motorovou pilu Husqvarnu za 
10000 korun. Inu zima se blíží a je třeba 
obstarat topivo. 
• 19. 9. Přestože je místní muzeum dosti 
hojně navštěvováno, teprve v samém zá-
věru sezóny se tu kradlo. Asi nadcházejí-
cí lovecké období nutkalo zloděje 
k tomu, aby si ze zdi odloupl loveckou 
dýku. Jen aby „nelovil" jen v muzeích. 
• Manželé J. z Ledče řešili své spory po-
někud "zgruntu" a zapomněli při tom, co 
si před lety slibovali před oltářem. Nyní 
je silnější z nich navržen na stíhání pro 
ublížení na zdraví. 
• 20. 9. Kam se asi zahleděl místní cyk-
lista F. H., když v plné rychlosti narazil 
do zaparkovaného osobního auta. Při 
jeho mládí se směr jeho pohledů dá tušit, 
ale oprava jeho kola stejně přijde na pět 
tisíc. 

• 21.9. Bylo postoupeno okresnímu úřa-
du vyšetřování a návrh na stíhání za pod-
vod J. J., který si amatérsky upravil 
ústřižek složenky za počítačový kurz. 
Firmě tak způsobil škodu za pár tisíc. 
Mohl z něj být odborník a takhle to zpac-
kal. 
• Ještě téhož dne zastavila policejní hlíd-
ka podivného účastníka silničního provo-
zu. Nejenže nepředložil doklady (jak se 
později ukázalo ani ty patřičné neměl), 
nejenže si „půjčil" bratrovo auto bez jeho 
vědomí - ještě se tomu všemu divil. 
• 24. 9. V tuto neděli byly hnedle dva-
krát nalezeny osobní doklady a předány 
šťastným majitelům. Zda byli oba Jaro-
mírové a slavili svátek se neví. 
• 25. 9. Pod tíhou pouťových dojmů 
ztratila pozornost K.H. z Ledče, kterou 
kdosi okradl ve vlaku na cestě ze Světlé 
o peněženku s 200 korunami. Jistě si do-
sud vyčítá, že je raději neutratila na loch-
nesce nebo za cukrovou vatu, ale třeba by 
jí bylo stejně špatně, kdoví. 
• 25.9. Řidiči pozor! Překopů máme 
v tuto dobu v Ledči opravdu hodně. Na 
jeden takový, špatně označený, doplati-
la řidička v Bojišti. Sama vyvázla bez 
zranění, to už nelze říci o spodku jejího 
auta. 
• Není od věci, abych se na tomto místě 
nezmínil o účasti místních policistů, kteří 
byli povoláni bránit násilí v „sametovém 
městě". Očividné řádění vojensky orga-
nizovaných, násilnických, antiglobali-
začních komand pro ně muselo být 
tvrdou školou i útokem na psychiku. Na-
štěstí to všechno zvládli a ve zdraví se 
nám pánové M. Peroutka, M. Březina, 
M. Zlata a Z. Matěna vrátili domů. Mno-
ho jejich kolegů takové štěstí nemělo. 

OK 



PRIPRAVIT DOBRÉ PRO PRAXI 
ISŠ Na Pláckách: 16. listopadu Den 

otevřených dveří 
Integrovaná střední škola, odloučené 

pracoviště Ledeč nad Sázavou, Na Plác-
kách 644, má již tradici na úseku vzdělá-
vání mladé generace pro profesní 
uplatnění v praxi. V roce 2002 oslaví své 
jubileum - 40 let trvání. Za dobu své 
existence připravila stovky odborníků 
pro široké uplatnění v hospodářské čin-
nosti. Naši absolventi nacházejí uplatně-
ní v průmyslových podnicích, zejména 
strojírenství, zemědělských farmách, les-
nictví, servisních a opravárenských fir-
mách, ale také i v cestovním ruchu, 
pohostinství a službách. 

Máme vytvořenu komplexní základnu 
pro teoretickou a odbornou přípravu, mi-
moškolní činnost, včetně možnosti uby-
tování žáků na domově mládeže. 

Pro příští školní rok 2001-02 budeme 
zajišťovat výuku pěti učebních oborů: 
1. Opravář zemědělských strojů 
2. Kovář a podkovář 
3. Automechanik 
4. Klempíř pro strojírenskou výrobu 

(autoklempíř) 
5. Kuchař - číšník (kuchařka - servírka) 

pro pohostinství 
Učební obory jsou koncipovány tak, 

aby naši absolventi našli uplatnění v pod-
mínkách tržní ekonomiky, včetně mož-
ností samostatného podnikání. 

Během tříleté učební doby získají naši 
žáci mj. i řidičské oprávnění skupiny C, 
absolventi strojírenských oborů navíc 
ještě svářečský průkaz, takže mohou vy-
konávat profesi řidičů z povolání nebo 
svářečů - montérů finálních zařízení a li-
nek apod. 

Úspěšní absolventi všech oborů mo-
hou pokračovat v nástavbovém studiu za-
končeném maturitní zkouškou. Po matu-
ritě se mohou ucházet o studium na VOS, 
případně i na vysokých školách. Matu-
ranti s výučním listem nacházejí možnos-

ti i jako marketingoví specialisté, dále 
v oblasti logistiky, řízení výrobní sféry 
a samozřejmě i v samostatné podnikatel-
ské činnosti tak, jak to vyžadují kvalifi-
kační předpoklady. 

Naše ISŠ má zabezpečeno pro žáky 
vlastní stravování, pro ubytované žáky je 
zajištěno stravování celodenní. 

Odborný výcvik strojírenských oborů 
je zajišťován ve vlastních dílnách. Žáci 
provádějí výuku při opravách osobních 
a nákladních automobilů, traktorů, země-
dělské a lesnické techniky. V naší ISŠ 
rovněž zabezpečujeme i další prohlubují-
cí kvalifikační kurzy podle zájmu žáků 
(např. svařování plastů, obsluhy sklízecí 
techniky apod.). Pro dospělé pracovníky 
pak zajišťujeme svářečské kurzy, pře-
zkušování svářečů, kvalifikační zkoušky 
atd. 

Žáci oboru kuchař - číšník (kuchařka-
servírka) se podílejí na přípravě stravy 
pro všechny naše žáky a zaměstnance, 
včetně i pro zaměstnance jiných firem. 
Možnost odborné výuky mají i při dal-
ších činnostech - svatbách, firemních ak-
cích, slavnostních večírcích a dalších 
společenských akcích. 

V průběhu výuky procházejí naši žáci 
různými restauračními provozy, hotely 
atd. Seznamují se s výrobnami studené 
kuchyně, polotovarů apod. Všechny pro-
vozy musí mít potřebnou úroveň. Žáci se 
mohou zúčastnit odborného výcviku 
i v blízkosti svého bydliště. 

Pro všechny učební obory jsou zajišťo-
vány odborné exkurze v příslušných pod-
nicích a provozovnách. Na závěr vás 
chceme pozvat na Den otevřených dveří, 
který se v naší ISŠ uskuteční ve čtvrtek 
16. listopadu 2000 od 8 do 15 hodin. Na 
naší ISŠ OP Ledeč nad Sázavou, Na 
Pláckách 644 vás rádi přijmeme i kdyko-
liv jindy. Náš telefon je 0452/620696. 

Jaroslav Kotek 
ISŠ OP Ledeč n.S. 

STUDENTSKÁ VÝMĚNA 
V týdnu od 25. 9. do 1. 10. 2000 se již 

podruhé uskutečnila návštěva němec-
kých studentů u žáků Gymnázia Ledeč 
nad Sázavou. 19 žáků Gymnázia Lauch-
hammer (spolková země Braniborsko) 
pobývalo v rodinách zdejších gymnazis-
tů. Němečtí studenti navštěvovali výuku 
a byly pro ně připraveny exkurze do 
Brna, Kutné Hory a Koněpruských jes-
kyní, měli rovněž možnost se seznámit 
s prací sklářů ve Světlé nad Sázavou 
a zúčastnili se sportovních a společen-
ských akcí. Žáci našeho gymnázia měli 
možnost si prověřit v praxi své dosavadní 
znalosti, vyměnit si názory a porovnat 
odlišnosti životního stylu. V dubnu příš-
tího roku proběhne druhá část výměny, 
žáci našeho gymnázia pojedou do Lauch-
hammeru a již teď se velmi těší. Byly na-
vázány nové kontakty a nová přátelství 
a doufejme, že doposud úspěšná spolu-
práce bude i nadále zachována. 

J. Král, Gymnázium Ledeč n. S. 

M I S T R O V S K Y 
V E V R O P Ě 

Ve dnech 16. - 23. září 2000 proběh-
lo v Lidicích Mistrovství Evropy ne-
slyšících v cyklistice. Této významné 
soutěže se zúčastnily čtyřčlenné národ-
ní týmy. Do české reprezentace byl za-
řazen i ledečský sportovec, 21-letý 
Josef Meruňka, který je v současné 
době členem cyklistického klubu 
v Pardubicích. O tom, že úspěšně re-
prezentoval naši republiku, dokazuje 
fakt, že ve své královské disciplíně -
silničním závodě - se stal vicemistrem 
Evropy (obsadil druhé místo). Úspěšný 
byl i v dalších disciplínách. Ve sprintu 
byl sedmý, kritérium zajel na šestém 
místě a v ěasovce byl čtvrtý. Častému 
návštěvníkovi místního fit centra bla-
hopřejeme a těšíme se na jeho další 
úspěchy. P. Drahokoupil 

• • • 
Součástí slavnosti při otevření 

ledečské synagogy bylo i spole-
čenské setkání pozvaných hostů. 
Skvěle se opět představili učňové z 
ISŠ Na Pláckách, kteří profesio-
nálně zvládli přípravu tabule i ob-
sluhu našich hostů. Díky vstří-
cnosti vedení školy pana Jarosla-
va Kotka (který mj. ve stejném 
čase slavil významné životní jubi-
leum - blahopřejeme) a odborné-
mu vedení paní L. Kubínové 
a Z. Musilové se podařilo vytvořit 
příjemnou atmosféru, odpovídají-
cí významu celé akce. 



SILVESTR 2 0 0 0 
V LEDEČSKÉ 
SOKOLOVNĚ 

Stejně jako v minulých letech, 
tak i letos se bude v sokolovně 
v Leděi n. S. slavit konec roku a 
vstup do nového tisíciletí silves-
trovskou zábavou. Po loňském vel-
mi úspěšném vystoupení skupiny 
„Klasik" z Čelákovic, kterou byli 
účastníci minulého Silvestra doslo-
va nadšeni, jsme tuto skupinu zajis-
tili i pro letošního Silvestra. 

Předprodej vstupenek bude pro-
bíhat v prodejně „Jericho shop" u pí 
Havlové od 6. listopadu 2000. 

Přijďte i vy oslavit konec roku do 
stále se lepšícího prostředí ledeěské 
sokolovny, kde prožijete velmi pří-
jemně poslední noc roku 2000. Sr-
dečně vás všechny zvou pořadatelé 
TJ Sokol Ledeč n. S. 

• 

• o--5 ° „ 
\ 
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U PETRA JE DOBRÉ 
V docela nedávno otevřené hos-

půdce „U Petra" v Zahájí č. 12, neda-
leko Ledče nad Sázavou, najdete 
ideální prostředí pro krásné chvilky 
při posezení s kvalitní obsluhou 
a dobrým jídlem, ať už se společnos-
tí, nebo jen tak ve dvou. Už samotný 
fakt, že restaurace je na samotě 
u lesa, je zárukou klidu a dobré poho-
dy. Když se k tomu přidá sklep s kva-
litními (i archivními) víny, domácí 
kuchyně s masovými specialitami, 

AUTOMATIZACE V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ DOKONČENA 
V červenci letošního roku uplynu-

lo šest let ode dne, kdy i do ledečské 
knihovny pronikla v reálné podobě 
automatizace. Tehdy to představova-
lo pouze jeden počítač a základní 
program pro ukládání nových přírůs-
tků knih a zpětné zpracování stávají-
cího fondu. 

Před pracovnicemi knihovny stál 
úkol uložit do databáze okolo 20 tisíc 
knih a další stovky brožur, časopisů 
a zvukových dokumentů. To byla zá-
kladní podmínka na cestě k plné au-
tomatizaci a získání maxima výhod, 
které poskytuje. 

Stejnou prioritu mělo pak pořízení 
další potřebné techniky, aby uložená 
data byla zpřístupněna uživatelům. 

Obojí se postupně, s většími či 
menšími problémy finančního a tech-
nického charakteru, podařilo zvlád-
nout s nemalým podílem zřizovatele 
knihovny - Města Ledeč nad Sázavou 
a účelového grantu Ministerstva kul-
tury ČR. 

Začátek poslední etapy k automati-
zaci základních knihovnických proce-
sů datujeme srpnem loňského roku, 
kdy bylo v oddělení pro dospělé čtená-
ře převedeno na počítač i vlastní půj-
čování. V hudebním oddělení se tak 
stalo v prosinci a letošní srpen, kdy 
jsme uvedli do provozu elektronický 
výpůjční protokol i v dětském odděle-
ní, znamenal dokončení předsevzatého 
úkolu včetně uložení veškerého kni-
hovního fondu ve vlastnictví knihovny 
do počítačové databáze. 

S přibývajícím objemem databáze 
a postupným zaváděním elektronic-
kých katalogů pro uživatele ve všech 
odděleních se otevřely dosud netušené 
možnosti poskytování informací o kni-
hách, časopisech, AV médiích ve 
vlastní knihovně a prostřednictvím 
souborného katalogu i o odborné lite-
ratuře dalších 124 knihoven České re-
publiky využívajících systém LANius. 

Převedením půjčování na počítače 
se celý proces zrychlil, zjednodušila 

se evidence poplatků všeho druhu, 
odpadly i další administrativní práce, 
čímž knihovnicím vznikl prostor pro 
náročnější vyhledávání požadované 
literatury a informací. Konečně bylo 
možné rozšířit i výpůjční hodiny pro 
veřejnost v oddělení pro dospělé čte-
náře a v hudebním oddělení. 

Čtenáři mimo jiné oceňují rychlé 
zpracování seznamů knih k určitému 
tématu v tištěné podobě, daleko širší 
možnosti rezervace knih a celou řadu 
jiných nezanedbatelných výhod, kte-
ré program nabízí. Poskytování slu-
žeb se bezesporu zkvalitnilo. 

Měsíc říjen již tradičně předzname-
nává vstup do vrcholné čtenářské se-
zóny. Nejinak tomu bude i v letošním 
roce. Proto rádi připomínáme, že 
městská knihovna je zde pro všechny, 
kteří si třeba četbou nebo poslechem 
hudby chtějí nahradit nedostatek slu-
níčka. 

Marie Viktorové 
městská knihovna 

připravovanými na grilu, je nasnadě, 
že o hosty tato restaurace nemá nou-
zi. Až ji navštívíte i vy, jistě se stane-
te jejími „štamgasty". Jste zváni od 
úterka do neděle, vždy od 11 do 23 
hodin. 
Kontakt na telefonu-0603-33 86 53. 

OK 



Místní sbor církve adventistů ve spolu-
práci s Domem dětí a mládeže v Ledči 
nad Sázavou pořádá 31. října 2000 další 
- v pořadí j iž třetí - přednášku Pavla No-
votného, cestovatele a misionáře. Obě 
jeho předchozí letošní přednášky (18. 
dubna o Turecku očima turisty i záchra-
náře a 15. května o nejchudší africké 
zemi - Beninu - očima misionáře) vzbu-
dily mimořádný ohlas. 

Ve své třetí přednášce promítne Pavel 
Novotný bohatý obrazový materiál a do-
plní jej svými postřehy a zážitky, ve kte-
rých nebyla nouze ani o velmi 
dramatické situace z okružní cesty nej-
různějšími dopravními prostředky přes 
Rumunsko, Bulharsko, Turecko, Írán, 
Kyrgyzstán, Kazachstán, Rusko, Lotyš-
sko, Litvu a Polsko. 

I tato třetí přednáška Pavla Novotného 
bude v sále Domu dětí a mládeže v Ledči 
nad Sázavou (2. poschodí) dne 31. října 
od 18.00 hodin. 

Sbor církve adventistů s. d. v Ledči 
nad Sázavou oznamuje nejen účastníkům 
biblického kurzu, že po prodloužené letní 
přestávce bude další ročník zahájen 
v úterý 17. října v 18.30 hod. v zasedací 
místnosti bývalého městského úřadu, 
v budově technických služeb. Dosavadní 
lektor pan Josef Cepl zde představí svého 
nástupce pana Petra Czopika, jakož i 
téma a formu dalšího ročníku kurzu za-
měřeného na poznávání bible. 

Účast v kurzu je i nadále bezplatná 
a není podmíněna absolvováním před-
chozích ročníků kurzu. Kurz je určen pro 
širokou veřejnost a počet míst není nijak 
omezen. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 
Marie Benáková Růžena Chmelová 
Eva Čvančarová Jaroslav Krajíček 
Karel Sedlák Marie Wurmová 
Emil Kolařík Růžena Sadílková 
75. narozeniny 
Jaroslav Dušek Marie Dvořáková 
Anna Vacková Zdeňka Matěj ovská 
85. narozeniny 
Marie Starostová 
90. narozeniny 
Emilie Pokorná 
91. narozeniny 
Marie Pospíšilová 
95. narozeniny 
Anna Franclová 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prožití dalších dnů Vašeho života ve zdra-
ví a spokojenosti. 
SVATBY - ZÁŘÍ 
Bohumila Surynková 
Petr Šimůnek 
Marie Končelová 
Martin Koudela 
Hana Radilová 
Pavel Kafka 
Novomanželům přejeme do společného ži-
vota hodně lásky, porozumění a spokoje-
nosti. 
ZEMŘELI 
Radomír Stýblo Jan Měkota 
Ladislav Lacina Marie Zichová 
Marie Pechová 
NAROZENI 
Aneta Štěpánková Jakub Bartoň 
Nikola Červenková Petr Vítů 

Jan Bernad 
David Filip 

Eliška Končelová 
Filip Krátký 

Vážení rodiče, s radostí vítáme narození 
Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby 
vyrůstalo ve zdraví a k všeobecné radosti. 

PROGRAM KINA - listopad 
Upozorňujeme návštěvníky kina, že od 
3. října začínají večerní filmová představe-
ní již v 19.30 hodin! 

2. 11. 
19.30 

MUZ BEZ STÍNU 
Sci-fi thriller 

4.11. ZELENA MILE 
19.30 Filmové drama 
7.11. MUMIE 

19.30 Repríza úspěšného filmu 
9. 11. MATRIX 

19.30 Kriminální thriller 
11.11. FLINTSTONEOVI 2 
19.30 Film ze současného života 
14.11. DOKONALÁ BOUŘE 
19.30 Skvělý filmový thriller 
16.11. RABÍN KNĚZ A KRÁSNÁ 

BLONDÝNKA 
Filmová komedie 19.30 

18. 11. 
19.30 

21. 11. 

19.30 
23. 11. 
19.30 
25. 11. 
19.30 
28. 11. 
16.00 
30. 11 
19.30 

NOTTING HILL 
Úspěšná filmová komedie 
Mr. Beana 
ZAMILOVANÝ 
SHAKESPEARE 
Repríza na přání návštěvníků 
AMERICKÉ PSYCHO 
Příběh dle skutečných událostí 
M: 1-2 /Mission Impossible 2/ 
Akční film 
MEDVÍDEK PÚ 
Nový český barevný film 
HURÁ NA MEDVĚDA 
Filmová komedie 

STALO SE ROKU... 
1925 
16. října konána byla schůze zastupitelstva 
v nově upravených prostorách čp. 16 (viz 
LN 4/2000). 
Obecní žulový lom ve Stvořidlech byl pro-
pachtován Všeobecné záložně v Karlině, 
a to až do konce roku 1929, za roční pach-
tovné 3000 korun. 
Dále bylo uděleno Bohumilu Hausnerovi, 
mistru tesařskému, povolení k postavení 
parní pily nad ledečským nádražím, v části 
města zvané Žižkov. 

1930 
Bylo doporučeno zavedení autobusových 
linek Ledeč - Hostkovice - Vlkaneč, dále 
Ledeč - Jedlá - Bohdaneč a konečně Le-
deč - Kouty - Kaliště - Humpolec. Prů-
kopníky tohoto autobusového spojení jsou 
bratři Tušlové z Humpolce. 
Provádí se regulace Pilského potoka. Měs-
to dává na tuto regulaci příspěvek třicet ti-
síc korun, aby pokrylo výdělek neza-
městnaným. Provádí se také dlažba Mlýn-
ské ulice. 
Významné „nepořádky" tajemníka 
O. Linharta vedly k odstoupení mnoha 

členů rady, včetně starosty J. Hálka. Proto 
došlo 22. října k novým volbám, kde byl 
starostou zvolen Josef Bašta. Prvním ná-
městkem se stal Emil Cech, druhým Fran-
tišek Jakoubek. 
Novým ponocným se stal Antonín Pfeffr 
z Ledče, který dostane za každou noční 
hlídku 15 korun. Opraveny byly hodiny 
s číselníkem na děkanském kostele. 

1935 
15. října byl přijat do služeb města za les-
ního hajného Alois Raichman z Radvančic 
za měsíční plat 350 korun a naturální po-
žitky. Na toto místo bylo podáno devět žá-
dostí. 

1945 
13. října došlo na náměstí Svobody k zá-
važné nehodě. Traktor s vlekem, který byl 
plně naložen železem, tu dostal smyk 
a vjel do parčíku na tomto náměstíčku. Ři-
dič, pan Malimánek z Vrbky, naštěstí vy-
vázl bez vážnějšího zranění. 
Na podzim dochází pomalu k uklidňování 
rušného porevolučního života. Začíná se 
osidlovat naše pohraniční území a násled-
ky toho se brzy projevují i na našem okre-

se i přímo ve městě značným úbytkem 
obyvatelstva. V některých vesnicích je to 
až o jednu třetinu, v Ledči o několik desí-
tek lidí. Pro pohraniční území, a zvláště 
pak pro Slovensko, konají se také odvody 
koní a hovězího dobytka, aby se tak 
v těchto územích vyrovnaly ztráty způso-
bené Němci. 
28. října se hodně oslavovalo. Důstojná 
oslava k národnímu svátku proběhla v so-
kolovně, kde se konala akademie a na ná-
městí byly přítomny všechny spolky 
a korporace a mnoho občanstva, mnozí 
v národních krojích. Slavnostní ráz byl 
zvýšen přítomností nováčků naší armády, 
kteří nastoupili 1. října vojenskou pre-
zenční službu (ročníky 1919 a 1921) 
a v den národního svátku složili přísahu 
republice, kterou zakončili přehlídkou 
před svými veliteli a představiteli města. 
1950 
2. října ve stáří 72 roků zemřel Jan Škvor, 
obuvník, jeden z bývalých starostů města. 
Podle sčítání lidu mělo město 2572 obyva-
tel a celý okres 34597 obyvatel. Narodilo 
se 30 dětí, zemřelo 24 občanů a sňatek 
uzavřelo 62 mladých párů. OK 
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