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pí Viktorová 
584 01 Ledeč nad Sázavou 

MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK • ČÍSLO 2 • ROČNÍK X • ÚNOR 2001 • CENA 7,- Kč 

Snímek je z prvních únorových dnů letošního roku a je pořízen u obce Bratčice (nedaleko 
hlavní silnice mezi Golčovým Jeníkovem a Čáslaví). Jakmile počasí jen trochu dovolí, od-
borníci svářejí potrubí i v poněkud nepříznivých podmínkách uprostřed polí. 

Plynofikace Ledče nad Sázavou úspěšně pokračuje 
Nebývalým tempem pokračují další prá-

ce na plynofikaci města Ledče nad Sázavou 
a okolních obcí. 

Zimní měsíce prozatím nedovolují po-
kračovat na středotlakém potrubí v samot-
ném městě, poněvadž dodržení technolo-
gické kázně svařování umělohmotného 
potrubí lze realizovat za povětrnostních 
teplot výrazně nad bodem mrazu. 

O to víc se plynaři snaží na liniové stavbě 
přivaděče Bratčice - Ledeč nad Sázavou. 
Ocelové potrubí o průměru 200 mm o cel-
kové délce 25 km začíná u zmíněných Brat-
čic na Čáslavsku. 

Dále prochází katastrem obce Podmoky, 
Vlkaneč, Klucké Chvalovice a Chlum. Na 
Ledečsku vede přes obce Hroznětín, Cí-
hošť, Prosíčka a Hradec. Odtud přes Pivo-
varské údolí k tzv. staré silnici nedaleko 
sídliště. Zde vyroste regulovací stanice mě-
nící vysokotlaký přívod na „středotlak". 
Tím jak bude rozveden plyn jednotlivými 
přípojkami k hlavním uzávěrům plynu na 
nemovitostech (skříňka HUP). 

Smlouva o dílo s dodavatelem stavby při-
vaděče firmou Nešetřil a syn s.r.o., Pardubi-
ce byla uzavřena v polovině prosince 
minulého roku. Celková cena díla přesáhne 
45 milionů Kč. Ještě na sklonku roku byly 

Změna ccny za INZERCI v Ledečských novinách 
Od březnového čísla Ledečských novin se mění tarif za inzerci v tomto tis-

ku takto: Zajeden čtvereční centimetr tisku zaplatí inzerent 10,- korun. Za 
další úpravy (rámečky, loga, fotografie atd.) se bude platit podle předem 
sjednané dohody s vydavatelem novin. 

UPOZORNĚNI PRO 
VLASTNÍKY DOMŮ MĚSTA 

LEDEČ NAD SÁZAVOU 
Městský úřad v Ledči nad Sázavou 

upozorňuje vlastníky domů v Ledči nad 
Sázavou, v souvislosti se zákonem 
č. 158/1999 Sb. o sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2001, na povinnost vlast-
níka nemovitosti označit budovu čísly 
určenými obcí - tj. číslem popisným 
nebo číslem evidenčním s odkazem na 
§ 32 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 

Í M M . Á M M 
Město Ledeč nad Sázavou oznamuje 

záměr pronajmout nebytové prostory 
v čp. 555 - 557 v ul. Ke Stínadlum 
v Ledči nad Sázavou. Tento záměr by l 
zveřejněn na úřední desce od 12. října 
2000 do 13. listopadu 2000, nepřihlásil 
se však žádný zájemce. 

V případě zájmu je možno se infor-
movat na OlaSMM Městského úřadu 
v Ledči nad Sázavou. 

na staveniště dodány ocelové potrubní rou-
ry ze SRN. Za měsíc leden uložil dodavatel 
do země prvních 5 km plynovodního potru-
bí. Při příznivém počasí bude tímto tempem 
stavba pokračovat i v příštích měsících tak, 
aby dodavatel splnil termín úplného dokon-
čení díla, jak je uvedeno ve smlouvě, a tím 
je 15. červenec 2001. Součástí této stavby 
jsou regulační stanice plynu pro město Le-
deč nad Sázavou, které budou ke stejnému 
termínu zprovozněny a připraveny tak do-
dávat zemní plyn připojeným odběratelům 
v Ledči nad Sázavou, protože do té doby 
budou již také dokončeny středotlaké ply-
nové rozvody v samotném městě. 

Celá tato akce je hrazena ze zdrojů Čes-
komoravské plynárenské a.s. (CMP), resp. 
ze zdrojů 100% vlastníka firmy, kterým je 
významná německá plynárenská společ-
nost Erdgasbeteiligungsgesellschaft Sud 
mgH Stuttgart ze Spolkové republiky Ně-
mecko a přesahuje 130 mil. Kč. CMP se 
kromě toho finančně a investorsky podílí na 
plynofikaci obcí Sdružení obcí Ledečska, 
které napojuje podél celé trasy vysokotla-
kého plynovodu. Díky německému kapitálu 
bude tak plynofikováno perspektivní území 
na rozmezí okresů Kutná Hora a Havlíčkův 
Brod. Slávek Poborský 

Informační centrum 
a Česká křesťanská akademie 

v Ledči n. S. pořádají 
14. února 2001 besedu s biskupem 
ThDr. Jaroslavem Škarvadou, 

titulárním biskupem litomyšlským 
a generálním vikářem pražským. 

Beseda bude na téma: 
„Postřehy z exilu v Itálii 

a vzpomínky na kardinála 
Josefa Berana." 

Jste srdečně zváni do místní 
synagogy v uvedené datum 

od 18 hodin. 

SÁZKAŘI MAJÍ 
ZELENOU 

Na konci ledna letošního roku zahájila 
činnost, jako druhá v okrese Havlíčkův 
Brod, v Ledči nad Sázavou sázková kan-
celář FORTUNA a.s., a dává tak možnost 
milovníkům sportovního sázení využít 
svých sportovních znalostí v tipování na 
různé sportovní zápasy i v Ledči. Otevře-
no je denně, včetně sobot a nedělí, a to od 
8,30 do 18 hodin. Jsou zváni všichni mi-
lovníci sázek, starší osmnácti let! Štěstí 
můžete pokoušet i v číselných hrách ve 
vysokých kursech. Sázkovou kancelář 
najdete na Husově náměstí v Ledči, hned 
vedle velkoprodejny potravin Sázavan-
ka. Hodně štěstí! 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedány Rady Města Ledeč n. S. ko-

naného dne 8. 1. 2001 
• Rada Města Ledeč n. S. byla informována 
místostarostou p. Poborským o průběhu výbě-
rového řízení na zhotovení veřejné zakázky 
„Regenerace lesoparku Šeptouchov v Ledči 
nad Sázavou", kdy bylo obesláno pět uchazečů. 
Do soutěže podali nabídku čtyři uchazeči a na 
základě doporučení výběrové komise se stala 
vítěznou firmou společnost EKOIMPEX, 
Humpolecká 1734, Pelhřimov s tím, že Rada 
Města schvaluje uzavření smlouvy s firmou 
EKOIMPEX, Pelhřimov za cenu 2 876 653,40 
Kč bez DPH. 
• RM schválila v souladu s § 102 odstavce 2 
písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích uzav-
ření nájemní smlouvy s firmou TJ Bohemians 
Praha na pozemek parcelní číslo 2351/3 mapo-
vého listu XII-21-13 kat.území Ledeč nad Sá-
zavou dle geometrického plánu č. 4845/92/1 ze 
dne 28.4.1992 na dobu 2 let. 
• RM schválila v souladu s § 102 odst. 3 záko-
na č. 128/2000 Sb. o obcích uzavření kupní 
smlouvy s firmou A.S.A SOB Batelov s.r.o., 
Jihlavská 560, Batelov, na odprodej 163 kusů 
separačních nádob a 87 kusů stojanů, v celkové 
kupní ceně (s DPH) 105.883,80 Kč. 
• RM projednala návrh starosty města p. Urba-
na na vytvoření tříčlenných osadních výborů 
Města Ledeč nad Sázavou, a to pro místní části: 
Vrbku, Sychrov a Sačany společný, pro Hab-
rek, Souboř a Obrvaň jednotlivé. Kandidáty na 
členy osadních výborů navrhnou zastupitelstvu 
města jednotlivé politické strany. Zastupitel-
stvo města členy osadních výborů a jejich počet 
určí a zvolí předsedu. 
• RM podle § 102 odst. 2 písm. h) ruší s účin-
ností od 1.2.2001 komisi kontrolní a komisi fi-
nanční a odvolává jejich předsedy a členy, a to 
v souvislosti s novou právní úpravou dle záko-
na o obcích č. 128/2000 Sb. (povinnost zřízení 
výboru kontrolního a výboru finančního jako 
orgánů zastupitelstva města). 

Ze zasedání Rady Města Ledeč n. S. dne 
22. 1.2001 
• Rada Města Ledeč nad Sázavou schválila 
zveřejnění záměru Města Ledeč nad Sázavou 
odprodat, případně částečně směnit s parc.č. 
887/4, část pozemku parc.č. 887/80 v k.ú. Le-
deč nad Sázavou (lokalita Plácky). 
• RM schválila zveřejnění záměru Města Le-
deč nad Sázavou pronajmout nebytové prostory 
v objektu čp. 450 (poliklinika) v ul. Habrecká 
v Ledči nad Sázavou. 
• RM schválila uzavření smlouvy mezi Měs-
tem Ledeč nad Sázavou a Zdravotnickou zá-
chrannou službou Havlíčkův Brod na pronájem 
vymezených nebytových prostor v objektu čp. 
450 (poliklinika) v ul. Habrecká v Ledči nad 
Sázavou na dobu 10-ti let. 
• RM projednala a schválila návrh na uzavření 
smluvního pronájmu sokolovny TJ Sokol Le-
deč n. S. a stadionu TJ Kovofiniš Ledeč n. S. 
pro potřeby předškolních zařízení, základních 
škol a mimoškolní organizovanou výchovu 
mládeže za nájemné, které se stanoví tak, že pů-
vodní výše smluvně uzavřená v roce 1996 se 
navýší součtem inflací, které každoročně vy-
hlašuje Český statistický úřad, na úhradu části 
provozních nákladů sokolovny a stadionu 
v roce 2001. 
• RM v souladu s čl. IV, bod 1, obecně závazné 
vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou č. 1/2000 
souhlasí s bezúplatným užíváním městského 
znaku pro rok 2001 na vybraných materiálech 
firmy Femine, Žehušice 123 s tím, že firma Fe-
mine předá bezprostředně po vytištění na Měst-
ský úřad v Ledči nad Sázavou adekvátní počet 
výtisků jednotlivých produktů pro prezentaci 
města. 
• RM rozhodla v návaznosti na usnesení 
č. 13.2000/106MR-s) a podle zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích zřídit na Městském 
úřadu v Ledči nad Sázavou od 12. 2. 2001 od-
bor ekonomický, majetkový a investiční - od-
dělení finanční a oddělení investiční 
a majetkové. K témuž datumu ruší odbor fi-

nanční a odbor investic a správy majetku města. 
• RM podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
odvolává ke dni 12. 2. 2001 z funkce vedoucí 
odboru finančního Ludmilu Štěpánkovou 
a z funkce vedoucího odboru investic a správy 
majetku města Bohumila Svobodu a zároveň od 
téhož data jmenuje Ludmilu Štěpánkovou ve-
doucí oddělení finančního a Bohumila Svobodu 
vedoucím oddělení investičního a majetkového 
Městského úřadu v Ledči nad Sázavou a ing. 
Petra Semeráda vedoucím odboru ekonomické-
ho, majetkového a investičního Městského úřa-
du v Ledči nad Sázavou. 
• Rada Města Ledeč nad Sázavou uložila mís-
tostarostovi p. Poborskému zajistit prostřednic-
tvím TS Ledeč nad Sázavou s.r.o. zbudování 
oplocení hřiště na pozemku p. č. 2578 v lokalitě 
Horní Ledeč, oplocení hřiště v prostoru mezi 
bytovými domy čp. 560-562 a čp. 548-550 
v ulici Ke Stínadlům a oplocení hřiště v Haško-
vě ulici. 

Ze zasedání Zastupitelstva Města Ledeč 
nad Sázavou konaného dne 31. 1. 2001 
• Zastupitelstvo Města Ledeč n. S. projednalo 
návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města Le-
deč nad Sázavou a v souladu s § 96 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích jej schvaluje v uprave-
ném a doplněném znění z veřejného projednání 
ZM. 
• Zastupitelstvo schválilo odprodej, případně 
částečnou směnu části pozemku parc.č. 889/2 
lokalita za internátem označenou v geometric-
kém plánu jako 889/11, za část pare. č. 873 
v k.ú. Ledeč nad Sázavou mezi Městem Ledeč 
nad Sázavou a p. Mgr. Jiřím Kučerou, bytem 
Ruská čp. 88, Praha 10, za cenu 40,- Kč/m2. 
• Zastupitelstvo schválilo odprodej pozemků 
pare. č. st. 718/1, st. 718/2, st. 718/3 a st. 718/4 
- zastavěná plocha o celkové výměře 590 m2 

v k.ú. Ledeč nad Sázavou (lokalita ul. M. Maje-
rové) firmě AQUACOMP-HARD Ledeč nad 
Sázavou za cenu 140,- Kč/m2. 
• Zastupitelstvo schválilo odprodej části pozem-
ku pare. č. 2669 o výměře cca 1500 rrT v k.ú. 
Ledeč nad Sázavou, lokalita Haškova ui., okolo 
domu čp. 603-605 pro sdružení vlastníků bytů 
tohoto domu za cenu 30,- Kč/m2 s tím, že poze-
mek před domem směrem do ulice nebude 
předmětem prodeje. 
• Zastupitelstvo schválilo koupi celkem 1149 
m2 pozemků (lokalita Horní Ledeč) od spolu-
vlastníků ing. Vladimíra Paulata, pí M. Kozán-
kové a V. Vičarové, (všichni bytem v Praze) za 
cenu do 70,- Kč/m2. 
• Zastupitelstvo schválilo směnu pozemku 
pare. č. st. 1550/2 o výměře 120 m2 zastavěné 
plochy z vlastnictví Města Ledeč nad Sázavou 
za pozemek pare. č. 887/87 o výměře 136 nr 
ostatní plocha - komunikace z vlastnictví ISŠ 
Světlá nad Sázavou, oba pozemky v k.ú. Ledeč 
nad Sázavou, v hodnotě m2 za m2 - bez cenové-
ho vyrovnání. 
• Zastupitelstvo schválilo odprodej části poze-
mku pare. č. 485/1 PK-ZE o výměře cca 1800 
m2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou (lokalita nad lo-
mem Velká stráň) p. Milanu Šafaříkovi, Kožlí 
čp. 189 za cenu 15,- Kč/m2. 
• Zastupitelstvo schválilo odprodej částí poze-
mků pare. č. 2326/1 a 2065/15 označených 
v geometrickém plánu č. 1351-637/2000 z 10. 
8. 2000 jako díly „b", „c", „d" o celkové výmě-
ře 70 nf v k.ú. Ledeč nad Sázavou, lokalita Na 
Žižkově, panu Petru Vopěnkovi, (Na Žižkově 
čp. 826, Ledeč nad Sázavou) za cenu 
25,- Kč/m2. 
• Zastupitelstvo schválilo odprodej části poze-
mku pare. č. 318/1PK v k.ú. Habrek (lokalita 
Pod osadou) o výměře cca 200 - 250 m2 pro 
manžele Lebedovi, (Nad internátem čp. 1135, 
Ledeč n. S.) za cenu 10,- Kč/m". 
• Zastupitelstvo schválilo odprodej pozemků 
pare. č. 2384/4, 2389/2, 2389/5 a 2389/6 a st. 
1149/2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou (lokalita Su-
dex) o celkové výměře 556 m2 za cenu 
80,- Kč/m2 firmě ŠCHAFER-SUDEX-KEG, 
s.r.o. Ledeč nad Sázavou s tím, že kupní smlou-
va bude uzavřena teprve po odkoupení areálu 

PS EFEKT firmou SCHAFER-SUDEX-KEG 
s.r.o. 
• Zastupitelstvo schválilo koupi spoluvlastnic-
kého podílu 1/5 z výměry 542 m2 pozemku 
pare. č. 2070/22 v k.ú. Ledeč nad Sázavou (lo-
kalita ul. Pod Stínadly) od pí MUDr. Otílie Blá-
hové, K Remízku čp. 1034 Praha, za cenu 
70,- Kč/m2. 
• Zastupitelstvo schválilo koupi pozemků 
pare. č. PK 467/1, PK 468/1 a PK 469 v k.ú. Le; 
deč nad Sázavou v celkové výměře 10116 m~ 
(lokalita Velká Stráň) za cenu 7,- Kč/m" od pí 
Emilie Peškové, Zd. Fibicha čp. 686, Ledeč nad 
Sázavou. 
• Zastupitelstvo projednalo návrh Dodatku č. 5 
Smlouvy o zabezpečení požární ochrany ve 
městě Ledeč nad Sázavou uzavřené mezi Měs-
tem Ledeč nad Sázavou a HZS Havlíčkův Brod 
ve dnech 5. a 6. prosince 1996 a schvaluje uzav-
ření Dodatku č. 5 ve věci nákupu vyprošťovací-
ho zařízení Městem Ledeč nad Sázavou pro 
Hasičský záchranný sbor okresu Havlíčkův 
Brod - Pobočná stanice Ledeč nad Sázavou -
v úhrnné hodnotě 300 tisíc Kč. 
• Zastupitelstvo projednalo návrh rady města 
a na základě § 9 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, zřizuje v Ledči nad Sá-
zavou následující organizační složky Města 
a schvaluje jejich zřizovací listiny: 
ZŠ, Nádražní ulice čp. 780, Ledeč n. Sázavou 
ZŠ^ Komenského ulice čp. 104, Ledeč n. S. 
MS, Stínadla čp. 1049, Ledeč nad Sázavou 
MŠ, Družstevní ul. čp. 1060, Ledeč n. S. 
MŠ, ul. 28. října čp. 498, Ledeč nad Sázavou 
Škol. jídelna, Barborka čp. 790, Ledeč n. S. 
Škol. jídelna, Nádražní ul. čp. 1050, Ledeč n. S. 
Měst. knihovna, Husovo nám. čp. 7, Ledeč n. S. 
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů, Pivovar-
ská ul. čp. 258, Ledeč nad Sázavou 
a pověřuje pana Otakara Kubáta, vedoucího od-
boru školství Městského úřadu v Ledči nad 
Sázavou jejich řízením. 
• Zastupitelstvo zvolilo předsedou finančního 
výboru člena Zastupitelstva Města pana ing. Jo-
sefa Ježka, Stínadla čp. 1036, Ledeč nad Sáza-
vou a tyto členy výboru: 
Ing. Jiří Nekola, Havlíčkova čp. 695, Ledeč nad 
Sázavou 
Ing. František Slavíček, Melechovská čp. 776, 
Ledeč nad Sázavou 
Jiří Vondráček, J. Haška čp. 614, Ledeč n. S. 
Emil Kolařík, Pod Stínadly čp. 648, Ledeč nad 
Sázavou 
Josef Čapek, Habrecká čp. 440, Ledeč n. S. 
František Stejskal, Jabloňová čp. 907, Ledeč 
nad Sázavou 
• Zastupitelstvo zvolilo předsedou kontrolního 
výboru člena Zastupitelstva Města pana Stani-
slava Vrbu, Na Sibiři čp. 559, Ledeč nad Sáza-
vou a tyto členy výboru: 
Ing. Hana Váňová, Stínadla čp. 1038, Ledeč 
nad Sázavou 
Ing. Vladimír Molín, M. Majerové čp. 930, Le-
deč nad Sázavou 
Ing. Jiří Dokoupil, Zd. Fibicha čp. 782, Ledeč 
nad Sázavou 
Stanislav Čuban, Pod Skalkou čp. 1177, Ledeč 
nad Sázavou 
Josef Bělohradský, M. Majerové čp. 924, Ledeč 
nad Sázavou 
Josef Fejt, Čechova čp. 78, Ledeč nad Sázavou 
• Zastupitelstvo uložilo místostarostovi p. Ja-
roslavu Poborskému svolat odbornou pracovní 
skupinu k zajištění záměru Města prodat byty 
v majetku Města do osobního vlastnictví k pro-
jednání informace OISMM o prodeji bytů a žá-
dostí o stanovení výjimky z „Pravidel pro 
prodej bytů" a o výsledku informovat příští za-
sedání zastupitelstva města. 
• Zastupitelstvo uložilo členu ZM p. Stanisla-
vu Vrbovi prověřit najednání kontrolního vý-
boru mandátní smlouvu uzavřenou mezi 
Městem Ledeč nad Sázavou a firmou ATOS 
s.r.o. Ledeč nad Sázavou na pronájem tepelné-
ho hospodářství Města a o výsledku informovat 
příští zasedání zastupitelstva města. 

Slávek Poborský, zástupce starosty 



HASIČI BILANCOVALI 
Každým rokem, nejčastěji v měsíci lednu, 

probíhají v našem regionu výroční členské 
schůze Sdružení dobrovolných hasičů. Neji-
nak tomu bylo i v místní organizaci SDH Le-
deč nad Sázavou. Po celoroční práci se sešli 
v pátek 12. ledna 2001 členové SDH a jejich 
kolegové z požární stanice v doprovodu svých 
manželek, aby trochu bilancovali, a jak už to 
při podobných akcích bývá, také se trochu 
poznali i z druhé stránky než té pracovní. Na 
schůzi byli pozváni i někteří hosté, starosta 
okrsku Josef Cihlář a za město byl přítomen 
starosta pan Karel Urban. 

Nejdříve starosta místního sboru ing. Jaro-
slav Novák zhodnotil činnost hasičů v loňském 
roce a připomněl úspěchy i nezdary práce hasi-

Vývoj ve společnosti G A L A T E K a.s. 
V roce 2000 společnost GALATEK a.s. oslavila 

10 let činnosti v oboru dodávek a výstavby lakoven 
a příslušenství. Toto výročí spolu s dosaženými vý-
sledky jsou pro vedení společnosti důkazem, že sta-
novené cíle ve zvoleném výrobním programu, 
s kvalitními a konkurence schopnými výrobky s mi-
nimalizací vlivu na životní prostředí a způsoby 
uspokojování potřeb zákazníka jsou průběžně napl-
ňovány. Součástí těchto činností jsou i další kroky 
a procesy, se kterými bychom vás rádi seznámili. 

Pro neustálé zlepšování obchodních vztahů, 
poskytování záruk a stále se zvyšující kvality dodá-
vek, má společnost GALATEK a.s. od prosince 
1997 zavedený certifikovaný systém jakosti (ISO 
9001) od ITI TÚV s.r.o., skupinou TÚV SUddeu-
tschland, pobočka Brno. 

Na základě požadavků některých velmi vý-
znamných odběratelů a filozofie vytýčené vedením 
společnosti GALATEK a.s. byl v průběhu roku 
2000 vybudován a v listopadu i certifikován další 
ISO systém - systém environmentálního řízení 
(ISO 14001 - ochrana životního prostředí). 

Společnost GALATEK a.s. jako první společ-
nost pod hlavičkou společnosti ITI TÚV s.r.o. pro-
vedla unikátním způsobem integrovaný audit obou 
systémů, tj. systému jakosti a systému environmen-
tálního řízení pro ochranu životního prostředí 
a j ako první dodavatel v oblasti povrchových úprav 
v České republice tak může svým potencionálním 
zákazníkům nabídnout certifikáty dle norem ISO 
9001 a ISO 14001. 

Díky těmto systémům je společnost GALATEK 
a.s. schopna nabídnout záruky nejen v oblasti ja-
kosti, ale také v ochraně životního prostředí svým 
obchodním partnerům, ale i široké veřejnosti. Pod-
mínkou certifikace těchto systémů je totiž závazek 
neustálého zlepšování jakosti a ochrany životního 
prostředí při všech svých činnostech a aktivitách. 
Pro představu, jak je složité tyto certifikáty získat, 
je možné podotknout, že v České republice tyto 
systémy vlastní pouze cca 80 společností. 

Závěrem našeho příspěvku si vám dovolujeme 
popřát do prvního roku třetího tisíciletí pevné zdra-
ví a mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě. 

Vedení GALATEK a.s. 

čů při spolkové činnosti, zásazích i sportovních 
kláních v požárním sportu. Ve sboru je nyní 33 
členů, z toho dvanáct je zařazeno do výjezdové 
jednotky, která zasahuje společně s profesio-
nálními hasiči. Členové výjezdové jednotky 
SDH Ledeč n. S. v loňském roce spolupracova-
li s profesionálními hasiči u 29 zásahů (jednalo 
se o sedmnáct požárů, pět dopravních nehod 
a sedm technických zásahů) a podíleli se též na 
preventivních prohlídkách budov. 

V okrskové soutěži v požárním sportu obsa-
dili členové SDH Ledeč n. S. první místo, 
v náročné soutěži „Pohár přednostky" se 
umístili na krásném osmém místě, což byl 
oproti předešlým rokům velký úspěch. Po pře-
čtení zprávy proběhly volby do místního 

1. 1. Hasiči zasahovali u požáru vozid-
la po dopravní nehodě mezi obcemi 
Bělá a Kotoučov (okr. Kutná Hora). 
Požár byl uhašen zásahem občanů ješ-
tě před příjezdem hasičů. Při nehodě 
byli zraněni tři lidé. 
2. 1. Jednotka pomocí techniky Camiva 
odstranila vozidlo bránící provozu na sil-
nici Pavlov - Hutě. 
5. 1. Na žádost pečovatelské služby byl 
otevřen jeden z jejich bytů, kde byla 
nalezena paní v nemohoucím stavu. 
9. 1. Hasiči vyjeli k požáru uskladněného 
palivového dřeva na zahradě rodinného 

SDH, ti nejlepší obdrželi ocenění za dobrou 
práci ve sboru. Tak například medaili „Za 
zásluhy" obdržel Václav Pokorný a Libor 
Hart, medaili „Za příkladnou práci" Vít Ma-
chotka. Věrnostní medaile za třicet let u ha-
sičské profese obdržela paní Jaroslava 
Johanesová, Marie Pokorná a Libor Hart. 

Cenu starosty za nejvyšší podíl na zásazích 
obdržel Pavel Pokorný a za velice dobrou re-
prezentaci sboru v požárním sportu (i v soutě-
žích na úrovni krajů) David Panský. 

Po ukončení oficiální části výroční schůze 
následovala chutná večeře, trocha dobrého 
moku a volná zábava, při které se potvrdilo, že 
hasiči jsou společným týmem jak při práci, tak 
při zábavě. V. Hess 

domku v osadě Obrvaň. Požár byl uhašen 
a hranice uskladněného dřeva rozebrána, 
aby nedošlo k jej ímu opětovnému vzní-
cení. 
10. 1. Na požádání byl otevřen byt 
v ulici Zd. Fibicha. 
14.1. Jednotka otvírala osobní automobil 
Opel Kadet v ulici M. Majerové. 
23. 1. Jednotka otvírala osobní auto-
mobil Fiat Uno 55-S, ve kterém bylo 
uzavřené malé dítě. 
29. 1. Otevření bytu v ulici J. Haška, 
v bytě se nacházel nemocný muž. 

VODOVODY A KANALIZACE HAVLÍČKŮV BROD, a. s. 
provozní úsek Ledeč nad Sázavou, Pivovarská 55 

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA 
na vodovodních sítích pro obce: 
Bohumilice, Habrek, Hněvkovice, Ledeč n. S., Obrvaň, 
Přemelovsko, Souboř, Veliká, Vrbka 
je v mimopracovní dobu zajištěna na tel. čísle 0603-500 094 
v pracovní době 6 - 1 4 hod. (v zim. období 7 - 1 5 hod.) 0452-620 535 

příp. 0451-456 594 

na kanalizačních sítích pro obce: 
Hněvkovice, Kožlí, Ledeč nad Sázavou 
je v mimopracovní době zajištěna na te l čísle 0603-500 064 
v pracovní době 6 - 1 4 hod. (v zim. období 7 - 1 5 hod.) 0452-620 520 

příp, 0451-456 593 

L I N K A 1 5 0 



CLVNOST MESTSKE KNIHOVNY V ROCK 2000 V CISLKCH 
Počet knih k dispozici čtenářům: 

20 549 svazků 
Počet zvukových dokumentů pro 
uživatele hudebního oddělení: 969 
Počet titulů odebíraných časopisů: 56 
Přibylo knihovních jednotek: 1202 
z toho darem od čtenářů a institucí: 266 
Úbytek: knih a zvukových 
dokumentů 615 
Knihovna registrovala čtenářů 1633 
z toho dětí 592 
Počet návštěvníků: 22 433 
Počet knih, časopisů a zvuk. dokumentů 
půjčených čtenářům: 95 394 

(o 6182 výpůjček více než v roce 1999) 

Vzdělávací a výchovné akce pro 
děti a středoškoláky: 41 
Vyřízeno 220 bibliografických a fakto-
grafických dotazů, z toho 26 písemně. 
Prostřednictvím meziknihovní výpůjční 
služby zajištěno pro čtenáře 26 knih z ji-
ných knihoven, 8 knih půjčeno na vyžá-
dání jiným knihovnám. 
Pro 19 místních lidových knihoven stře-
diska půjčeno 98 souborů knih z výměn-
ného fondu s 3589 svazky a uskutečněno 
72 metodických návštěv, konzultací 
a porad pro neprofesionální knihovníky. 

M. Viktorové 
městská knihovna 

CGMTRUM - DDM LCDGČ NbD SkZWOU POŘKDK 
tradiční soutěž v sólovém zpěvu pro žáky ze základních škol a příslušných ročníků 

víceletého gymnázia 
LEDEČSKÝ SLAVÍČEK - O CENU STAROSTY MĚSTA 

Soutěž proběhne ve dvou dnech 
Středa 7. března 2001 od 13.00 hodin 

sólisté II. věkové kategorie - žáci 4. - 6. třídy, prima 
Středa 14. března 2001 od 13.00 hodin 

sólisté I. věkové kategorie - žáci 1 . - 3 . třídy; 
sólisté III. věkové kategorie - žáci 7. - 9. třídy, sekunda, tercie, kvarta 

Doprovod na hudební nástroj je možný, ale hodnocen bude pouze sólový zpěv. 
Soutěžící, kteří obsadí 1 . - 3 . místo v každé věkové kategorii, obdrží diplom a cenu, 

ostatní soutěžící si odnesou upomínkový list za účast. 
Soutěž není postupová. 

Vyvrcholením bude soutěž O CENU STAROSTY MĚSTA, kde budou oceněni 
tři nejlepší ze všech věkových kategorií. 

Srdečně zveme rodiče a pedagogy, kteří děti připravovali. 
Monika Tvrdíková, Centrum DDM 

POZOR! 
BEZKONKURENČNÍ 

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 
a navíc dárek - dovolená u moře 

(Řecko, Itálie) nebo mobilní telefon 
(sadaGO nebo TWIST). 

Od L L 2001 platí daňová úleva pro 
každého, kdo si platí ŽP. 
Blili informace na te l • 

mrmAM. m 

^ DROGERIE - cigarety \ 
Iveta Doležalová 

o z n a m u j e , 

že prodejna je přemístěna 
z tržnice pod mostem 

na náměstí ve dvoře čp. 14 
(bývalá květinka 

v FLOWERS) y 

Posázavský pacifik 
V roce 2003 uplyne sto let od uve-

dení do provozu železniční trati Ká-
cov - Ledeč - Světlá. Infocentrum 
v Ledči nad Sázavou připravuje k to-
muto výročí vydání sborníku. Prosí-
me všechny, kteří mají doma nějaké 
dokumenty, vzpomínky účastníků 
nebo fotografie, o jejich zapůjčení. 
Materiály po okopírování ihned vrá-
tíme. 

Infocentrum 
Husovo náměstí 60 
584 01 Ledeč nad Sázavou 
Tel.: 0452/62 15 07 
E-mail: IS@ledec-net.cz 

V ý s t a v a s k o n č i l a 

ú s p ě c h e m 
Velkému ohlasu se těšila meziná-

rodní fotografická výstava „Děti 
v ohrožení" v ledečské synagoze. Pu-
tovní výstavu přinesl do Ledče stu-
dent Tomáš Zdechovský jako člen 
společnosti Přátelé Tichého Dotyku. 
Zapůjčili mu ji Selesiáni Dona Bos-
ká, kteří jsou majiteli tohoto souboru 
fotografií. Za pomoci Infocentra se 
podařilo vybrat z velkého počtu foto-
grafií šedesát těch nejlepších. Foto-
grafie pak byly prezentovány na 
panelech v prostorách synagogy. Vý-
stavu navštívilo za čtrnáct dnů trvání 
přibližně 1500 lidí. Přišli návštěvníci 
z města, ale i východočeského a stře-
dočeského regionu. Návštěvnost 
byla daleko větší než v jiných měs-
tech. Zájem o výstavu projevila 
i řada novinářů, kteří o ní kladně in-
formovali v tisku i rozhlase. Na dob-
rovolném vstupném se vybralo 
3800 Kč. Toto vstupné putovalo na 
pomoc sirotkům a dětem z nedobré-
ho sociálního prostředí v bulharském 
Kazanlaku. Výstava jistě přispěla 
k zviditelnění našeho města v repub-
lice, ale i v zahraničí. - FP -

GEODET A LES a. s. 
Chrudim 

středisko Ledeč nad Sázavou 
Koželská 205 

telefon: 0452/62 26 06; 
0606-18 19 87 

Provádíme geometrické plány 
pro vyznačení budov do katastru, 

rozdělení pozemků, 
vytýčení parcel, výškopisy, 

vytýčení staveb. 

mailto:IS@ledec-net.cz


PoZVÁNkA 
NA bESEdu S obČANy NA TÉMA 

„Reqenerace lESopARku Septou-
c h o v v LecIčí NAd Sázavou" 

BESEdA SE budE kONAT 
VE STŘEdu dNE 1 4 . ÚNORA 2 0 0 1 

o d 1 6 . 0 0 hodÍN 
V obŘAdNÍ SÍNÍ MĚSTSkÉho ÚŘAdu 

v LEdči NAd Sázavou. 

Pan František Sadílek (1851-1933) s manželkou 

Fran t išek Sad í l ek 

Nutná regenerace svahu 
u ledečského hradu 

Zeleň má v každém městě nezastupitelnou 
úlohu. Každý strom má svoji biologickou hod-
notu a jeho pokácení je děj nevratný. Z těchto 
a dalších důvodů si každý z nás musí vážit ze-
leně a pravidelněji udržovat. 

V zimních měsících letošního roku proběh-
ne na svazích v blízkosti ledečského hradu 
údržba zeleně. Nejvíce prací bude provedeno 
na prudkém svahu z východní strany hradu, 
kde středem pozemku vede železniční trať. 
Odumírání, vyvracení stromů a časté padání 
větví na železnici je jedním z hlavních důvodů 
zamýšlené úpravy svahu. Celá lokalita byla 
vyhodnocena v prosinci roku 2000 a každá 
dřevina od průměru 20 cm byla inventarizo-
vána a posouzena soudním znalcem v oboru 
ochrana přírody - dendrologie. Hlavním cílem 
inventarizace bylo vyhodnotit prostorové 
i kvalitativní ukazatele tak, aby na podkladě 
těchto analýz mohly být kvalifikovaně a zod-
povědně provedeny zásahy, a to jak v probír-
kách a likvidaci nežádoucích jedinců, tak 
i v dosadbách respektujících současný i výhle-
dový stav dřevinných porostů, které současně 
umožní v některých částech plochy rozvoj 
podrostových bylinných společenstev. 

Stromy od průměru kmene 20 cm byly vy-
hodnoceny a navrženy k ponechání nebo ke 
kácení. Většina stromů je ve zhoršeném zdra-
votním stavu. Hlavní příčinou je zanedbání 
pravidelných probírek minulým vlastníkem 
a regulace počtu stromů na jednotce plochy. 
To se projevilo nežádoucím způsobem na na-
rušení habitusu převážné většiny stromů. Pro 
většinu stromů je charakteristické jejich vy-
větvení a omezená tvorba koruny, kmeny jsou 
nakloněné, koruny jsou destabilizovány, a tak 
jsou nebezpečné pro své okolí. Kácení stromů 
a odstraňování náletových dřevin musí probí-
hat velmi šetrně, vzhledem k možným eroz-
ním problémům. Stromy, které jsou navrženy 
ponechat, jsou u paty kmene označeny oranžo-
vou barvou. Po odstranění náletových dřevin 
a pokácení nemocných stromů bude zvýšené 
nebezpečí eroze. Z těchto důvodů bude nutné 
na volných plochách provést stabilizaci svahu 
pomocí keřových pokryvů. 

Věříme, že i tento nutný zásah přispěje ke 
zkvalitnění životního prostředí na území měs-
ta Ledče nad Sázavou. 

Ing. Břetislav Dvořák, 
vedoucí odboru výstavby, 

I IP a životního prostředí 

Navazuji na článek v lednových Le-
dečských novinách o panu Františku Sa-
dílkovi. Pro informaci veřejnosti uvádím, 
že zpráva o něm se také nachází v knize 
„Dějiny města Ledeč nad Sázavou" na 
straně 62. Téměř každoročně zasílal do 
Ledče nad Sázavou peněžité dary, 
z nichž byl založen fond pro zřízení dět-
ské opatrovny. Tento fond nesl název 
„Sadílkova dětská opatrovna". Přispěl 
i značnou částkou na stavbu ledečské so-
kolovny. Což asi málo kdo ví. 

Pozn. Zápis ze schůze městského za-
stupitelstva 29. května 1933, pamětní 
kniha města Ledče nad Sázavou. 

Dále vyzývám toho, kdo má u sebe pů-
vodní kroniku ledečského Sokola, ať ji 
odevzdá, aby sloužila svému účelu. Jistě 

Na závěr loňského roku vydal Okresní 
úřad - Státní okresní archiv a Okresní vlas-
tivědné muzeum v Havlíčkově Brodě bro-
žovanou knížku „Českoslovenští legionáři 
- rodáci a občané okresu Havlíčkův Brod 
1914-1920". 

Knížka obsahuje informace o legionářích 
na frontách 1. světové války v Rusku, Fran-
cii, Itálii a dobrovolnících v srbské armádě. 
Připojeny jsou i písemné vzpomínky a foto-
grafie na legionáře našeho okresu včetně 
přehledného soupisu legionářů. 

Z Ledče je v soupisu uvedeno 83 legioná-
řů působících ve všech výše jmenovaných 
státech. Otisknuta je i část deníku ledečské-
ho kameníka Františka Krandy z ruského 
zajetí v Leningradě a cesty po Sibiři. Škoda, 
že v knize není mimo soupis větší zmínka 
o ledečských rodácích Janu Sebovi, pří-
mém spolupracovníku T. G. Masaryka a M. 
R. Stefanika, se kterým organizoval legie 
v Itálii. Po válce zde nastoupil do funkce 
vojenské mise a později i vyslance. 

Byl generálním tajemníkem Strany ná-
rodně socialistické a poslancem Národního 
shromáždění. Vydal knihu „Rusko a Malá 

bylo velkou odvahou mladého pana Sa-
dílka, vydat se na cestu do Ameriky sám 
bez rodičů v šestnácti letech, i když s ním 
jeli ostatní spolucestující. To se událo 
koncem února 1868. 

V prosinci tohoto roku uplyne vý-
znamné výročí 150 let od narození pana 
Františka Sadílka, který, ač tak daleko, 
nezapomínal a jako správný ledečský ro-
dák svému rodnému městu v tak velkém 
rozsahu pomáhal. Pan František Sadílek 
se narodil v centru města Ledče dům čp. 
12. Jeho matka se jmenovala Barbora 
Bradáčová a pocházela z nedalekého 
Pavlova ze mlýna. 

Vzpomeneme i my? 
Z místních a zahraničních pramenů na-

psal Stanislav Sukdolák 

dohoda v politice světové". Stal se vyslan-
cem v Rumunsku, Jugoslávii a Číně, kde 
také prožil 2. světovou válku. Do vlasti se 
vrátil v roce 1946 a vstoupil do služeb prezi-
denta dr. Eduarda Beneše. Po únorovém 
puči byl vypovězen z Prahy a až do své smrti 
žil jako vyhnanec v Plzni. Dalším rodákem 
legionářem byl JUDr. Lev Sychrava. Jedna-
lo se o významného českého politika, novi-
náře, spisovatele a sekretáře T. G. Masaryka. 
V cizině vyvíjel protirakouskou propagandu. 
Od roku 1918 pracoval v Československé 
obci legionářské. Ceněny jsou jeho knihy 
„Na evropském západě" a „Z mých vzpomí-
nek na Štefanika". Dalo by se jistě vzpome-
nout dalších rodáků a legionářů, kteří se 
významnou měrou zasloužili o samostatnost 
našeho státu. Našla by se i řada fotografií 
upomínající tuto část historie. I tak je však 
kniha přínosem a dokládá, že jsme na tyto 
i všední hrdiny nezapomněli. 

Zájemci o publikaci, která vyšla pouze 
v omezeném nákladu 350 kusů, ši j i mohou 
zakoupit v havlíčkobrodském Okresním 
vlastivědném muzeu za 150 Kč. 

František Pleva 

Legionáři Havlíčkobrodska 



BÁJEČNÁ DOVOLENÁ 
ZA SKVĚLÉ CENY 

LÉTO 2001 

I N F O R M A C E 0 Z M Ě N Á C H Z Á K O N A 0 Ž I V N O S T E N S K É M PODNIKÁNÍ 
Přenášíme tímto informace z referátu okresního živnostenského úřadu týkající se 
změn činností dříve povolovaných obcemi „samostatně hospodařících rolníků 

které dnes spadají do režimu živností volných 
Dnem 1.1. 2001 nabylo účinnosti Nařízení vlády č. 469 ze dne 8.11. 2000, kterým se 

stanoví obsahové náplně živností řemeslných, vázaných, koncesovaných a volných a Na-
řízení vlády č. 140 ze dne 19.4.2000, kterým se stanoví seznam oborů živností volných. 
Z charakteristiky obsahové náplně volných živností vymezených u oborů 
1. Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 
2. Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti 
3. Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb 
vyplývá, že výkon některých činností, nyní zahrnutých do obsahové náplně výše uvede-
ných živností, byl povolován na základě zápisu žadatele do evidence samostatně 
hospodařících rolníků jednotlivými obcemi a tato činnost byla vykonávána na základě vy-
daného „Osvědčení". Vzhledem k jednoznačnému vymezení obsahové náplně živností vol-
ných nelze již nadále činnost, která patří do obsahové náplně jednotlivých živností, 
povolovat obcemi a k výkonu těchto činností musí být vydáno jen živnostenské oprávnění. 
Pro informaci obcím uvádíme obsahové náplně výše uvedených živností 
1. Poskytování služeb nezemědělskými subjekty pro zemědělce zemědělskou technikou, 

zejména při sezónních pracích a provádění posklizňové úpravy rostlinných komodit. Pro-
vozování závlahových systémů a melioračních zařízení. Provádění zahradních a parko-
vých úprav (zejména úpravy korun stromů a jiných porostů, vysazování květin, úpravy 
trávníků, kácení stromů v parcích a sadech) s výjimkou architektonických úprav. Pěsto-
vání květin, okrasných rostlin a dřevin nezemědělskými subjekty. Vazba věnců a kytic. 
Pěstování a sběr hub, sběr rostlin. Stříhání ovcí, ošetřování paznehtů skotu a malých pře-
žvýkavců a kování koní. Další obdobné činnosti. Poskytování služeb při chovu a lovu 
ryb. 

2. Činnosti spojené s pěstební činností v lese, zejména nakládáním se semeny a sazenicemi 
lesních dřevin, zpracováním lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov. 
Těžba dřeva a lesní doprava, zejména přibližování dřeva, uskladnění dřeva a jeho odvoz po 
lesních cestách a ostatních komunikacích na sklady nebo místa spotřeby, pokud je tento 
spojen s těžbou, přibližováním a uskladněním dřeva v lese. Poskytování služeb v myslivos-
ti, jímž se rozumí zejména poskytování odchytových zařízení pro přemisťování odchycené 
nebo usmrcené zvěře, služby při produkci (stažení, očištění, vypnutí a podobně) kůží a ko-
žešin z usmrcené zvěře a úpravy loveckých trofejí, umělé chovy drobné zvěře, pokud ne-
jsou realizovány v rámci výkonu práva myslivosti a nejsou farmovým chovem zvěře. Další 
obdobné činnosti. 

3. Chov psů, koček a jiných drobných domácích zvířat, zoologických a laboratorních zví-
řat. Výcvik psů a případně jiných drobných domácích zvířat pro jiné účely nežjsou artistic-
ká vystoupení. Chov koní bez současného vlastnictví nebo nájmu zemědělské půdy 
a výcvik jezdeckých koní, případně výcvik koní pro jiné účely, nežjsou artistická vystoupe-
ní. Provozování hotelů, útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata. Provádění 
kadeřnických a jiných kosmetických úprav drobných domácích a jiných zvířat. Další čin-
nosti související s chovem domácích a zoologických zvířat. 
Obsahem živnosti není prodej zvířat určených pro zájmové chovy, drezúra zvířat a ve-

terinární činnost. 
Žádáme všechny obce, aby při zápisu žadatelů do evidence samostatně hospodařících 

rolníků vždy posoudily jejich činnost dle výše uvedených náplní. V současné době již nelze 
například do této evidence zapsat občana zabývajícího se chovem a prodejem akvarijních 
ryb, na tuto činnost musí být vydáno živnostenské oprávnění. B. Vondrušová 

STATISTIKA K 31. 12. 2000 

Počet obyvatel muži ženy celkem 

Habrek 79 76 155 

Horní Ledeč 168 172 340 

Ledeč 2697 2733 5430 

Obrvaň 53 41 94 

Soubor 26 27 53 

Sychrov 2 5 7 

Vrbka 34 43 77 

CELKEM 3059 3097 6156 

Počet narozených dětí 20 30 50 

Počet zemřelých 32 26 58 

Počet přihlášených k t rvalému pobytu 41 37 78 

Počet odhlášených 61 71 132 

Počet přestěhování ve městě 35 42 77 

P R O D E J L E T N Í C H Z Á J E Z D Ů Z A H Á J E N 

BULHARSKO - ce lé pobřeží 
• letecky 8, 11, 12 a 15 dní 

• kombinované bus - letadlo 
- 1 1 , 12, 13, 15 a 22 dní 
• autokarem na 17 dní 

CENY letecky již od 8590, dítě od 7790 Kč 
kombinované od 5690, dítě od 4690 Kč 

autokarem od 7290, dítě od 5990 Kč 

ŘECKO ostrov THASSOS 
již od 11 290, dítě 7500 Kč 

STAVROS 
letecky od 10 790, dítě od 7500 Kč 

ostrov THASSOS, STAVROS 
kombinované od 7900, dítě 5900 Kč 

PRODEJ Z A H Á J E N 1 1 . 1 2 . 2 0 0 0 

INFORMACE A KATALOGY: 
Kancelář poj. UNIVERSAL 

Havl íčkova 186 
Ledeč nad Sázavou 

S t ř . 8 - 1 0 , 1 4 - 1 6 hodin 
P á 1 4 - 1 6 hodin 

PRONAJMU 
BYT 3+1 

V LEDČI NAD SÁZAVOU 
(sídliště Stínadla) 
Tel.: 0452/62 23 68 
(pondělí až pátek 

po 18. hodině) 
Mobil: 0606-27 63 70 

PEDIKÚRA 
- od6orné ošetření u vás doma! 

yia objednávku i ve večerních 
hodinách a o víkendech, 

bez konkurenčně nejnižší ceny! 
Zvlášť výhodné pro starší 

a mimoíedečské zákazníky - bez 
čekání, bez dojíždění, 
majýmáCní pohodil! 

TeCefon: 0452/62 22 19 nebo 
0603-23 01 89 p. Váňová 

R Y C H L Ý Ú V Ě R N A B Y D L E N Í 

(modernizace, opravy, nákup sta-
veb. mater iálu, p lynof ikace apod.) 

Úrok 6$ % ročně. 
T e l : 0723-24 62 28 (mobil) 



JAK JSEM POTKAL POHÁDKOVÉHO DEDECKA 
Lukáš Kobrle (17 let - ZUŠ) - II. místo 

Do oken polepených obrázky dopa-
dají sluneční paprsky. Ohřívají nás 
a zdají se tak .. .letní. Ve skutečnosti za 
okny, tam venku, krvavě zbarvené 
slunce už z posledních sil bojuje s při-
cházející zimou. Tak jako v létě, snaží 
se oteplovat vzduch svými zlatými pa-
prsky, ale je už příliš slabé, už nemá 
sílu vládnout. Ledový vítr se vší silou 
opírá do bezbranných stromů a škube 
z nich zažloutlé listí. Pak, jakoby na 
důkaz své síly, je j vynáší do obrov-
ských výšek a lísteček po lístečku roz-
cupuje, než j e pošle zpět k zemi. 

Sedím ve třídě. Právě skončila hodina 
češtiny. Většina spolužáků už za radost-
ného křiku vyběhla ze třídy, protože 
dnes už je čeká pouze oběd a volné od-
poledne jako každé jiné. Mě dnes neče-
ká odpoledne jako každé jiné, ani na ten 
oběd nemám chuť. . . Paní učitelka Ka-
drabová právě odchází ze třídy, jako 
vždy s výrazem ledovým jak skála. Zů-
stal jsem ve třídě úplně sám a ona si mě 
ani nevšimla. Prostě odešla. Chci běžet 
za ní, poprosit ji o pomoc. . . , ale proč 
vlastně?! Vím přesně, co by mi znovu 
řekla: „Měl jsi si své peníze lépe hlídat, 
Dane. To kdyby můj syn ztratil takové 
peníze, týden by si nesedl na zadek". 
„Alespoň vidíš, jak je život tvrdý, 
chlapče," to mi řekl o přestávce zase 
pan ředitel. Ale proč musí být takhle 
tvrdý zrovna ke mně? Proč ty peníze ne-
mohl ztratit třeba pan ředitel? Jemu j e 
jistě nedala maminka na nové boty. 
Byly by to jen jeho peníze a nikdo by se 
asi ani nedozvěděl, že j e ztratil. Co mů-
žou pro něj být dva tisíce? 

Naposledy otevírám tašku a dívám 
se do kapsy, kde se ještě ráno choulily 
nazelenalé bankovky. Je tam prázdno. 
Pár drobků od svačiny a nic víc. Co 
mám dělat? Jít hned domů a přiznat 
pravdu? Pravdu, že maminka asi nebu-
de mít ty nové kozačky, které prý vypa-
dají tak elegantně, protože jsem si 
nechal ukrást peníze. Co bude potom? 
Učitelka Kadrabová by svého syna 
ztřískala, že by si týden nesedl a tím by 
to skončilo. Kéž by tak byla Kadrabová 
moje matka. Moje maminka ale není 
taková, možná by mě ani tolik nezbila, 
ale určitě by křičela a pak mi zakázala 
chodit ven a televizi a počítač. . . Prostě 
všechno. Celý můj život bude zakáza-
ný! Bojím se domů. Nechci domů! 

Zvedám svou židli a odcházím širo-
kou chodbou k šatnám. Venku mě zlo-
myslný vítr tlačí přímo k obchodům, 
přímo k obuvi, abych se mohl naposle-
dy podívat do výlohy na ty krásné ele-
gantní kozačky, které nekoupím. 
Přitlačil j sem nos na sklo a sleduji, jak 
na nich poskakuje světlo z malých na-
světlovacích lampiček a jak tenhle kle-

not celé výlohy se mi stále vzdaluje. 
Vtom si mě všimla prodavačka. Tlustá 
paní v modrém svetru na mě začala 
mávat, abych šel dovnitř. Byla s ma-
minkou jistě domluvená, že boty vy-
zvednu a už se nemohla dočkat, jaký 
udělá obchod. Těžkopádným krokem 
se vydala směrem ke dveřím obchodu. 
Pak nasadila okouzlující škleb, který 
mě měl asi vlákat do jej ího osvětleného 
království bot . . . Na víc jsem nečekal. 
Otočil jsem se a uháněl jsem, co mi síly 
stačily pryč. Něco za mnou volala, ale 
já jsem neposlouchal, chtěl jsem být od 
ní co nejdál. Zastavil jsem se teprve 
v liduprázdném parku. 

Tou dobou už slunce zvolna zachá-
zelo za obzor a má bezradnost se stále 
zvětšovala. Bylo mi do breku. Jak jsem 
tak seděl na té lavičce, klepal se zimou 
a posmrkával, všiml jsem si, že v parku 
tak úplně sám vlastně nejsem. Na jedné 
z laviček, za řadou povadlých záhonů, 
sedí pán v bílém obleku s dlouhými bí-
lými vousy. „Musí mu být také zima," 
pomyslel jsem si, ale on se tvářil zcela 
spokojeně. Kolem něj se slétlo několik 
holubů, kterým házel rozlámaný roh-
lík. Při tom pohledu jsem vzpomněl na 
svou vlastní svačinu v tašce. Dostal 
jsem celkem obstojný hlad. Jakmile 
jsem však vyndal igelitový pytlík 
s chlebem, křídla bílých holubů se roz-
kmitala a malé hejno se vzneslo do 
vzduchu. Opustili svého chlebodárce 
v bílém obleku a všichni si posedali ko-
lem mě. Začali štěbetavě vrkat a pro-
cházejí se po chodníku sem a tam. Se 
svačinou v ruce udiveně sleduji jej ich 
počínání. Byl jsem tím zážitkem tak 
uchvácen, že jsem ani nezpozoroval, 
že pán v bílém obleku přišel až skoro 
ke mně. „Cekají, jestli se s nimi rozdě-
líš", řekl tichým, nesmírně moudrým 
hlasem. Beze slova jsem rozlámal svůj 
chleba a upouštím ho na zem. Krásní 
holubi se mi motají kolem nohou a sbí-
rají zobáčky mou svačinu. „Ty jsi bre-
čel?" Zeptal se mě pán a běloskvoucím 
kapesníkem mi otřel tváře. Přikývl 
jsem. „Mohu si přisednout?" Znovu 
jsem přikývl. Chvilku j sme bez jediné-
ho slova pozorovali počínání holubů. 
„Ty toho moc nenamluvíš viď," usmál 
se starý pán. „Proto tě mají rádi". Jeden 
z holubů zamával křídly a usadil se na 
mé noze. „Chtěli jenom moji svačinu," 
hlesl j sem tiše. „Ale kdepak, tohle ne-
jsou obyčejní holubi. Ke každému člo-
věku nepřiletí". Mlčky jsem přemýšlel 
o jeho slovech, ale v tom znovu zazněl 
jeho sametový hlas: „Neměl by chla-
pec jako ty touhle dobou sedět doma 
u večeře místo mrznout v parku?" 

„Já dneska nemůže domů. Vy nevíte, 
co se mi stalo". 

„Tak mi to pověz". Mlčky j sem zavr-
těl h lavou a on už neřekl ani slovo. 
Proč také bych mu to měl povídat? Je 
to přece úplně cizí člověk. . . Ale . . . Ale 
zase j a k o jediný se zajímá. Ve škole, 
mým kamarádům to bylo lhostejné. 
Stejně jako učitelce Kadrabové a panu 
ředitel i . . . Zvolna jsem otevřel ústa: 
„Ztratil jsem moc peněz. Patřily ma-
mince a já se teď bojím domů. . . Dal 
bych cokoli za to, kdybych ty peníze 
měl, ale někdo mi j e musel ukrást. . . 
N e b o . . . " 

„Opravdu bys dal cokoli, abys je 
mě l? " 

„Ano" , vykřikl j sem. „Až se máma 
dozví, že jsem je ztratil, bude mě nená-
vidět. Dostanu výprask a televizi ne-
uvidím aspoň půl roku. Víte, co to je?" 

Jeho hlas se náhle zcela změnil, už 
nebyl tak milý a přívětivý: „Vzdal by 
ses jakékol i věci na tomto světě jen 
kvůli těm penězům?" 

„Jo ," vydechl jsem jistě. 
„V tom případě ti tvé přání mohu 

splnit. Teď běž domů. Peníze už máš". 
Pán v bílém obleku vstal a beze slova 

rozloučení zmizel ve tmě, která mezi-
tím spadla na krajinu. Jeho holubi mi 
dělali společnost ještě pár vteřin, pak 
zamávali křídly a zmizeli za ním. „To 
byl ale divnej člověk", pomyslel jsem 
si. Asi nějakej blázen. Ale stejně mi to 
nedalo a otevřel j sem kapsu, ve které 
ráno byly peníze. . . Zalapal jsem po de-
chu. Jsou tam! Přesně dva tisíce, přes-
ně ve stejných bankovkách jako ráno. 
Jakoby se z mé tašky ani nehly. Začal 
j sem se smát štěstím a utíkám domů 
jako o život. Sice nevím, jak se to 
všechno mohlo stát, a l e j e mi to úplně 
jedno. Hlavně, že ty peníze jsou na svě-
tě. Mamince prostě řeknu, že jsem ty 
boty nestihl koupit a do toho obchodu, 
k té tlusté paní, skočím hned zítra ráno, 
ještě před školou. Život j e tak úžas-
ný!!! Doma zvoním u dveří přece jen 
trochu nesměle, jdu dost pozdě. Ale ni-
kdo mi dlouho nejde otevřít. Bál j sem 
se, že maminka bude stát přímo za 
dveřmi a čekat na mě, ale nic. Je to 
dobré, asi se dívá na televizi a ani si ne-
všimla, že nejsem doma. Vyndávám 
své klíče a vcházím do bytu. Všude je 
tma. „Mami?" Volám nejisté. „Ma-
minko, j sem doma!" Žádná odpověď. 
Rozsvěcím světlo. Na hodinách nad te-
levizí právě přeskočila ručička na 
19.00. To už j e opravdu tak pozdě? 
Takhle pozdě maminka ještě nikdy ne-
přišla. Od té doby, co umřel táta, už ni-
kam nechodila. Vyprávěla mi, že ještě 
než měli mě, tak spolu nevynechali je-
diný ples v okolí. Ale teď, co pamatuju, 
přicházela vždy ve tři hodiny domů. 
Přesně v 18.30 byla vždy večeře na sto-



le, to byl nepsaný zákon naší rodiny. 
A teď je v celém bytě jen tma, žádná 
večeře nevoní . . . Dostal jsem o ni 
strach. Snad se mamince něco nestalo? 
Podivný pocit mi svírá hrdlo. . . Vtom 
se rozdrnčel zvonek u dveří. No koneč-
ně! Vyskakuju a běžím mamince otev-
řít. Asi si zapomněla klíče, tak byla 
u sousedky. Otevírám. „Ahoj, m a m . . . " 
Zůstal jsem stát jako opařený. Proti 
mně stojí místo maminky dva vysocí 
pánové v uniformách. „Ty jsi Daniel 
Kraus?" Zeptal se mladší z nich chlad-
ným hlasem. „Ano", vypravil jsem ze 
sebe po chvilce odpověď. „Byli j sme tu 
už několikrát", pokračoval policista. 
. . . „Nikdo nebyl doma. Tvoje matka j e 
Markéta Krausová?" Přikývl jsem. „A 
máš doma ještě někoho z rodiny?" 

„Co je s mojí maminkou", křičím na 
něj. „Kde j e?" 

„Tak máš někoho doma?" Zvýšil 
hlas i policista. Ten druhý, starší, ho 
však jemně chytil za rameno a sám pro-
mluvil takovým podivným smutným 
hlasem, který jsem občas slýchával 
v televizi na pohřbech: „Víš, chlapče, 
máme pro tebe špatnou zprávu. . . " Vi-
sel j sem mu na rtech. Dech se mi skoro 
zastavil napětím. „Nevím, jak ti to 
říct," pokračoval ještě pomaleji a tišeji. 
„Týká se to tvojí maminky. . . Dnes od-
poledne. . . ji srazilo nákladní auto". 
Ten prošedivělý policajt sklopil hlavu 
a j e h o pohled se leskl. Cítím, jak mi vy-
stříkly proudy slz do očí. Objal mě. 
Mám obličej položený na jeho chlad-
nou uniformu a brečím. „Je zraněná, j e 
v nemocnici?" Zasýpal jsem tu zbyteč-
nou otázku. Přál jsem si slyšet: „Ano, 
proto j sme tady. Teď tě za ní zaveze-
me", ale ten zatracenej policajt neřekl 
ani slovo. Chytil j sem ho nenávistně za 
klopy uniformy a začal jsem s ním zou-
fale lomcovat vší silou. On se ani nepo-
hnul, jen jsem si všiml, že se mu na 
tváři zaleskla slza. Ten mladší policista 
mě od svého kolegy okamžitě odtrhl. 
Začal jsem se s ním prát a křičet: 

„Proč? Proč se to muselo stát zrovna 
mojí mamince? Próóóč???" Venku mě 
nakládají do auta, že prý mě musí vzít 
na stanici, aby vyplnili protokoly. Je 
mi zima. „. . .Hned potom zkontaktuje-
me někoho z tvé rodiny, aby si tě vy-
zvedl . . . " 

„Ale já chci domů!" Křičím na ně. 
„Domůůů, domůůů, dommmůůů!!!" 
Ucítil jsem ještě jemné štípnutí do ra-
mene. Injekce. Už nekřičím. Neonová 
světla kolem silnice vesele blikají, vý-
lohy svítí. . . , tak lhostejně k tomu, co se 
stalo. Všechno se mlží. Vidím ještě 
maminčinu tvář dnes ráno. Loučí se se 
mnou a mává mi na pozdrav. Usmívá 
se tak nádherně jako vždy, volá za 
mnou: „Ať se ti povede ta písemka, 
Deny". Deny, tak mi říkala jen ona. 
Copak už nikdy to oslovení neuslyším? 
Znova vidím její ústa, tváře a nádherně 
modré oči. Pak už nic. 

Vrkúúú, vrkúúú - zní mi do uší. Ote-
vírám oči a bílí holubi polétávají kolem 
a víří svými nádhernými křídly prach. 
Kolem jsou všude stromy, tráva a spa-
dané listí. Sedím na lavičce v parku, 
všude j e studená tma a vedle mě sedí 
bělovousý pán v bílém obleku. Usmívá 
se na mě: „Povídali j sme si a ty jsi na-
jednou usnul. Jsi už asi hodně vyčerpa-
ný. Měl by si jít spát spíš domů, tady 
začíná být velká z ima . . . " Nemůžu 
uvěřit svým uším. . . To všechno se mi 
jenom zdálo? Ale to přece není možné, 
bylo to tak skutečné.. . „O čem sme si 
povídali", zmohl jsem se na otázku. 
„Přál sis mít zpět své ztracené peníze 
a říkals, že jsou ti přednější než cokoli 
j iného na tomto světě . . . " 

„To ne!!! Už nechci ty peníze! Chci 
jen, aby všechno bylo jako dřív"! 

Oči toho starce se šťastně rozzářily 
jako hvězdy na nebi: „Konečně ses 
rozhodl správně. Tak už běž domů, 
nebo tu televizi neuvidíš celý rok . . . " 

„Takže to nebyl sen?"Jen bezradně 
pokrčil rameny. „A maminka tam 
bude?" Ptám se trochu nejisté. 

„Támhle máš budku. Přesvědč se". 
Otevírám kapsu na peníze, ale ta opět 
zeje prázdnotou jako předtím. Žádné 
dva tisíce, pouze drobky od svačiny 
a pár listů, které odpadaly z okolních 
stromů. Vtiskl mi do ruky minci. Nejis-
té jsem došel k budce a vymačkal naše 
telefonní číslo. „Už zvoní . . . Podru-
hé. . . potřetí. . . Pořád nic. Třeba to ne-
byl sen . . . " „NO PROSÍM, 
K R A U S O V A " ozvalo se ze sluchátka. 
„Ahoj mami, to jsem j á . . . " „No kde 
seš, prosimtě? Víš kolik je hodin?" 
„Já. . . Už jsem na cestě domů. Víš, sta-
la se mi taková nepříjemnost. Já jsem 
ztratil ty peníze na boty. . ." , vyklopil 
jsem celou pravdu. „Cože? Já tě přetrh-
nu jak hada!!! Počkej, až přijdeš domů, 
to si s tebou vyřídím. Máš zakázanou 

televizi až do Vánoc " Ještě nikdy 
jsem maminčiny výhružky neposlou-
chal tak rád. Poslouchal jsem a musel 
jsem se smát. Potichu, samozřejmě. 
Tekly mi slzy radosti. 

Ač to tak nevypadá, tento příběh se 
opravdu stal. Už hodně dávno. Krátce 
před mými dvanáctými narozeninami. 
Toho pána v bílém obleku už j sem ni-
kdy neviděl, a nikdy mi také nebylo 
dopřáno zjistit, kdo to byl. Nevím, 
jestli to byl zrovna dědeček z pohád-
ky, ale pro mě zůstane tou nejpohád-
kovější bytostí, j akou j sem kdy 
potkal. Protože mi ukázal, že žádné 
těžkosti nejsou tak důležité, jak se 
mnoha lidem jeví. Díky němu jsem 
pochopil, že každou ránu klackem, 
kterou od osudu dostaneme, musíme 
přijímat s pokorou a s úsměvem ve 
tváři. Je naší povinností poděkovat 
Bohu, že j sme jenom ztratili peníze, 
j enom nabourali auto, j enom si zlomi-
li nohu . . . Vím, někdy je to hodně těž-
ké, ale vždy j e přeci tolik horších věcí, 
které se nám mohly stát. 

Buďme proto vděční tvorové, žijme 
tak, aby nám žádných takových kou-
zelných dědečků nebylo potřeba. 

a • • 

O ČSOB POJIŠŤOVNA 
nabízí příležitost externí spolupráce 

Přivítáme i zájemce bez praxe v oboru, které bezplatně zaškolíme, popřípadě 
poskytneme počáteční finanční podporu. 

Zájemci s praxí v oboru nebo v aktivitách rodinného finančního poradenství 
mohou zvýhodnění - počáteční finanční podporu - také využít. 

Informujte se na tel. číslech: 0602 - 14 80 95, 0604 - 29 00 36 



z POLICEJNÍCH ZÁPISKU 
• 1 .1 . Bouřlivá silvestrovská noc byla 
zřejmě příčinou dopravní nehody, která 
se přihodila panu L. V. u Rejčkova a při 
které byl zraněn spolujezdec J. K. Přivo-
laná „nehodovka" u řidiče zjistila požití 
alkoholu - co asi čekali na Nový rok. 
• 3.1. Předčasně chtěl zřej mě zaháj it teni-
sovou sezonu neznámý chmaták, který se 
dobýval do kabin v tenisovém areálu. Jak 
zjistil správce kurtů, škoda vznikla, j en" na 
zařízení, tedy rozbitých dveřích a okně. 
I tak činila 1500 korun. Své neúspěšné ta-
žení tímto sportovištěm zloděj zopakoval 
tento měsíc ještě jednou - 30. ledna. 
• 6. 1. Rekreační objekty jsou v zimním 
čase častým cílem nevítaných hostů. Tak 
došlo také k vloupaní do chaty v Chřeno-
vicích, jej ímž majitelem je pan J. L. 
z Ledče. Nenechavec mu způsobil škodu 
za 3500 korun, když ukradl ošacení, sadu 
závitníků, pájku a další drobné věci. 
• 8. 1. U místní polikliniky došlo k po-
škození osobního vozidla Českomorav-
ské stavební spořitelny. Výše škody není 
známa, ale snad byli majitelé pojištěni. 
• Pan K. K. z Ledče oznámil vloupání 
do svého sklepního prostoru v panelo-
vém domě. Zloděj ho připravil o jízdní 
kolo, dvě vrtačky, brusle a další. Celkem 
si odnesl věci za více než 10 000 korun. 
• 9 . 1 . Trochu záhadná vatra byla vidět 
na zahradě rodinného domu v Obrvani, 
kde došlo k požáru palivového dřeva. 
V tomto zimním období by majitelé dře-
vo dokázali využít zcela jistě efektivněji. 
Palivo je fuč, po dvanácti měsíčkách ne-
našla policie ani stopu, rovněž fialky ani 
jahody se v okolí ohně nenašly. 
• 11.1. Pro trestný čin zatajení věci byl 
k dalšímu šetření předán spisový materiál 
D.A. z Ledče, který „nalezl" mobilní te-
lefon Nokia, jehož majitele znal a nález 
mu nepředal. Co „nálezce" čeká nevíme, 
ale jedno je jisté - sazby, už tak drahého 
Telecomu, budou levnější. 
• 12. 1. Světelskému řidiči M. R., který 
je zřejmě uvyklý na tamější bulváry, ne-
stačilo naše Heroldovo nábřeží, kde nara-
zil do zábradlí. Opilý nebyl, nezranil se, 
a tak může i přes hmotnou škodu - chvá-
lit naše pevné zábradlí, protože jinak by 
skončil v ledových vodách, i jemu dobře 
známé, řeky Sázavy. 
• 13. 1. Poctivý nálezce pan J. Novák 
odevzdal peněženku se 600 korunami je-
j ímu majiteli, panu K. H. z Ledče. I když 
s takovým obnosem se zrovna moc nena-
tančíte, takový počin nejen v lednovém 
mrazu zahřeje. 
• 14. 1. Pan M. T. z Ledče oznámil na 
místní policii, že se z noční diskotéky ne-
vrátil jeho s y n - r o v n ě ž M . T. Pohřešová-
ní naštěstí netrvalo dlouho, povedený 
synáček si dýzu protáhl do sousední Zru-
če, kde „tábořil" s kamarády. Doufejme, 
že otcovská domluva byla patřičně řízná 
a potomek už napříště bude místo svého 
pobytu ohlašovat, jak se patří. 

• 15. 1. Nešťastně skončila rozprava 
manželů T., po níž musela být křehčí po-
lovina manželského svazku převezena 
s otřesem mozku do nemocnice. Mír do 
rodiny, paradoxně, vrátila až banální do-
pravní nehoda, po níž postižená odvolala 
trestní oznámení. Tak je to dobře. 
• 16. 1. Neznámý pachatel odcizil 
v Ledči a Ostrově telefonní rozvaděče, 
které skončily ve šrotu. Českému Teleco-
mu tak vznikla škoda za 40 000 korun. 
Neznámý pachatel se tak vystavuje váž-
ným postihům, neboť svým neodpověd-
ným počínáním naplnil skutkovou 
podstatu § 182, odst. 2 trestního zákona, 
kde se sazba odnětí svobody pohybuje od 
1 do 6 let vězení. Už aby tam darebák se-
děl! 
• 17. 1. Trkání dvou osobních vozidel 
v Havlíčkově ulici se obešlo bez zranění. 
Skóre utkání řidičů z Ledče a Hněvkovic 
skončilo za 20 000 korun. Která strana 
vyhrála, se ve spisech nepíše. 
• 18. 1. Na párty se svými kamarády 
nebude rád vzpomínat J. B. Aby doplnil, 
už beztak mocné, baterie alkoholu, šel si 
v bankomatu doplnit hotovost. V rozja-
ření však nebyl dost opatrný a svou kre-
ditní kartu ztratil. Kdosi velmi rychlý se 
na jeho úspory podíval a protože byly 
zajímavé - tak j e jednoduše vybral. Jak 
dlouho bude muset na více než 30 000 
korun J. B. pracovat, nevíme - jisté je, 
že to zatím byl jeho nejrozmařilejší mej-
dan. 
• 24. 1. Poškození omítky v Lipové ulici 
má na svědomí zřejmě parta tří mladíků, 
kteří se nocí vraceli z restaurantu. Do-
mněnku potvrzuje jejich poměrně vý-
střední počínání, neboť se tu uprostřed 
noci radostně povalovali ve sněhu. Jejich 
předešlou sauničkou zřejmě byla notná 
dávka alkoholu. 
• 25. 1. Došlo k vloupání do rodinného 
domu v Zahradní ulici v Ledči. Majitelé 
přišli po nezvané návštěvě o zařízení do-
mácnosti v hodnotě 18 000 korun. Mimo 
jiné o televizi, rotoped a další. 
• 27. 1. N a policii se sám nahlásil mla-
dík L. O., který se svým kamarádem, 
oba chovanci dětského zařízení v Hro-
chově Týnci, kradl v ledečských obcho-
dech. Své počínání už neunesl, zato jeho 
kamarád ještě chvilku pokračoval. Nyní 
už oba zpytují svědomí ve zmíněném 
ústavu. 
• 29. 1. Podivný nález nahlásila chatař-
ka z Čáslavi. V nedalekém lese našla 
sportovní batoh, v němž byla podivná 
směsice věcí - třeba rádio a pevný líh. 
• 30. 1. pokračovaly krádeže telefon-
ních rozvaděčů, tentokráte v Hněvkovi-
cích (viz 16. 1.) 
• 31 .1 . Přes nezajištěné balkónové dve-
ře se do kanceláře na Husově náměstí 
vloupali neznámí pobertové, kteří si tu 
skutečně zařádili a majitele kanceláře 
připravili o více než 300 000 korun. OK 

Konečně jsme se dočkali 
Milí kamarádi, konečně jsme se dočkali 

odškodnění za otrocké práce ve válečné 
vřavě v letech 1942-1945 v Německu. Po 
dosažení částky 10 miliard německých 
marek (5 miliardami DM přispěl stát a 5 
miliard složily podniky válečného prů-
myslu) mají být v první vlně odškodněni 
v březnu letošního roku všichni nucené 
nasazení, kteří mají v pořádku všechny 
náležité doklady a jsou k odškodnění při-
hlášeni. Připomínám jen, že k přihlášení je 
nutná „Pracovní knížka" (Arbeitsbuch), 
svědecké potvrzení a jiné doklady o době 
nasazení, potom vyplníte prohlášení, že 
nebudete na Německu prostřednictvím 
amerických advokátů po vyplacení určité 
částky dále požadovat další platby. Vě-
řím, že toto jsme již všichni, koho se toto 
týká, stvrdili svým podpisem a žádost po-
slali na ČESKONĚMECKÝ FOND 
BUDOUCNOSTI V PRAZE, P.O. BOX 
47, Legerova ul. 22/1844, PSČ 120 21 
PRAHA, telefon: 02/24262040. Zde 
může ještě kdokoliv, kdo se zatím nepři-
hlásil, požádat o odškodnění, a to do kon-
ce dubna tohoto roku. Potom se uzavře 
veškerá možnost na uplatnění částky 5000 
DM za ztracená léta ve zbrojovkách nacis-
tického Německa. 

Děkujeme Ministerstvu zahraničí - ná-
městku J. Šitlerovi za osmileté úsilí 
v práci pro Svaz nucené nasazených 
v Německu a Rakousku a děkujeme i Mi-
nisterstvu sociálních věcí - p. ministru 
Špidlovi za zřízení detašovaného praco-
viště s 20 vysokoškoláky v budově „Sva-
zu bojovníků za svobodu" v Praze. Úřad 
slouží k urychlení plateb z „Fondu bu-
doucnosti" do rukou, kam patří - těm, 
kdo ještě žijí. Dík patří také přátelům 
ZOV - SNN v Havlíčkově Brodě - p. 
Švecovi a p. Polívkovi, kteří zde založili 
Svaz nucené nasazených. 

Věřím, že se po osmi letech čekání 
dočkáme odměny, na kterou máme my 
všichni, kdo jsme trávili nedobrovolně 
roky v lágrech, bídě, hladu s každoden-
ním nebezpečím smrti a v utrpení. Ještě 
jednou děkuji všem, kteří se o výplatu 
odškodnění zasloužili. 

Vladimír Pražák 
důchodce z Ledče n. S. 

BÁSNÍK, kronikář, malíř... 
Ač to zní neuvěřitelně a nepoeticky, básníci 

nikdy neměli zrovna na růžích ustláno a v na-
šem kraji to snad bude platit ještě víc. Výjim-
kou je pan Josef Srb, který toho času žije 
a pracuje v Číhošti. Ani jeho původní profese, 
vyučil se v oboru kuchař - číšník, příliš poezie 
nenabízela. Nyní žije ve větším sepjetí s příro-
dou, kterou velmi miluje a která se v jeho ama-
térské tvorbě objevuje nejčastěji. Také pohle-
dy na hvězdami prozářenou noční oblohu při-
nášejí panu Srbovi mnohou inspiraci. Obyva-
telé Cíhoště v jeho osobě jistě získali dobrého 
kronikáře, jehož záznamy budou nejen pečlivé 
a přesné, ale také prodchnuté jeho poetickou 
duší. Protože jeho tajným přáním je, aby jed-
nou mohl své básně (případně i své kresby) vi-
dět v knižní podobě, přejeme panu Srbovi 
splnění tohoto „snu" a zatím se budeme příle-
žitostně jeho tvorbě věnovat na stránkách na-
šich novin. OK 



Snímkem se vracíme k pořadu Putování za 
betlémskou hvězdou. Tři králové spolu spastý-
ři a koledníky putovali naším městem k „ Be-
tlémské jeskyni" na ledečském rynku. Součástí 
celé akce byla i Tříkrálová sbírka pod patro-
nací České katolické charity. Štědrostí přes-
polních, ale zejména ledečských občanů bylo 
vybráno téměř 6 tisíc korun. Tyto prostředky 
byly odeslány pro potřeby charitního dětského 
domova Markéta v Radhošti na Pardubicku. 

Poděkování patří všem, kteří svým dílem 
přispěli ke zdaru celé akce, byť drobné organi-
zační nedostatky budou jistě inspirativní pro 
vylepšení „putování" v následujícím roce. 
Chystáme celé vystoupení inovovat např. 
o rozhovor s králem Herodem. Tomuto pořadu 
předcházelo páteční a sobotní koledování tří 
králů s pochůzkou po našem městě. Setkali 
jsme se s nečekanou, ale velmi milou odezvou. 
Po rozpečetění pokladničky obsahovaly více 
jak 11 tisíc korun. 

Celé zaevidování sbírky proběhlo za řádného 
dozoru pracovníků Oblastní charity a zaměst-
nanců městského úřadu v Ledči nad Sázavou. 

Ještějednou vřelé díky všem dárcům! 

z d x x i 
Sčítání lidu, domů a bytů 

Ke dni 1. března 2001 SE BUDE 
KONAT V ČESKÉ REPUBLICE -
PODLE ZÁKONA č. 158/1999 Sb. 
SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 
1 . Rozhodným okamžikem sčítání je 
půlnoc z 28. února na 1. března 2001. 
2. Sčítání se vztahuje: 
a) na všechny osoby, které mají v roz-
hodný okamžik sčítání na území České 
republiky trvalý nebo dlouhodobý po-
byt, nebo se na něm dočasně zdržují, 
b) na všechny domy označené popis-
ným číslem a určené k bydlení a na 
všechny další domy, nebo jiné objekty 
označené evidenčním číslem, nebo 
i bez čísla, jestliže v nich někdo bydlel 
v rozhodný okamžik sčítání, 
c) na všechny byty, které jsou v roz-
hodný okamžik sčítání obydleny, 
nebo jsou určeny k bydlení a též na 
všechna jiná obydlí a přístřeší, jestliže 
v nich někdo bydlel v rozhodný oka-
mžik sčítání, 
3. Sčítání nepodléhají cizí státní pří-
slušníci s diplomatickou imunitou 
a výsadami, jakož i domy a byty ve 
vlastnictví jiných států, které slouží 
k diplomatickým účelům. 
4. Sčítání organizuje, řídí a koordinu-
je podle § 16 zákona č. 158/1999 Sb. 
Český statistický úřad. Sčítání prová-
dějí podle § 9 odst. 1 cit. zákona v jed-
notlivých sčítacích obvodech sčítací 
komisaři a sčítací revizoři, které navr-
hují obce a jmenuje Český statistický 
úřad. Při výkonu své funkce se sčítací 
komisaři a sčítací revizoři prokazují 
průkazem sčítacího komisaře, nebo 
sčítacího revizora a svým občanským 
průkazem. 

OZNÁMENI ČESKÉHO 
STATISTICKÉHO ÚŘADU 

Seznam sčítacích obvodů v obci, včet-
ně jejich vymezení, jména a příjmení 
sčítacích komisařů, kteří budou v jed-
notlivých obvodech sčítání zajišťo-
vat, jakož i jména a příjmení sčítacích 
revizorů, zveřejní obec způsobem 
v místě obvyklým 14 dnů před roz-
hodným okamžikem. 
5. Sčítání osob se provede vyplněním 
SČÍTACÍHO LISTU OSOB, který 
vyplní každý za sebe. Za nezletilou 
osobu poskytne údaje její zákonný zá-
stupce, za osobu zbavenou způsobi-
losti k právním úkonům její opatrov-
ník. 
Sčítání domů se provádí vyplněním 
DOMOVNÍHO LISTU. Údaje 
o domu poskytne jeho vlastník nebo 
správce. 
Sčítání bytů se provádí vyplněním 
BYTOVÉHO LISTU. Údaje o bytu 
poskytne jeho uživatel, v případě ne-
obydleného bytu vlastník domu, nebo 
správce. 
Sčítací tiskopisy do jednotlivých by-
tových domácností, provozovatelům 
zařízení poskytujících ubytovací služ-
by, vlastníkům nebo správcům domů, 
popřípadě jednotlivým osobám, které 
podléhají sčítání, doručí sčítací komi-
sař nejméně 6 hodin před rozhodným 
okamžikem. 
Pokud ten, kdo je povinen poskytnout 
údaje, z jakýchkoliv důvodů neobdrží 
příslušný sčítací tiskopis, přihlásí se 
nejpozději do 12 kalendářních dnů od 
rozhodného okamžiku u příslušného 
sčítacího komisaře, nebo v kterékoliv 
obci a sčítací tiskopis dodatečně vypl-
ní a odevzdá. 

Podle § 6 odst. 4 cit. zákona, každý 
kdo má povinnost poskytnout údaje, 
poskytne je úplně, správně, pravdivě 
a včas. Údaje o národnosti a nábožen-
ství vyplní každý podle svého rozhod-
nutí. 
6. Údaje zjištěné při sčítání jsou chrá-
něné podle ustanovení § 13 zákona 
č. 158/1999 Sb. Údaje o jednotlivých 
osobách nesmějí sčítací komisaři a re-
vizoři a další osoby, které se s nimi se-
známí při zpracování údajů, zve-
řejňovat ani komukoliv sdělovat 
a tyto údaje nesmějí použít pro jiné 
než statistické účely. Obdobně jsou 
chráněny i údaje o bydlení, bytech 
a bytových domácnostech, pokud zá-
kon nestanoví výjimku. 
Všechny osoby, které se v souvislosti 
s prováděním sčítání a zpracováním 
jeho výsledků seznámí s individuální-
mi údaji, jsou povinny zachovat ml-
čenlivost o těchto údajích. Tato 
povinnost trvá i po skončení přísluš-
ných prací. Porušení povinnosti ml-
čenlivosti je přestupkem, za který lze 
uložit pokutu až do výše 200 000 Kč, 
pokud nepůjde o trestný čin. 
7. Kdo nesplní povinnost poskytnout 
údaje, přestože k tomu byl vyzván sčí-
tacím komisařem, nebo sčítacím revi-
zorem, dopustí se přestupku, za který 
je možno uložit pokutu až do výše 
10 000 Kč. 
8. Český statistický úřad žádá všech-
ny občany, aby zodpovědným vyplně-
ním sčítacích tiskopisů přispěli 
k úspěšnému provedení sčítání lidu, 
domů a bytů. 

Český statistický úřad 



VOLEJBALISTÉ Z GYMNÁZIA V LEDČI N. S. V REGIONÁLNÍM EINÁLE 
Poprvé v historii ledečského gymnázia se 

podařilo školnímu družstvu chlapců po-
stoupit z okresního kola ve volejbale střed-
ních škol dále do krajského kola. Okresní 
kolo bylo rozděleno na tři základní skupiny. 
Zápasy se hrály v těchto městech našeho 
okresu: ve Světlé n. S., v Havlíčkově Brodě 
a v Chotěboři. Ledečské družstvo se jelo 
podívat do Světlé. 

Hráli jsme až druhý zápas, takže jsme si 
v klidu mohli prohlédnout naše soupeře. 
Této základní okresní skupiny se účastnila 
tři družstva. Jedno z Ledče a dvě ze Světlé. 
Svá dvě utkání jsme odehráli v exhibičním 
tempu a mohli jsme se těšit účastí ve finálo-
vém turnaji, který se hrál o 14 dní později 
v Havlíčkově Brodě. Kromě nás postoupila 
do okresního finále družstva Gymnázia 
Havl. Brod, SOU H. Brod a Gymnázia Cho-
těboř. Mezi turnaji ve Světlé a v Havl. Bro-
dě jsme absolvovali několik přípravných 
tréninků v tělocvičně ve Zruči nad Sázavou. 

Do školy Tří Bratří v Havlíčkově Brodě 
jsme dorazili jako první. Rádně jsme toho 
využili a pořádně se rozehráli. Los nám ne-
přál a hned k prvnímu utkání jsme nastoupi-
li proti kvalitnímu družstvu havlíčko-
brodského gymnázia. První dějství bylo 
pevně v našich rukou, ale v druhém s námi 
soupeř začal držet krok. Udělali jsme něko-
lik zbytečných chyb a soupeř nás začal pře-
hrávat. Ke konci setu jsme náskok stáhli, 
ale v koncovce jsme opět zachybovali a těs-
ně prohráli. Do taibreiku jsme vkročili ner-
vózně a nabídli soupeři několik lehkých 
balonů. On je však nevyužil a my jsme se 
zase chytli. Set jsme pak už dotáhli do ví-

MODERNIZACE UČEBNY 
VÝPOČETNÍ TECHNIKY 

Vyšší odborná škola a Integrovaná střední 
škola strojnická v Ledči věnuje maximální po-
zornost v>uce výpočetní techniky. Proto kaž-
doročně investuje značné finanční prostředky 
do modernizace počítačových učeben. 

V letošním školním roce byly v učebně vý-
početní techniW nahrazeny staré monitory 
kvalitními monitory s 19" obrazovkou a nový-
mi grafickými kartami. Byla modernizována 
počítačová síť, která nyní obsahuje i aktivní sí-
ťové prvky. Nový je též řídící počítač, který je 
rychlejší a modernější. 

Výsledkem modernizace je učebna na špič-
kové úrovni, která umožní kvalitní výuku vý-
početní techniky ve všech studijních oborech. 
Zejména pak v oboru strojírenství se zaměře-
ním na výpočetní a informační technologie, 
výuku počítačové grafiky a počítačového mo-
delování. Mgr. Radomír Nulíček 

tězného konce. Řádně povzbuzení vyhra-
ným taibreikem nad asi největším kandidá-
tem na postup do krajského kola jsme 
nastoupili do následujících dvou utkání. 
Ani v jednom už jsme nezaváhali a všechny 
zápasy a také celý turnaj vyhráli. Bylo před 
námi krajské kolo v Jičíně. 

Do Jičína jsme jeli 14. prosince mikrobu-
sem. Místo konání jsme našli velmi rychle a 
vstoupili jsme do veliké jičínské haly, kde 
se hraje extraliga házenkářů. Byla zde při-
pravena tři volejbalová hřiště. Krajského 
kola se účastnilo 10 vítězů kol okresních. 

Turnaj byl rozlosován do dvou skupin po 
pěti družstvech. Následovalo přivítání od 
ředitele pořádající SIŠ Jičín a mohlo se za-
čít hrát. Do skupiny jsme dostali Litomyšl, 
Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou 
a Jičín. Ihned jsme nastoupili k prvnímu 
utkání proti Rychnovu. Projevila se velká 
nervozita a náš výkon byl nevyrovnaný. 
Předvedený výkon patřil k nejslabším, kte-
ré jsme během našeho volejbalového puto-
vání předvedli. Výsledek prvního zápasu 
byl tedy jednoznačný - 0:2 ve prospěch 
soupeře. Následoval zápas s Litomyšlí. Bo-
hužel jsme ho začali opět nešťastně. Po prv-
ním prohraném setu jsme byli nuceni 
pozměnit sestavu. Střídání se později proje-
vilo jako rozhodující. Zápas skončil 1:1 na 
sety, ale zahráli jsme celkově o jeden vítěz-
ný míč více, takže jsme se stali jeho vítězi. 

Souboj, který měl následovat, se měl stát 
rozhodujícím. Jestliže bychom nevyhráli, 
nemáme šanci probojovat se do závěreč-
ných bojů o postup na mistrovství ČR. Če-
kala nás ale bitva se sportovním gym-

náziem z Hradce Králové. Řada závodních 
hráčů v jeho sestavě byla nad naše síly, 
i když první set byl zcela vyrovnaný a roz-
hodlo se až v koncovce. I tak ale výsledek 
0:2 pro soupeře. 

V posledním utkání jsme smetli jedno-
značně družstvo Jičína. Ve skupině jsme 
skončili na třetím (nepostupujícím) místě. 
Možnost spravit si náladu jsme dostali 
v boji o 5. - 6. místo s družstvem ISS Semi-
ly. Toto utkání nedopadlo podle našich 
představ a i přes veliký boj jsme ho prohrá-
li. Turnaj zakončila krásná finálová bitva, 
z níž vyšlo nakonec vítězně družstvo Gym-
názia Hradec Králové^ na druhém místě 
skončilo Gymnázium Ústí nad Orlicí. 

Šestý nejlepší celek ve východních Če-
chách - tak skončilo ledečské družstvo své 
volejbalové putování. Takový úspěch se 
rozhodně nečekal, i když se v ledečském 
družstvu sešlo hned několik závodních hrá-
čů. Mít o trošku více štěstí, mohli jsme být 
ještě výše. 
Sestava: 
Jiří Vorlíček (kapitán) - smečař 
Dušan Hoskovec - smečař 
Vojta Maštálka - univerzál, smečař 
Josef Nádvorník - blokař 
Michal Šramka - blokař 
Pavel Jaremenko - univerzál 
Luboš Petrus - univerzál 
Jiří Drahokoupil - nahrávač 

Poděkování patří firmě AQUACOMP, 
bez které bychom se nemohli regionální-
ho kola v Jičíně zúčastnit. 

Jiří Drahokoupil 
student Gvmnázia v Ledči n. S. 

Změny v tělovýchově -
V prosinci minulého roku proběhla valná 

hromada Tělovýchovné jednoty Kovofiniš 
v Ledči nad Sázavou. Valná hromada se sešla 
z iniciativy některých oddílů, kterým nebyl 
stav v TJ lhostejný. Dá se říci, že v posledních 
letech se o tělovýchovu, jako celek, starali 
pouze tři funkcionáři, kteří pochopitelně na 
chod tak velké organizace nestačili. 

V tělovýchovné organizaci j e v současné 
době organizováno na 900 převážně mla-
dých členů, a to v osmi oddílech (kopaná, 
házená, odbíjená, lední hokej, tenis, vodáci, 
lyžování ASPV - asociace sportu pro 
všechny). Tato organizace spravuje maje-
tek v celkové hodnotě na 20 milionů korun. 
Na zmíněné prosincové valné hromadě se 

zúčastnili zástupci všech oddílů, kromě 
oddílu tenisu, jehož zástupci se k jednání 
nedostavili. Na tomto zasedání byl mimo 
jiné zvolen nový výkonný výbor a zároveň 
gro nefunkčnost zrušen oddíl lukostřelby. 
Členy nového výboru se stali: za oddíl ko-
pané - ing. Anděl Josef, Brož Jiří, Vopěnka 
Otto, za oddíl házené - ing. Drápela Jan, 
Prokop Alois, za oddíl vodáků - Peřina 
Vladimír, za oddíl ASPV - Vrzáčková 
Marta. Následně na první schůzi výkonné-
ho výboru byl předsedou TJ zvolen Otto 
Vopěnka, místopředsedou Vladimír Peři-
na a tajemnicí paní Marta Vrzáčková. Kro-
mě těchto procedurálních záležitostí si 
výbor vytýčil hlavní cíle do nejbližší bu-

doucnosti. Za stěžejní výbor považuje 
následující: 
+ povznést zájem veřejnosti o dění v tělový-

chově 
+ ujasnit majetkoprávní vztahy užívaných 

sportovišť 
• zajistit opravy a údržbu stávajících spor-

tovišť 
Pro tyto priority si dovolujeme oslovit 

všechny občany Ledče a okolí a požádat o 
spolupráci. Vždyť tělovýchova umožňuje 
nejen sportovní vyžití, ale i možnost aktivní-
ho odpočinku. Věřím, že tato situace nebude 
lhostejná hlavně zvoleným zastupitelům 
Města Ledče a místním podnikatelům. 

Předseda TJ Kovofiniš Otto Vopěnka 



Oddíl kopané TJ Kovofiniš 
Ledeč nad Sázavou 

Vás zve na 

SPOLEČENSKÝ 
PLES 

s předtančením 
sokolovna Ledeč n. S. 
9- března od 2 0 hodin 

hudba: MELODIE 
vstupné: 

sál - 100 Kč, přisáli - 80 Kč 

b o h a t á t o m b o l a 
předprodej vstupenek 

v prodejně SPEKTRUM 
na Husově náměstí 
teL: 0452 /62 60 09 

S K K 
Firma zajišťující zámkové dlažby, 
obklady, dlažby a stavební práce 

p ř i j m e 
brigádníky pro sezónní práci 

(březen) na pokládání 
zámkových dlažeb 

Kontakt: tel. 0607-55 97 63 
0605-85 81 96 

Veleta František 

Feniková Marie 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny v únoru oslaví 
Prokopová Božena Jelínek Jaroslav 
Hoskovec Zdeněk 
75. narozeniny 
Krajíček Václav 
Egartová Růžena 
80. narozeniny 
Veletová Božena 
85. narozeniny 
Holadová Julie Gampe Bernhard 
90. narozeniny 
Fialová Marie 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prožití dalších dnů Vašeho života ve zdraví 
a spokojenosti. 
ZEMŘEL 
Viktora Josef 

Dne 29. ledna jsme vzpomněli prvého, 
pro nás velmi bolestného výročí, kdy ze-
mřela 
paní Marie Kavková z Ledče n. Sázavou. 
Všem, kteří spolu s námi vzpomínají, děku-
jeme. Manžel a synové s rodinami. 

Poděkování 
Srdečně děkuji přátelům a ledečským 
společenským organizacím za blahopřá-
ní k mému životnímu výročí. Při této pří-
ležitosti chci rovněž poděkovat mnohým 
našim dalším spoluobčanům za vzájemná 
porozumění při každodenním spolužití, 
při službách a za všechna milá společen-
ství zde v mém rodném městě díky! 

MUDr. Eva Nápravníková 

PROGRAM KINA - březen 
1.3. EASTIE BOYS 
19.30 Premiéra úspěšného německého 

filmu 

3.3. PONORKA U-571 
19.30 Premiéra filmu USA-Francie 

6. 3. RABÍN, KNĚZ A KRÁSNÁ 
BLONDÝNA 

19.30 Bláznivá romantická komedie 

8.3. CELA 
19.30 Příběh sadistického vraha 

10.3. ROADTRIP 
19.30 Úspěšná bláznivá komedie 

13.3. MŮJ SOUSED ZABIJÁK 
19.30 Krimi komedie 

15.3. OBĚTI A VRAZI 
19.30 Český film 

17. 3 JÁ, MÉ DRUHÉ JÁ A IRENA 
19.30 Komedie -USA 

20.3. POHÁR 
19.30 Kouzelná komedie z fotbalového 

prostředí 

22.3. FLINTSTONEOVI 2 
19.30 Filmová komedie v české řeči 

24.3. SCARY MOVIE - DĚSNEJ 
ZABIJÁK 

19.30 Komediální horor 
27. 3. 6. DEN 
19.30 Akční sci-fi thriller 

29. 3. DOKONALÁ BOUŘE 
19.30 Skvělý thriller 

31.3. GRINCH 
19.30 Filmová komedie 

STALO SE ROKU... 
1926 
Dne 12. února konána schůze městského za-
stupitelstva za předsednictví starosty města 
Josefa Křivohlavého. Městský radní Rudolf 
Oliva, holič navrhl, aby při stavebních pra-
cích, bylo zaměstnáváno místní dělnictvo. Při-
znáno domovské právo Josefu Budínskému. 
Upraveny platy policejnímu revisoru Karlu 
Hornekovi a strážníkům Janu Radošovi a Jo-
sefu Sadílkovi. Schválen policejní řád vypra-
covaný náměstkem starosty Emilem Čechem. 
Měsíční platy s místními a drahotními přídav-
ky činí u Karla Horneka 1243 Kč. 40 h., u Jana 
Kadoše 989 Kč. 58 h. a u Josefa Sadílka 1177 
Kč. Mimo to upraven také plat policejnímu 
strážníku Františku Kadlecovi na 829 Kč. 80 
h. měsíčně. Pensijní příspěvky 8 % a daň 
z příjmu ponesou zaměstnanci ze svého. Jed-
náno o zřízení vlastní městské spořitelny. 
1931 
Regulaci provedl nákladem země České 
a obce ledečské František Vorlíček, stavitel 
v Ledči n. Sáz. jak svědčí pamětní deska ve zdi 
potoka u mostu zasazená. 
Usneseno upraviti ulici Havlíčkovu a ulici Pi-
vovarskou, podle návrhu, který vypracoval 
ing. Zdeněk Fišer, civilní geometr v Ledči n. 
Sáz. Provedena delegovanými členy městské-
ho zastupitelstva intervence u Státního pozem-
kového úřadu v Praze ve přídělu hotelu „Zlatá 
Praha" a lesa na Melechově a podána zpráva o 
této intervenci. Hotel „Zlatá Praha" jest ve stá-
diu vyjednávání. 
Stranou sociálně demokratickou bylo zvlášť 
intervenováno pro město také u vicepresidenta 
Státního pozemkového úřadu Noska. Les 
„Melechov" město obdržeti nemůže, ježto již 
učiněny disposice jiné. Státní pozemkový úřad 
nabídl zástupcům města les „Háj" ve výměře 
109 hektarů. Město muselo by však podati žá-
dost o příděl jeho a nabídnouti výměnou obec-
ní lesy na Melechově a ve Stvořidlech. Taková 

žádost bude ihned podána. Podána zpráva ve 
věci vodovodu. 
1941 
Také tabáku a tabákových výrobků byl už ne-
dostatek a obchodovalo se jimi na „černo". 
Silní kuřáci začali doma pěstovat tabák (úřed-
ně bylo povoleno 7 sazenic na kuřáka), který si 
sami zpracovávali a ten pak kouřili. Říkalo se 
mu „domovina" a každý takový kuřák „domo-
viny" dovedl v těchto dobách nepříjemným 
pachem kouření být postrachem svého okolí, 
zvláště pak nekuřáků. 
I bezpečnost obyvatelstva byla stále více ohro-
žena, protože pozvolna vzrůstala moc britské-
ho letectva a toto začalo s nočním i denním 
bombardováním zemí obsazených Němec-
kem. V důsledku toho bylo opět obnoveno na-
řízení o zatemňování, které bylo po porážce 
Polska zrušeno. V březnu bylo také nařízeno 
budovat v domech protiletecké kryty. 
Zima letošního roku byla velmi tuhá. Začátek 
roku 1941 přinesl nám spousty sněhu. Sněži-
lo celých pět dní od 31. prosince 1940 do 5. 1. 
1941 a sněhu napadlo přes 1 /2 metru. V nedě-
li 20. ledna opět silně sněžilo. Sněhu bylo to-
lik, že není toho pamětníka. Komunikace 
byly namnoze přerušeny a v těchto mimořád-
ných poměrech nezbylo obci jiného východi-
ska, než aby k odklizování sněhu nařízenému 
okresním úřadem byla zavedena pracovní po-
vinnost. Tato byla nařízena celkem třikrát, 
a to od 9. do 13. ledna na dva dny, od 19. do 
22. ledna rovněž na 2 dny a od 6. února na 3 
dny. Věková hranice byla stanovena od 18 do 
60 let s poukazem, že ti, kteří z jakýchkoliv 
důvodů nemohou pracovní povinnost vyko-
nati osobně, mohou složiti 33,- K za den k na-
jmutí schopného náhradníka. Provádění 
pracovní povinnosti setkalo se s neporozu-
měním jisté části občanstva, která hleděla jak 
jen bylo možno, pracovní povinnost obchá-
zet. Kromě toho vyskytly se různé nesrovna-

losti jak v nástupu najatých náhradníků, tak 
i v dodržování pracovních hodin, a to proto, 
že nebylo možno docíliti přesné kontroly 
účasti i výkonu. 
Dne 16.února zemřel nejstarší občan města, 
starý Mačina z Hrnčířské ulice, který dosáhl 
věku 91 let. 
Dne 17. února byl městskou radou osloven 
profesor Absolon o prozkoumání jeskyně pod 
Septouchovem, ale tento nemohl městu pro 
velké zaneprázdnění vyhovět. 
Z městských nákupů stojí za zmínku zakoupe-
ní nivelizačního přístroje za 5 359 korun a za-
koupení obecního plemenného býka. 
Jako každého roku, tak i letos, byly prodány 
menší části obecních pozemků, a to Janu An-
drlovi (čp. 167) 58 m~ od č.k. 2329 a Marii 
Hoskovcové (čp. 463) 383 m2 od č.k. 2329 po 
10 K za 1 m2. (Jednalo se o pozemky na svahu 
nad silnicí do Velké stráně, po pravé straně 
této silnice, jdeme-li z města). 
Dále bylo rozhodnuto o prodeji části obecní 
pastviny č. 2072/2, a to Marii Záviškové 
z Ledče n. Sáz. (čp. 494), Marii Žáčkové 
z Ledče n. S. (čp. 211), Bohuslavu Spálenkovi 
z Prahy - Karlina, Josefu Vycpálkovi z Ledče 
n. S. (čp. 469), Zdeňku Bártovi a Heleně Bár-
tové z Liběchova, 1 m2 za 5,- K. Jedná se 
o obecní pastvinu navazující na ulici Hlaváčo-
vu a táhnoucí se k severu k vodojemu u Stína-
del. Tento pozemek musel být majiteli 
přilehlých parcel vykoupen a až na nepatrné 
částečky zase předán do veřejného majetku, 
ježto se jedná o projektovanou ulici. (Tato věc, 
respektive cena, byla projednávána ještě něko-
likrát a konečná cena za 1 m2 byla v roce 1943 
stanovena na 3,- K). 
Manželům Špačkovým bylo odprodáno 
147 m2 č.k. 2285/2 (cesta - 1 m2 za 6 K) a dědi; 
cům po Julii Šedivé 92 m2 č. k. 2204/5 (1 m2 

za 2,50 K). Oba kupující musí hradit i všechny 
poplatky. OK 
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