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Petice za Ledeč 
V průběhu měsíce srpna a září probíhala v našem městě a okolních obcích podpi-

sová akce pod petici adresovanou vládě a premiérovi na podporu Města Ledeč nad 
Sázavou, aby bylo v rámci reformy veřejné správy ČR zařazeno mezi obce III. kate-
gorie (tzv. „malé okresy"). Vláda totiž svým usnesením ze dne 25. 7. 2001 Ledeč 
mezi tato města neuvedla. Petiční archy byly roznášeny po domácnostech a součas-
ně byly k dispozici i na veřejně přístupných místech, např. v informačním centru, 
v muzeu, na městském úřadě. Celkem se získal 5491 podpis, z čehož vyplývá, že 
občanům není jejich město a jeho budoucnost lhostejná. Současně bylo posbíráno 
kromě podpisů také množství připomínek a názorů v kladném i záporném smyslu 
slova. 

Organizátoři petice děkují za spolupráci. J. Kubistová, MU 

Co skrývala kopule hradu 

Velkou pohromou pro ledečský hrad byl požár v roce 1879. Vyhořely všechny střechy, 
včetně střechy věže. Ta byla pouze nouzově opravena a pokryta šindelem. V roce 1929 byl 
šindel a trámy tak porušeny, že muselo dojít k předělání celé střechy. Věž dostala novou trá-
movou konstrukci a došlo k pokrytí železnobrodskou břidlicí. Hrotnici a další klempířské 
prvky zhotovil známý ledečský židovský klempíř Max Steiner se svým dělníkem Rudolfem 
Novákem. 

Uběhlo sedmdesát dva let a věž s celým hradem potřebovala opravu. Hrad vlastní město 
Ledeč n. Sáz. a Aquacomp - Hard s. r. o. Ledeč. Již od loňského roku dochází na hradě ke 
generální opravě střech. Letos přišla i řada na opravu věže. Zde došlo k několika zajímavým 
objevům. Předně se po odstranění staré omítky objevilo u vrcholu původní gotické cimbuří 
a letopočet zhotovení poslední omítky věže 1885. Při sejmutí poškozené hrotnice byla obje-
vena obálka zatavená v zinkové schránce. Ještě štěstí, že obálka byla objevena ve spodní 
části hrotnice. Kopule totiž byla několikrát prostřelena a tak by se dokumenty asi nezacho-
valy. Pamětníci vzpomínají, že k tomu došlo asi po skončení druhé světové války. Vojáci 
Rudé armády si kopuli našli jako terč pro své střelecké cvičení. 

Za přítomnosti majitele firmy Rekonstrukce opravy památek s. r. o. Český Krumlov Jiří-
ho Haniše, která provádí opravu věže, architekta Václava Girsy, architekta M. Hanzla, pra-
covnice památkového ústavu Pardubice J. Brožové a jednatele Hrad Ledeč nad Sázavou s. r. 
o. pana Bohumila Svobody otevřel obálku starosta města pan Karel Urban. Obálka obsaho-
vala dvě listiny, klempíř Max. Steinera, popisuje svoji živnost a opravu věže. Druhá od ředi-
tele tehdejšího velkostatku Ledeč - Vrbice V. Hořejšího popisuje stav velkostatku, 
představitele státu, informace o městě, lesní zvěři a ceny dřeva. V té době ještě hrad nepatřil 
pod město Ledeč, ale byl součástí Horní Ledče, která patřila pod Hradec. 

Dále zde bylo šest mincí v hodnotě 5, 10, 20, 50 haléřů, 1 Kč a 5 Kč z roku 1928-29. 
V malé obálce pak 51 známek z první republiky. 

Dokumenty budou okopírovány a vráceny spolu s dalšími věcmi, odznaky, mapou města, 
pohlednicemi, mincemi, současnou listinou do nové schránky a ta vložena zpět do nově vy-
robené hrotnice. František Pleva 

ŘÍJEN 
Koruny stromů jsou ze zlata, 
Mlha jim závojem mává, 
Od lesa jako když hrana zní, 
To krása dokonává ... 
Na keřích červené ohníčky, 
Šípek tam do šera svítí. 

Svět propad se do stříbra nití. 
Ptáci jsou tesknotou opilí 
A zlomeně padají z hnízda. 
Srdci je skoro až do pláče, 
Severák polem si hvízdá. 

UVNITŘ LISTU 
• Kopule z hradní věže vydala ta-

jemství 
• Co jsou „malé okresy" 
• Vyplácení peněz dle zákona 

261/2001 
• Sportovní zprávy 

Jste spokojeni 
s úrovní 

Ledečských novin? 
V měsíci září t.r. byla na webových 

stránkách Města Ledeč nad Sázavou 
pod adresou www.ledec-net.cz 
položena anketní otázka: ,jste spo-
kojeni s úrovní Ledečských novin?". 
Ankety se dosud zúčastnilo 46 res-
pondentů. Zveřejňujeme výsledky 
hlasování: 
odpověď 
rozhodně ano 
spise ano 
spíše ne 
rozhodně ne 

7 % čtenářů 
52 % čtenářů 
17 % čtenářů 
24 % čtenářů. 

V současné době můžete na uvede-
né adrese reagovat na otázku, zdali 
má podle Vašeho názoru Město Le-
deč nad Sázavou předpoklady pro 
zřízení tzv. „malého okresu" v rámci 
reformy veřejné správy. Těšíme se 
na Vaše odpovědi. 

J. Kubistová, MÚ 

http://www.ledec-net.cz


ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady Města Ledeč nad 

Sázavou konaného dne 17. září2001 
• RM Ledeč nad Sázavou bere na vědomí 
registraci žádosti „Rekultivace ukončené 
skládky Rašovec". Předmětem registrace 
je požadovaná podpora ze ZFŽP ČR na 
opatření v rámci Programu péče o přírodní 
prostředí - dílčí program 4.1. Předmětem 
žádosti je poskytnutí finančních prostřed-
ků ze Státního fondu životního prostředí 
ČR ve výši 15 989 000,- Kč. 
• RM Ledeč nad Sázavou bere na vědomí 
registraci žádosti „Obnova zeleně u hra-
du". Předmětem registrace je požadovaná 
podpora ze SFŽP ČR na opatření v rámci 
Programu péče o přírodní prostředí - dílčí 
program 3.1.2. Předmětem žádosti je po-
skytnutí finančních prostředků ze Státního 
fondu životního prostředí ČR ve výši 
2 883 362,40 Kč. 
• RM Ledeč nad Sázavou bere na vědomí 
návrh smlouvy o společném postupu při 
plynofikaci obcí Svazku Mikroregionu 
Ledečska. 
• RM Ledeč nad Sázavou bere na vědomí 
dopis starosty města pana Urbana ministru 
vnitra Mgr. Grossovi ve věci zařazení 
města Ledeč nad Sázavou mezi obce III. 
kategorie. 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje 
ukončení nájemní smlouvy na pronájem 
části pozemku pare. č. 887/11 v kat. území 
Ledeč nad Sázavou s SBDO Ledeč nad 
Sázavou k 30. září 2001 dohodou. 
• RM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 
102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo č. 1128 mezi Městem Ledeč nad Sá-
zavou a společností Izolace 21, s.r.o Jin-
dřichův Hradec na provedení opravy 
střechy smuteční obřadní síně položením 
PVC fóliového systému v ceně 197 tis. Kč 
vč. DPH. Úhrada bude provedena z pro-
středků hospodářské činnosti. 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje pro-
dloužit nájemní smlouvu paní Ivy Krato-
chvílové na byt č. 6 v domě čp. 77 
Čechova ulice, Ledeč nad Sázavou do 31. 
prosince 2003. 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje pro-
nájem uvolněného bytu č. 6 v ulici 
Družstevní čp. 1030 paní Lence Novotné, 
bytem Haškova čp. 646, Ledeč nad Sáza-
vou od 1. října 2001. Podmínkou je sou-
hlas s pronájmem za ekonomické 
nájemné, předání žádosti o odkoupení to-
hoto bytu a úhrada dlužného nájemného 
k tomuto bytu. 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje 
uzavření smlouvy se společností INEPOS 
s.r.o. Ledeč nad Sázavou ve věci výkonu 
investorské inženýrské činnosti v rozsahu 
„výkon technického dozoru investora" na 
stavbě „Dům s pečovatelskou službou II" 
s tím, že požaduje, aby dostala na vědomí 
úplné znění mandátní smlouvy uzavřené 
mezi Městem a firmou INEPOS s.r.o. Le-
deč nad Sázavou. 
• RM Ledeč nad Sázavou odkládá roz-
hodnutí ve věci žádosti Nadačního fondu 
na podporu dětí a mládeže se středním 

a těžkým mentálním a tělesným po-
stižením Havlíčkův Brod o příspěvek na 
vzdělávání a dopravu dětí s mentálním po-
stižením ze dne 13. září 2001 do doby pro-
šetření vedoucím sociálního oddělení 
MěÚ. 
• RM Ledeč nad Sázavou neschvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku v roce 
2001 Sdružení pro péči o duševně nemocné 
Fokus Vysočina Havlíčkův Brod z důvodu 
vyčerpání rozpočtovaných prostředků pro 
příspěvky organizacím s doporučením 
předložit k projednání na prosincovém za-
sedání Zastupitelstva Města projekt s návr-
hem na potřebné prostředky na rok 2002 
pro projednávání návrhu rozpočtu. 

Ze zasedání Zastupitelstva Města Le-
deč nad Sázavou konaného dne 24. září 
2001 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje ná-
vrh stanov obchodní společnosti Úpravna 
vody Zelivka a.s. 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje zá-
měr integrace základních škol v Ledči nad 
Sázavou v termínu od 1. července 2002. 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje zá-
měr zřízení samostatného právního sub-
jektu příspěvková organizace Základní 
škola Ledeč nad Sázavou v termínu od 
1. července 2002. 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje 
uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy" o podmínkách prodeje 7700 ks 
akcií společnosti Česká spořitelna, a. s., 
ISIN CZ0008023736 (dále jen „akcie") 
se společností Erste Bank der oesterrei-
chischen Sparkassen AG, náhradní identi-
fikační číslo v SCP: 0090003195, (dále 
jen „kupující"), při zaplacení kupní ceny 
ve výši 130,- Kč za jednu akcii. 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje zá-
měr výstavby 2 bytových domů v lokalitě 
starého sídliště (68 bytů). 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje po-
skytnutí finančního příspěvku z rozpočtu 
Města Ledeč nad Sázavou na úhradu ná-
kladů spojených s opravou podlahy v sále 
Gymnázia Ledeč nad Sázavou ve výši 
50 % (tj. 17 225,- Kč) z celkových nákladů 
na opravu, které činí 34 450,- Kč. 
• ZM Ledeč nad Sázavou ukládá staros-
tovi města p. Karlu Urbanovi ve smyslu 
usnesení ZM č. 6.2001/5 9ZM-s) 
a 6.2001/60ZM-S) sdělit referátu školství 
Okresního úřadu v Havlíčkově Brodě při-
jetí těchto záměrů a požádat o vypsání 
konkurzního řízení na ředitele samostat-
ného právního subjektu příspěvková orga-
nizace Základní škola Ledeč nad Sázavou. 
• ZM Ledeč nad Sázavou ukládá staros-
tovi města p. Karlu Urbanovi uplatnit na 
příslušném orgánu žádost o dotaci v rámci 
programu podpory výstavby nájemních 
bytů a technické infrastruktury na výstav-
bu 68 bytů. 

Ze zasedání Rady Města Ledeč nad 
Sázavou konaného dne 1. října 2001 
• RM Ledeč nad Sázavou bere na vědomí 
zprávu Českého geologického ústavu Pra-
ha, týkající se stability skalního masivu 
Šeptouchov. 

• RM Ledeč nad Sázavou bere na vědomí 
výsledky jednání na MZP s Mgr. Venerou, 
týkající se monitoringu skalního masivu 
Šeptouchov. 
• RM Ledeč nad Sázavou bere na vědomí 
nabídku firmy EKOSO Trhový Štěpánov 
na členství v ekologickém sdružení. 
• RM Ledeč nad Sázavou bere na vědomí 
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích a § 21 až § 24 záko-
na č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení 
v platném znění zřízení bezpečností rady 
obce a krizového štábu obce. 
• RM Ledeč nad Sázavou bere na vědomí 
zprávu Ing. Marie Kovandové o zhodno-
cení technického stavu opěrné zdi u teni-
sových kurtů v Ledči nad Sázavou 
z hlediska stability. 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje po-
dání žaloby k Okresnímu soudu v Havlíč-
kově Brodě o určení vlastnictví ke stavbě 
opěrné kamenné zdi u tenisových kurtů na 
pozemku pare. č. 2468/5 v k.ú. Ledeč nad 
Sázavou. 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje poří-
zení znaleckého posudku za účelem static-
kého posouzení opěrné zdi u tenisových 
kurtů na pozemku pare. č. 2468/5 v k.ú. 
Ledeč nad Sázavou s návrhem na její do-
časné zabezpečení u autorizované osoby. 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje pro-
nájem uvolněného bytu č. 4 v domě s pe-
čovatelskou službou paní Marii Miřácké, 
Sechov čp. 20 ke dni 1. října 2001. 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje 
v souladu zveřejnění záměru města odpro-
dat část pozemku pare. č. 294/4 v kat. úze-
mí Habrek (lokalita Stínadla). 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na pronájem 
nebytových prostor v domě čp. 555-557 
v ul. Ke Stínadlům pro pana Michala Pav-
licu, Lesní 337, Zruč nad Sázavou k pro-
vozování obchodní činnosti - obchod 
s nápoji za cenu 500,- Kč/m2/rok s tím, že 
případné náklady spojené s úpravou pros-
tor k získání povolení k užívání uhradí 
žadatel z vlastních prostředků bez nároků 
na jakékoliv následné vyrovnání. 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje 
uzavření smlouvy s firmou ATING Ledeč 
nad Sázavou na projekt pro stavební povo-
lení stavby 2x 34 bytů. 
• Starosta města Ledeč nad Sázavou 
v souladu s § 21 odst. 2 písm. b) zákona č. 
240/2000 Sb. o krizovém řízení v platném 
znění zřizuje bezpečnostní radu obce 
v tomto složení - předseda rady: Karel Ur-
ban, členové rady: Jaroslav Poborský, Jiři-
na Kubistová, Ing. Július Barta, Ing. 
Břetislav Dvořák, Vítězslav Hess, mj. Jiří 
Wurm, Josef Ptáčník. 
• Starosta města Ledeč nad Sázavou 
v souladu s § 23 odst. 2 zákona č. 
240/2000 Sb. o krizovém řízení v platném 
znění zřizuje krizový štáb obce v tomto 
složení - předseda štábu: Karel Urban, 
členové štábu: Jaroslav Poborský, Ing. Jú-
lius Barta, Ing. Břetislav Dvořák, Vítěz-
slav Hess, mj. Jiří Wurm. 

Slávek Poborský, místostarosta 



Co nového na Vysočině - Co bychom asi měli védét o ref ormé veřejné srévy 
Co jsou a budou tzv. obce II. a obce III. stupně 

NÁROK NA POSKYTOVÁNÍ JEDNORÁZOVÉ PENĚŽNÍ ČÁSTKY ÚČASTNÍKŮM 
NÁRODNÍHO BOJE ZA OSVOBOZENÍ, POLITICKÝM VĚZŇŮM A OSOBÁM 

Z RASOVÝCH NEBO NÁBOŽENSKÝCH DŮVODŮ SOUSTŘEDĚNÝCH DO 
VOJENSKÝCH PRACOVNÍCH TÁBORŮ 

Parlament se usnesl a přijal zákon č. 261/2001 Sb. o vyplacení jednorázové peněžní částky, která se vztahuje na: 

• účastníky národního boje za osvobození 
• politické vězně 
• osoby z rasových nebo náboženských důvodů soustředěné do vojenských pracovních táborů. 

Nárok na poskytnutí jednorázové peněžní dávky mají také vdovy nebo vdovci, v případě účastníka národního boje 
za osvobození také děti. 

Žádost lze vyzvednout na Okresní správě sociálního zabezpečení v Havlíčkově Brodě nebo na detašovaném pra-
covišti v Ledči nad Sázavou, Husovo náměstí 16 (došlo zde ke změně úředních hodin - od 26. září 2001 každý li-
chý týden od 13 do 15 hod). Nárok je nutné uplatnit písemnou žádostí nejpozději do 31. prosince 2002. 

Josef Forst-ved. soc. odd. 

V návrhu zákona, ve kterém se stanoví: 
a) obce s pověřeným obecním úřadem = tzv. obce II. stupně (v ná-

vrhu zákona je v kraji Vysočina navrženo celkem 26 obcí) 
b) obce s rozšířenou působností = tzv. obce III. stupně (v návrhu 

zákona je v kraji Vysočina navrženo celkem 14 obcí), 
jsou v okrese Havlíčkův Brod jako obce II. stupně navržena města 
Golčův Jeníkov, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Ledeč nad Sázavou, 
Přibyslav, Světlá nad Sázavou a jako obce III. stupně města Havlíč-
kův Brod, Chotěboř a Světlá nad Sázavou. 
Protože jsem zjistil (a vůbec se tomu nedivím), že poměrně značná 
část občanů se v pojmech obec II. stupně, obec III. stupně a v po-
jmech s tím souvisejících tak úplně neorientuje, pokusím se celou 
věc na příkladu právě vašeho okresu Havlíčkův Brod vysvětlit. 
Obce II. stupně a správní obvody II 
Tzv. obcemi II. stupně, nebo-li obcemi s pověřeným obecním úřa-
dem, jsou obce, které vykonávají v současné době státní správu 
v tzv. přenesené působnosti pro jasně vymezená území, tj. správní 
obvody II tak, jak je známe od roku 1990 dosud. Jedná se především 
o činnosti v oblasti stavební, živnostenské, sociální, projednávání 
přestupků, ověřování kopií nebo opisů, evidence obyvatel a matrik. 
Jak již jsem napsal, obcemi II. stupně v okrese Havlíčkův Brod 
jsou a budou města Golčův Jeníkov, Havlíčkův Brod, Chotěboř, 
Ledeč nad Sázavou, Přibyslav, Světlá nad Sázavou. Okres Hav-
líčkův Brod je tedy rozdělen na šest správních obvodů II. 
Obce III. stupně a správní obvody III (malé okresy) 
Tzv. obcemi III. stupně, nebo-li obcemi s rozšířenou působností, by 
se měly stát ty obce, které po zániku okresních úřadů 31. prosince 
2002, tedy od 1. ledna 2003 převezmou a budou vykonávat některé 
z jeho působností. Velmi zjednodušeně řečeno by vše mělo proběh-
nout tak, že větší část činností okresních úřadů budou po jejich záni-
ku vykonávat obce III. stupně a zbývající menší část budou 
vykonávat kraje, přesněji krajské úřady. Jednotlivé činnosti - pů-
sobnosti by přitom měly být z okresních úřadů převedeny takovým 
způsobem, aby ty, které „standardní" občan potřebuje často, byly 
vykonávány na obcích III. stupně a ty, které „standardní" občan pot-
řebuje méně často nebo vůbec, byly vykonávány na krajích. Ještě ji-
nak řečeno na krajský úřad by měl občan chodit nebo jezdit asi tak 
často, jako na ministerstvo, na obec III. stupně (pokud tato obec pro 
něj není zároveň i obcí II. stupně) asi tak často, jako na okresní úřad. 
Obcemi III. stupně by se podle návrhu zákona v okrese Havlíč-
kův Brod měla stát města Havlíčkův Brod, Chotěboř, Světlá 
nad Sázavou. Okres Havlíčkův Brod bude tedy rozdělen na tři 
správní obvody III (někdy se nesprávně říká malé okresy). 
Vztah obcí a správních obvodů II. a III. stupně 
Jak již pozorní čtenáři pochopili, všechny obce III. stupně jsou záro-
veň i obcemi II. stupně (naopak to samozřejmě neplatí). Také platí, 
že pravomoci a šíře výkonu státní správy obcí II. stupně nejsou 
zřízením obcí III. stupně zatím nijak dotčeny. Jako dobrý příklad 
v okrese Havlíčkův Brod může posloužit například občan Dolního 
Města, který bude vyřizovat stavební povolení stejně jako dříve na 
městském úřadě ve Světlé nad Sázavou a navíc zde od 1. ledna 2003 
vyřídí i udělení koncesované živnosti nebo vodoprávního rozhod-
nutí například ohledně výstavby septiku (obojí dříve vyřizoval na 

okresním úřadě v Havlíčkově Brodě). Pro například občana Golčo-
va Jeníkova se prakticky nezmění vůbec nic, pouze bude místo na 
okresní úřad v Havlíčkově Brodě jezdit na městský úřad v Havlíč-
kově Brodě, neboť Golčův Jeníkov a s ním i jeho celý správní obvod 
II bude patřit do správního obvodu III města Havlíčkův Brod. Situa-
ce například občana Okrouhlic i Havlíčkova Brodu samotného se 
prakticky nezmění, neboť bude pouze místo na městský a někdy 
okresní úřad v Havlíčkově Brodě jezdit nebo chodit již pouze na 
městský úřad v Havlíčkově Brodě, a to proto, že Okrouhlice i Hav-
líčkův Brod leží ve správním obvodu II i ve správním obvodu III 
města Havlíčkův Brod. 
Zde je asi dobré ještě poznamenat, že obecně by měla platit tzv. zá-
sada skladebnosti, což znamená, že ze správních obvodů II lze vždy 
beze zbytku a zároveň i bez přebytků poskládat správní obvod III. 
V okrese Havlíčkův Brod je toto splněno. 
Nezanikají okresy, ale okresní úřady 
Poměrně často i z úst, ze kterých bych to nečekal, slyším, že ukon-
čení činnosti okresních úřadů je ztotožňováno se zánikem okresů. 
To samozřejmě, ale vůbec není pravda. Okresy jako územní jed-
notky s ukončením činnosti okresních úřadů v žádném případě ne-
zanikají. Samozřejmě svoji činnost v okresním městě neukončí 
velká spousta různých „okresních" nebo lépe v okresním městě síd-
lících institucí. Jako příklad lze uvést celní úřad, statistický úřad, 
okresní soud, katastrální úřad, finanční úřad, úřad práce, hygienic-
kou stanici, veterinární správu, ředitelství policie ČR, českou školní 
inspekci, okresní archiv, pracoviště ministerstva zemědělství (ze-
mědělská agentura), okresní správu sociálního zabezpečení, poze-
mkový fond, telekomunikační úřad apod. Jinými slovy svoji činnost 
nekončí (a ani jako územní jednotka nemůže) okres, ale pouze jed-
na, byť velmi důležitá, okresní instituce - okresní úřad. Všechny os-
tatní „okresní" instituce budou fungovat nadále tak, jak jsme zvyklí 
včetně svých detašovaných pracovišť. Jinými slovy to také zname-
ná, že za všemi těmito institucemi budou občané i další subjekty na-
dále dojíždět do okresního města nebo, pokud existuje a je blíže, do 
sídla detašovaného pracoviště. 
Vše, co jsem výše popsal, vypadá na první pohled logicky a prů-
hledně. Pozorný čtenář si asi všiml, že jsem se však ani slovem ne-
zmínil ani o způsobu financování těchto změn, ani o způsobu, 
jakým budou prováděny. V obou těchto oblastech existuje bohužel 
ještě dnes velmi mnoho nejasností. Jako člověk, který je s těmito 
problémy v denním kontaktu, musím konstatovat, že územní refor-
ma veřejné správy byla a je připravena velmi nedokonale. Na druhé 
straně je třeba uznat, že vždy při jakékoliv zásadní změně vznikají 
problémy. Důležité je, aby nakonec vše fungovalo ve prospěch ob-
čanů, neboť právě přiblížením výkonu státní správy občanovi a ze-
fektivněním jejího výkonu vláda po celou dobu prosazování 
reformy argumentovala. Zda se tak skutečně stalo, budeme však 
schopni seriózně a objektivně posoudit až za několik let. Již dnes je 
však jasné, že příprava reformy byla silně podceněna a že to budou 
nejspíše obce a kraje, které budou muset po vzájemné domluvě 
a dohodách provádět optimalizaci někdy nepříliš promyšlených re-
formních kroků. RNDr. Miloš Vystrčil 

zástupce hejtmana kraje Vysočina 
vystrcil.m@ku.ji.cz 
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Netopýři v z i m ě 
Každé zvíře je něčím zajímavé a také něčím 

výjimečné. Mezi druhy zvířat, která jsou již od 
pradávna opředena různými pověrami, patří 
bezesporu netopýři, kterých jen u nás žije přes 
20 druhů. Tito tajemní noční letci byli 
považováni za vyslance ďábla, čarodějnic a ji-
ných zlých mocností a proto byli pronásledo-
váni, hubeni a někdy i různě týráni a obětováni 
(třeba zaživa přitloukáni na vrata). 

Naštěstí se přístup lidí k těmto savcům 
z řádu letounů s narůstajícími poznatky o nich 
mění a většina druhů se ocitla na seznamu 
zvláště chráněných živočichů a těší se ochraně 
dané zákonem. A opravdu si to zaslouží, 
všechny u nás žijící druhy lze označit za vý-
lučné hmyzožravce, živí se nočním hmyzem, 
můrami, píďalkami, komáry, chrousty! Takže 
žádné pití krve a záměrné zamotávání do vla-
sů, aby ublížili! Proto by mělo do vědomí nás 
všech vejít, že je potřeba přestat na tyto zvlášt-
ní, ale zajímavé tvory, hledět s odporem a na-
opak se snažit jim pomáhat. 

Blíží se zima, která je pro ně velmi složitým 
obdobím. Tady v Ledči byla zaznamenána ko-
lonie netopýra rezavého o počtu 156 jedinců 
v jedné z budov školy Nádražní. Je to rarita, 
normální velikost kolonie bývá tak 30 - 100 
kusů. Netopýři osídlili půdní prostory školy a je 
vidět, že se jim tam velice dobře daří. Potřebují 
totiž k dobrému zimování, které je nyní čeká, 
hlavně stálou teplotu a vlhkost. Zimu přežívají 
natlačeni jeden na druhého ve stavu zvláštní 
strnulosti, která se nazývá hibernace. V tomto 
stavu se jejich tělesná teplota sníží na 10 až 
2 °C, tepová frekvence se ze značných 500 tepů 
za minutu dostane až na 4 (!) tepy, dechová ze 
300 nádechů za minutu na 5 až 20. Zpomalením 
metabolismu si udrží energii na přežití zimy. 
Proto, naleznete-li někde zazimovaného neto-
pýra, nikdy jej nerušte - probuzením ze spánku 
ztratí energii na 3 - 4 dny přezimování! Někdy 
se stane, že prudké oteplení uprostřed zimy ne-
topýry probudí a oni vyletí ven. Jsou však příliš 
slabí a neschopni nalézt si potravu. A tehdy je 
na nás, lidech, abychom jim pomohli. Ale péče 
o netopýra musí být vždy odborná. Proto 
naleznete-li netopýra, umístěte jej do menší 
krabičky a co nejdříve dopravte do Stanice 
ochrany fauny v Pavlově u Ledče, kde se jejich 
výzkumem dlouhodobě zabývá doktor Toman 
a má výborné podmínky pro péči o ně. Nebo 
netopýra doneste do HOBBY ZOO, kde se 
o něj krátkodobě postarám a zajistím předání. 
Také v případě nálezu již uhynulého netopýra 
by bylo dobře, kdyby bylo možno ho (například 
v mikrotenovém sáčku) odevzdat na uvede-
ných místech, poslouží k dalšímu výzkumu 
a následnému zajištění vytvoření optimálních 
podmínek pro zvýšení početných stavů netopý-
rů u nás. 

Přimlouvám se za netopýry, ježkům jsme se 
již naučili v zimě pomáhat, ptáčky krmíme 
podle jejich potřeby, tak teď je řada nezapomí-
nat i na tyto tvorečky. Zároveň tímto žádáme 
čtenáře, aby nám sdělili, zda ve svém okolí ne-
znají místo většího výskytu netopýrů. Usnadní 
nám tím mapování zimovišť v CR a můžeme 
jim pomoci v klidu a ve zdraví přežít 
zimu. Jana Prchalová 

V O L N É Z A H R Á D K Y 
Zahrádkářská kolonie 

Žižkov II. Ledeč nad Sázavou 
nabízí volné zahrádky. 

Nájemné: 0,- Kč 
Roční poplatek (voda + členský 

poplatek): cca 500,- Kč 
Informace 

večer na telefonních číslech: 
0452/62 06 52 

nebo 0605-75 41 17 

ANKETA LEDEČSKÝCH STRÁNEK 
Důvěřujete představitelům Města Ledeč nad Sázavou? 

Přestavitelům Města Ledeč nad Sázavou důvěřuji, protože si myslím, že se pro naše měs-
to snaží udělat co nejvíce věcí v rámci možností. Ale musíme si jako občané tohoto města 
uvědomit, že jsou to normálně pracující lidé jako my a proto některé své plány realizují i ně-
kolik let! 
Jak hodnotíte kulturní dění v Ledči nad Sázavou ...? 

Mezi kulturní dění patří i sport a pro ten vynaložilo město v poslední době značné úsilí, ať 
už jsou to závody o pohár našeho pana starosty nebo nově zřízené víceúčelové hřiště. Co do 
sportuje naše město určitě na úrovni a to nejenom díky sportovním zařízení, kterých je ve 
městě hned několik, ale především díky skvělému fotbalu a házené! 

Velmi dobré je i to, že kulturou žije také náš hrad. Tak na příklad jsou zde výstavy, pro-
hlídka muzea s průvodcem, dětská představení uměleckých škol a mnoho dalšího. Kulturu 
můžeme najít i na jiných místech našeho města. Jedním z nich je INFO-centrum Ledeč n. S., 
kde se pořádají nejrůznější výlety a výstavy. Dále je tady židovská synagoga. Další skvělé 
místo pro milovníky komorních koncertů různých žánrů a jsou tu k vidění opravdu zajímavé 
výstavy, umělci a zpěváci! 

Dalšími kulturními akcemi nás obohacuje Dům dětí a mládeže (DDM), který pořádá letní 
a zimní tábory, kurzy pro děti i dospělé, výlety, Běh Šeptouchovem, Běh Teriho Foxe, Den 
dětí, různá vystoupení uměleckých kroužků atd. Pro náruživé cyklisty zde existuje cyklistic-
ký klub, který najdete v prodejně jízdních kol. Klub pořádá mnoho cyklistických závodů 
a soutěží, ale také třeba triatlon. Pro mládež je tu klasické kino, které ačkoliv je v malém 
městě, promítá skvělé filmy. 

A pak je v Ledči několik míst pro taneční zábavu. Je to hlavně Music bar Prádelna, kde se 
konají taneční párty, diskotéky a módní přehlídky. Dalším místem je sokolovna, kde se 
mimo diskoték pořádají tradiční zábavy a plesy. Nakonec nově přichází kultura do místa na-
zvaného „Mlejn". 
... a co vám v něm chybí? Jak by podle vás měla vypadat kultura v Ledči nyní, za pět 
až deset let? 

V budoucnu by určitě neuškodilo investovat do sportovního stadionu TJ Kovofiniš a dos-
tat jej na atletickou úroveň včetně zázemí. Nevím, co město zamýšlí s pozemky, na nichž 
stojí sokolovna a kino, ale určitě by se zde vyplatilo vybudovat velký kulturní areál s kinem, 
divadlem a místem pro plesové zábavy. Vždyť nejbližší divadlo v našem kraji je až v Jihlavě 
a je tu i ochotnické divadélko na našem gymnáziu! To by potom bylo město více vyhledáva-
né a zvýšil by se také jeho význam. Bylo by to zajímavé centrum po všech stránkách. Z do-
slechu lidí vím, že by určitě městu pomohlo více plesů v plesové sezóně a tanečních zábav 
pro dospělé. Každé dobré město by mělo mít svou pouť a myslím, že zde něco podobného 
existovalo. Ale co takhle zkusit pořádání festivalu. Když to dokázal „rozjet" Týnec nad Sá-
zavou, tak proč to nezkusit také v Ledči třeba v létě! 

A ještě jednou léto. Co byste řekli na letní kino? Pro turisty projíždějící Ledči a ty, kteří zde 
žijí. Na úplný konec se chci zmínit také o koupání, i když nevím, jestli to patří ještě do kultury. 
V ledečském mikroregionu je to s rybníky špatné. Buď jsou soukromé, chovné nebo nevhodné 
ke koupání. Proto by bylo nejlepším řešením vybudovat koupaliště v blízkosti města, ať už by 
se jednalo o přírodní, umělé, kryté nebo všestranné koupaliště, či bazén! 

Vím, že vše to, co jsem vám teď napsal, nepůjde zrealizovat, ale jsem přesvědčen, že něco 
z toho tu do zmíněných deseti let určitě bude! S pozdravem Jaroslav Beránek ml. 

PALMA VÍTĚZSTVÍ PRO LEDEČ. Vítězkou populární televizní CARUSO SHOW se 
na sklonku září stala paní Iveta PETRUSOVÁ z Ledče. I když „šuškanda" po dám-
ských kosmetických a kadeřnických salonech tuto událost předvídala, přesto v onen ve-
čer zasedlo k televizorům početné auditorium, aby bylo přítomno suverénnímu vítězství 
paní Ivety. Počínala si suverénně a svým soupeřům nedala šanci, což ocenila i porota 
populárních osobností ze světa showbyznysu. Paní Iveta tak pokročila v popularitě, kte-
rou už léta má nejen v Ledči, ale i v širokém okolí Už léta je známá, především z účin-
kování v populární skupině SDA. Naše redakce se připojuje ke všem gratulantům 
a „pugét" odpana starosty jí nejen patří, ale i sluší OK 



Vůl (pozemských radostí zbavené dobytče vhodné k tahu) 
Jan Masaryk 7. března 1947 
Svoboda všech národů a trvalý mír jsou nezbytnou podmínkou 

lidského pokroku. Náš národ, který v poslední válce byl na pokraji 
zhouby a zničení, dovede nejlépe oceniti, co znamená zabezpečení 
svobody, pořádku a klidu ve světě. 

V roce 1992, to bylo v době, kdy jsme začali podnikat, mi nějaký 
vtipálek vyškrábal do fasády své mínění o mé osobě. Vůl. 

Hned nato jsme během pár let přišli díky mizerným zákonům té-
měř o sto tisíc. Do toho neustálé otravování státu, i přes sliby pomo-
ci podnikatelům, daněmi za všechno, neustálým zdražováním 
všeho, vysokými úroky z úvěrů atd. a já si říkal, že měl pravdu. 
Snažil jsem se sám sebe přesvědčit, že je to tak asi dobře, že i plavat 
se naučíte, když se s vámi nikdo nepáře a hodí rovnou do vody. To 
jsem ale netušil, že i další vlády, téměř po deseti letech ujišťování 
podporou drobného a středního podnikání, mají pouze jediný zá-
jem. Neustále je dojit jak hubenou kozu. Konec konců, kde by taky 
braly peníze na snižování státní byrokracie, které si tato - obzvlášť 
vypečená - vláda představuje asi takto: Pokud možno omezit sa-
mostatnost obcí, vidí problémy moc zblízka a tudíž rozmazaně. Nás 
si zvolili, tak jsme povinni jim poradit. Vezmeme jejich starosti na 
svá bedra. Zřídíme podokresy, okresy, nadokresy, podkraje, nad-
kraje, parlamenty Cech, Moravy, Slezska a Bolkova Polívkova, se-
náty ČMS a BP, ministerstva a prezidentské úřady těchto. Zrušíme 
obce a máme volební program splněn. 

Ze jsem vůl? Tak se podívejte, jak zatočili s kriminalitou. Starým 
lidem premiér doporučil, ať nevycházejí z domova a nikomu cizímu 
neotvírají, aby je neokrad. Já jim ještě můžu poradit, ať si pořídí 
ochranný důchodcovský obleček BIM, BAM, BUM viz logo Mi-
chelinu. To pro případ, že by si nějaký patnáctkrát trestaný chudá-
ček na sociálních dávkách přišel pro třináctý důchod a drobet ho 
pozlobilo vaše fňukání, že jste žádný nedostal. Odvážíte-li se přece 
jenom na nákup, což ke stoupajícím cenám a výši vašeho důchodu 
nebude tak často, posaďte si na hlavu vanu. 

Armáda je v rekonstrukci pouze deset let a tak jim sem tam něco 
spadne. Proč to vůbec píšu? Ze to víte? Proto, že nebudu neustále 
nadávat na to, ono, tamto a všechno a stanu se ministrem. Že na to 
nemám vzdělání? Nebuďte cimprlich, k čemu. Koukněte těch práv-
níků v parlamentu a zákony? Ani prase se v nich nevyzná! Někdo 
přece. Grázlové, lemplové a různí fiškusové, kteří mají dost času 
hledat v nich díry. Nemáte-li čas študovat tuto socdemáckou smršť 
zákonů, novel těchto zákonů, dodatků novel těchto zákonů, změny 
novel a různých vyhlášek, pořiďte si právníka, nejlépe osobního. Že 
jste nic nerozkradli a nemáte na to peníze? Pořiďte si medvídka Mý-
vala. 

Na dobrého ministra úplně stačí, budete-li opakovat neustále dvě 
věci. Mám málo peněz v resortu na ten Augyášův chlív, který mi za-
nechali předchůdci a parlament mi neschválil mé geniální myšlen-
ky. Při dalších volbách hupsnete do jiné strany, nebo ji založíte, 
s vám podobnými geniálními politiky naslibujete lidem šmolku 
z nebe a v jiném resortu opakujete totéž. Vypadáte-li jako reklama 
na mrkev, dejte se do boje za zdraví národa. Proti kuřákům, alkoho-

lu, masu, obezitě, prostě otravujte. Zase to odnesou podnikatelé. 
Dělat z lidí býložravce mi přijde stejně praštěné, jako když v Anglii 
dělali z býložravců býlodravce, aby rychle narostli (tu máš Pepíku 
mletou krávu v rohlíku, nebreč Ivane ještě se dostane) a zbláznily se 
jim krávy. 

Nedávno jsem žádal ministra dopravy a spojů o náhradu škody na 
autě po havárii na neošetřené vozovce ve městě po napadnutí sněhu. 
Poukazoval jsem na daně, které si na tuto službu jako podnikatel 
platím a na stav vozovek v Ledči. Dostal jsem odpověď, že podle § 
toho a onoho mají uklízet ondy a jindy a že jsem si měl dát na letní 
gumy řetězy. Ani slovo o tom, proč nikdo neposypal, když je policie 
několikrát volala. Připomíná mi to jistého cestáře z jižních Čech, 
který v dobách budování světlých zítřků chodil na pivo servaný po 
celodenní tvrdé rachotě. Lopatu vozil přivázanou na kole. Jednou 
mu ji svářečkou přibodovali. Dva týdny jim ještě vykládal, kolik děr 
zasypal. 

Policie, taky kapitola. Jen k nám přijede šmejd, který ve světě 
protestuje proti všemu a vyžívá se v ničení a házení kostek na hlavy 
policistů, hned mají naše přední hlavy obavy, aby jim neudělali 
modřinu a nestěžovali si u soudu. Co by řekla Evropa? Teď jim ještě 
zakážou používat zbraně. To se zločinci nasmějí. Možná jim rozdají 
vyřezané dýně se svíčkami, auta jim seberou a budou u silnic strašit. 

Tak proto se chci stát ministrem a poslancem. Aby se slušní lidé 
nemuseli bát, stěhovat ze svých domovů a platit si ochranu, ze které 
mají ti, kteří nerespektují nic a nikoho volný triko. Nebo vám snad 
nevadí při pohledu na opravovaný hrad a nově natřenou zastávku, 
že ji již nějaký vypatlaný umělec počmáral? Já bych mu to nechal 
vygumovat jeho vlastním nosem. A co hňupové, kteří i přes to, že 
obec dvakrát za rok odváží bezplatně odpad a vybudovala čističku, 
pohazují vše, co nepotřebují, po lesích a házejí do řeky? Možná si 
řeknete, je to vůl, vždyť to jsou prkotiny. Nejsou. Je vaše nezadatel-
né právo se radovat z pěkných věcí a žít v čistém prostředí a platíte 
si represivní orgány, aby zajistily, že vám to nikdo nebude znechu-
covat. 

Taky vám chci říct, že bude v říjnu v prostorách Malého koně Na 
potoce řezbář J. Cipryán motorovou pilou tvořit druhou sochu. Asi 
13. října. Budou plakáty. Jak jste si asi všimli, je od pátého října po 
pěti letech znovu otevřen. Tak vás zvu na dobrý Budvar a něco dob-
rého pod něj. Ovšem za předpokladu, že Američani budou konečně 
důslední a vymažou terorismus ze zeměkoule. Je hrozné, jakou daň 
museli zaplatit za přehnaný humanismus. A až svoji práci dokončí, 
bude konce vyhýbání se odpovědnosti za další život nás všech. Pro-
tože jinak, pokud nás úplně nepřeválcuje zločin a neztratíme svobo-
du, budeme vstupovat do Evropy ne s hrdou zástavou s dvouocasým 
lvem a orlicemi, ale jediným tvorem, který je výsledkem vědecké 
práce politiků od roku 89. 

Na zástavě uprostřed s vyvalenýma očima a otevřenou hubou 
bude stát upachtěný a neustále dojený představitel drobných a střed-
ních podnikatelů a slušných lidí snažící se dodržovat podivné záko-
ny této země, velký vůl s vemenem! 

Pavel Koníček 

OPĚT QlLV^m 
SRWEMLVASZYE K EŘijLmÉm ^POSEZENI 
UIL/kl™STREDfí,ČTVRTEK %-lť 
Vf\TEK 16-02" SOBOTA 16"-2r 
NEDElí ft-lT' ^ 

Hnutí "Na vlastních nohou" s emblémem stonožky vstoupilo 
do 1 r o k u existence. 

V prostorách D O M U DĚTÍ A MLÁDEŽE v Ledči n. S. dětí vystaví 
své "stonožkové" obrázky které budou prodávat zájemcům. 

Předem děkujeme občanům za jejich ochotu spolupracovat s tímto mezinárodním 
hnutím na pomoc potřebným. 

Stonožkový týden proběhne v Ledči n. S. 
od 5. 11. do 9. 11. 2001 



Doslovný opis obou listin z hrotinice věže 

Léta Páně 2. srpna 1929 
Při opravě věže zámku Ledečského píšeme data tato pro příští 

potomstvo i věky. 
Věž tato po vyhoření skoro celého zámku Ledečského roku 1879 

v dubnu, znovu byla pokryta šindelem roku téhož, který vydržel až 
do roku nynějšího, co řádky tyto píšeme, totiž do 1. srpna 1929. 

Krytina věže starý šindel byl již tak zchátralý a většinou nahni-
lý, že muselo býti přikročeno ku úpravě věže a provedení nové 
krytiny. Stalo se tak v měsíci červenci a srpnu 1929. Věž po doho-
dě s úřadem památkovým pokryta břidlou železnobrodskou. Prá-
ce tesařské prováděla firma Hauzer z Ledče, mistr tesařský 
a majitel parní pily v Ledči, práce klempířské mistr klempířský 
Steiner z Ledče, práce pokryvačské provedla firma Stanislav 
Růžička z Kutné Hory. 

Veškeré práce provedeny na popud vrchního lesního rady a ři-
ditele panství Vladimíra Hořejšího nar. r. 1856 ve 52 tém roce 
jeho aktivní služby. 

Právě při provádění oprav na věži zuřila zhoubná vichřice dne 
4. července 1929 k večeru a učinila ohromné škody hlavně v le-
sích velkostatku zdejšího, polámala a z menší části vyvrátila na 
80.000 m3 dřevní hmoty. Mimo to poškozeny větrnou smrští cha-
trné budovy hospodářské v okolí. Na velkostatku samém však ne-
způsobeny škody na budovách skoro žádné. 

Majitelem velkostatku byla té doby nadace, bývalého ústavu 
šlechtičen na Hradě Pražském. Nejvyšší nadační úřad dozorčí 
bylo ministerstvo vnitra. Velkostatek Ledečský byl od převratu 
a to od března 1919 ve státní správě, kterou s ministerstvem vnitra 
provádělo ministerstvo zemědělství v Brandýse nad Labem. 

Úřednický personál na velkostatku se sídlem v zámku Ledeč-
ském byl tento: Vrchní lesní rada a ředitel lesů a velkostatku Vla-
dimír Hořejší, důchodní Josef Pařízek, naturální účetní Adolf 
Koritta, lesní inženýr Miloslav Pitel, přidělený lesní asistent Artur 
Sacher a oficiantka Otilie Kynclová. Úředním sluhou a zahradní-
kem byl Karel Patočka, vrchním kočím Nikita Romanov a dru-
hým kočím Rudolf Cudlín. Ředitelství drželo dva páry koní 
a pomýšlí na zrušení jednoho a zakoupením auta pro rychlejší jíz-
du inspekční řiditele po revírech a celém velkostatku. 

Mimo to byl v 7 revírech následující lesní personál: 
V revíru Bohdančí v myslivně Bohdaneč lesmistr Rudolf Sa-

cher a lesní příručí Karel Šmíd a 4 definitivní lesní hajní, v revíru 
Chraňbožském lesní správce Josef Žák a v myslivně Tunochod-
ské lesní Vojtěch Zebro, lesní příručí Abund Pompě t. č. v Činné 
službě vojenské mimo to 5. def. Lesních hajných a 2 hajní výpo-
mocní, v revíru Koželském v myslivně Pekelsku lesní František 
Demuth a 3 hajní, v revíru Jedlá v myslivně Jedelské lesní Alfred 
Bernas 4 definitivní hajní a jeden výpomocný. V revíru Vostojav-
ském lesní správec Jindřich Vojtěchovský v myslivně Vostojav-
ské a 3. definitivní lesní hajní, v revíru Vickovickém lesní asistent 
Václav Heyer v myslivně Vickovické a dva hajní, a v revíru Hra-
deckém v myslivně Hradci lesní Jos. Šimonek a tři def. lesní hajní. 

Té doby byl presidentem v republice čsr. Dr. T. Masaryk, mi-
nisterským předsedou Uržal zároveň ministr národní obrany, mi-

nistr vnitra Černý, ministr zemědělství Dr. Srdínko, generál. Inž. 
Lad. Novák, financí Dr. Vlasák, unifikací Dr. Gažík. Presidentem 
zemského úřadu byl Dr. Kubát, okresního úřadu v Ledči K. 
Vorsch okresní hejtman, přednosta okresního soudu vrch. rada 
Dr. Dlabač. 

Toho času byl velkostatek patronem kostelů: 
Děkanský kostel v Ledči, děkan p. Vačkář, kaplan Julc a Mysli-

vec, feriální kostel Sačany, Kožlá a kaple u Vilémovic, feriální 
kostel Bohdaneč, farář Eduard Franz, feriální kostel Michalovice, 
fara Smrdov, farář Jos. Šimek, fil. Kostel Dobrnice - Fara Chře-
novice farář Havránek. 

Město Ledeč čítalo asi 2500 obyvatelů, panoval zdé té doby 
značný stavební ruch a bylo zde v létě vždy dosti návštěvníků co 
letních hostů a turistů. 

Zámek Ledeč s pivovarem patřil do katastru obce Hradce. V pi-
vovaře byl sládkem a nájemcem J. Odehnal, který vařil v roce 
1928 přes 5000 hl výborného obyčejného piva 12 % mimo to ještě 
piva černého. 

Po kruté zimě v zimních měsících zvěř značně utrpěla, je však 
naděje že tato se opět na dřívější stav rozmnoží. Jsou zde zajíci, 
koroptve, něco zvěre srnčí, lesních králíků, něco málo tetřívků 
v revíru Kožlá a Chraňbož. Lišky se poslední dobou rozmohly 
značnou měrou a ohrožují zvěř užitkovou. Odstřel zvěře byl v jed-
notlivých revírech v roce 1928: Hradec, 45 zajíců, 3 srnci a asi 40 
koroptví, Kožlá: 70 zajíců, 45 koroptví, 2 srnci, 2 tetřevci, Jedlá: 
40 zajíců, 2 srnci, 35 koroptví, Bohdaneč: 90 zajíců, 50 koroptví, 
3 srnci, Vostojavka: 60 zajíců, 45 koroptví, 3 srnci, Vickovice: 45 
zajíců, 20 koroptví, Chraňboži: 80 zajíců, 5 srnců, 45 koroptví, 4 
tetřívci, mimo to střelilo se ve všech těchto revírech. 

Celková lesní plocha velkostatku obnášela toho roku 4.860 ha 
a mimo to asi 180 ha pozemků hospodářských většinou to poze-
mků deputátních. 

Normální hmotný etát činil v hlavní a mezitěžbě 24.000 m2. 
V revíru Bohdanečském nalézá se skelná huť tak zvaná sklárna 
Tasická, která je v plném provozu a spotřebuje ročně na 5000 prm 
paliva a vyrábí prvotřídní tak zvané křišťálové sklo. 

V roce 1929 byly docíleny na dřevním trhu následující ceny za 
dříví: palivo: špěpiny I. 70,- kč, štěpiny II. 60,- kč, kuláče silné 
50,- kč, kuláče slabé 40,- kč, pařezí 35,- kč za kulatinu v celých 
délkách: 

V drobném prodeji: trámy přes 40 cm 265,- kč, trámy 35/39 
255,- kč, trámy 30/34 - 240,- kč, krovy 20/24 210,- kč, stropnice 
15/19-195 kč, latě 10/14-180,- kč, slabší materiál 125 a 145 kč. 

V revíru Chraňboži byly ceny tyto o 5 kč na každém sortimentu 
zvýšeny. 

Velkokupci měli zvláštní ceny a to: latě 10/14 - 1 6 3 kč, stropni-
ce 15/19 - 178,- kč, krovy 20/24 - 193 kč, stěny 25/29 - 208,- kč, 
trámy 30/34 - 223 kč, trámy 35 /39-238 kč, trámy přes 40 cm -
253,- kč za 1 m3 

Vladimír Hořejší 
vrchní lesní rada a ředitel lesů a velkostatku 

Ledeč-Vrbice 



Ledeč n. S., dne 2. VIII. 1929 

Já podepsaný jsem 46 roků stár, vážím 114 kg a s mojím děl-
níkem Rudolfem Novákem jsem hrotnici tuto sám připevňoval. 
Živnost moji převzal jsem v roce 1910 od svého otce taktéž 
klempíře. Provozuje moje rodina tuto živnost od roku 1870. Vě-
trná smršť byla příčinou, že jsem tento rok měl abnormálně 
mnoho práce jmenovitě i věže kostelní smetlo. 

Mám 4 dítky a jsem 19 roků ženat. V roce 1925 byl jsem ope-
rován a bylo mě vyjmutá ledvina přes to mohu veškerou práci 

vykonávati. Až tyto řádky se budou čisti nebudu asi už více živ 
a věnujte mi posmrtnou vzpomínku 

podpisuji MaxSteiner 

Na fotografii vpravo je záběr na rekonstrukci střechy hradní 
věže, která proběhla v roce 1929 a z níž pochází i dokumenty, 
o kterých píšeme na těchto stránkách 

SKVĚLÝ M0T0KR0S V LEDČI 
V polovině září mohli četní příznivci moto-

ristického sportu vidět na ledečském závodišti 
mistrovství republiky v motokrosu ve třídě 
125 junior a v kategorii Open, kam byly zařa-
zeny stroje do kubatury 650 ccm. Pořadatelé 
i závodníci měli opravdové štěstí na počasí, 
byl to jeden z mála slunečných dnů jinak na 
počasí nepovedeného babího léta, a tak mohlo 
početné publikum v pohodě sledovat líté boje 
motoristických gladiátorů na šestnáct set met-
rů dlouhé zdařilé místní trati. Ve čtvrtém pod-
niku domácího šampionátu motokrosařů 
zvítězili v Ledči Václav Haas a Jan Brabec. 
Haas vyhrál ve třídě Open před Martinem Žera-
vou. Mezi juniory ve třídě do 125 ccm si při-
blížil mistrovský titul Brabec, který v Ledči 
první jízdu vyhrál a ve druhé byl druhý. Nutno 
pochválit partu ledečských nadšenců pro tento 
atraktivní sport, kteří velmi dobře připravili 
celý závod a nabídli tak příznivcům motokrosu 
skvělou podívanou a nevšední zážitky. OK 



Herec Částek představí 
v Ledči svou nejúspěšnější 

divadelní hru 
Známý brněnský herec divadla 

jednoho herce Miroslav Částek před-
staví v sobotu 20. října 2001 od 18 
hodin v kostele sv. Petra a Pavla 
v Ledči nad Sázavou svou nejúspěš-
nější divadelní hru nazvanou Citade-
la. 

Hra je dramatickým zpracováním 
stejnojmenné známé knihy francouz-
ského humanistického spisovatele 
Antoine de Saint-Exuperyho. 

Citadela je básnická meditace 
o smyslu života a světa, proudu úvah 
a fiktivních rozhovorů o lidském 
údělu, podobenství o lásce, přátel-
ství, řádu svobodě a naději, rozsáhlý 
filozofický esej odhalující zdroje lid-
štějšího světa. 

Saint-Exupéry s ní spojil posled-
ních deset let svého života až po onen 
tragický průzkumný let 31. července 
1944, z něhož se už nevrátil. Přestože 
zůstala nedokončena, má váhu celist-
vého a významného duchovního od-
kazu. 

Ihned po jejím prvním vydání za-
řadila odborná kritika tuto knihu 
mezi jednu z nejtěžších knih vyda-
ných v historii Francie. Proto si její 
dramatická úprava vysloužila prá-
vem velké pozornosti diváků i od-
borné veřejnosti v celé České 
republice. Tomáš Zdechovský 

TJ KOVOFINIS 
- ODDÍL LYŽOVÁNÍ 

CENTRUM 
- DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 

JÍZDNÍ KOLA (Prodej - servis) 

LEDEČ NAD SÁZAVOU 

Veřejný závod v přespolním běhu 
Běh o cenu starosty 

města Ledče nad Sázavou 

BĚH ŠEPTOUCHOVEM 
- 42. ročník 

13. října 2001 

Malá kopaná 
Dne 19. září 2001 se v Ledči nad Sázavou uskutečnil na obou, v posledních 
dvou letech nově vybudovaných hřištích přebor středních škol okresu Havlíč-
kův Brod v malé kopané. Turnaj uspořádaly společně VOS a ISŠ strojnická 
a Gymnázium. 
Akce se zúčastnilo celkem osm družstev, která byla rozdělena do dvou skupin. 
Do finále postoupila první dvě družstva ze skupiny. K naší radosti byly ve fi-
nále obě ledečské střední školy a nakonec hrály spolu i o první místo. Ve vy-
rovnaném utkání byli nakonec šťastnější chlapci z VOŠ a ISŠ strojnické, kteří 
zvítězili a tím vyhráli celý turnaj. 
Ke zdárnému průběhu celé akce, kromě hráčů obou ledečských škol, přispěla 
též pěkná prostředí v areálu obou hřišť, hezké počasí, bezchybné výkony roz-
hodčích pánů Kocourka a Milichovského a kvalitní ceny pro vítězná družstva, 
které věnovaly Sklárny Tasice a Sport Impérium Petr Caska. Potěšil nás i zá-
jem soutěžících družstev o účast v dalším pořádaném turnaji. 

Na závěr ještě přehled výsledků finálové skupiny. 

Finále 
ISŠs Ledeč n. S. „A" 
ISŠs Ledeč n. S. „A" 
ISŠs Ledeč n. S. „A" 

Gymnázium Ledeč n. S. 
Gymnázium Ledeč n. S. 

ISŠ Světlá n. S. 

POŘADÍ 
1. ISŠs Ledeč n. S. „A" 
2. Gymnázium Ledeč n. S. 
3. ISŠ podnik, a služeb H. Brod 
4. ISŠ Světlá n. S. 

Gymnázium Ledeč n. S. 
ISŠ podnik, a služeb H. Brod 
ISŠ Světlán. S. 

ISŠ Světlán. S. 
ISŠ podnik, a služeb H. Brod 

ISŠ podnik, a služeb H. Brod 

4 : 2 
3 : 2 
8 : 1 
(ze skupiny) 
4 : 2 
2 : 0 
(ze skupiny) 
1 : 6 

3 0 0 15 5 9 
2 0 1 8 6 6 
1 0 2 8 6 3 
0 0 3 4 18 0 

Petr Drahokoupil 

B ě h T e r r y h o F o x e 2 0 0 1 
Vážené dámy, 
vážení pánové, 

v letošním roce se od dubna do listopadu na území České republiky 
uskuteční celkem 235 Běhů Terryho Foxe. Vaše město patří mezi jedno 
z těch míst, kde se tato ušlechtilá humanitární akce koná. Díky organizač-
nímu týmu ve vašem městě, který se s velkým úsilím, vkladem energie, 
času a práce věnoval dlouhodobě přípravě a organizaci běhu, má tato 
ušlechtilá akce ve vašem městě své příznivce, kteří svými dobrovolnými 
příspěvky podporují výzkum rakoviny v českých výzkumných pracoviš-
tích. 

Vaše město je jedním z 235 míst, která mají mimořádnou zásluhu na tom, 
že celkové výsledky této ušlechtilé akce v České republice patří mezi ty nej-
lepší na světě při mezinárodním srovnání počtu běhů a počtu účastníků 
v jednom kalendářním roce. 

Dovolte, abychom Vám jménem Kanadského velvyslanectví v České re-
publice, Nadace Terryho Foxe v Torontě, České obce sokolské a Ligy proti 
rakovině Praha poděkovali za podporu a osobní přístup k Běhu Terryho Foxe 
na podporu výzkumu rakoviny pořádaném v roce 2001 ve vašem městě. 

Podpora této ušlechtilé myšlenky, společný boj proti rakovině, podpora 
výzkumu této zákeřné nemoci, solidarita s nemocnými a v neposlední řadě 
propagace aktivního přístupu k životu a péče o zdraví každého z nás spojují 
miliony zdravých a nemocných na této planetě. 

Tisíce startů, jeden cíl. 



Z policejních zápisků 
Září tohoto roku ulehčilo policajtům v dopravních nehodách, bylo jich opravdu nezvykle 
málo. Zřejmě se i sváteční řidiči za léto (jinak ne příliš vydařené) vyjezdili. To by byl dobrý 
trend. Naopakjim přibyla práce v jiné oblasti. Nezvykle často a nezvykle mnoho jýzicky napa-
daných manželek (že by období říje nalévalo horkou krev i lidským samečkům?) žhavilo telefo-
ny a dožadovaly se pomoci u ramena spravedlnosti. Obzvláště urputně si v tomto směru 
počínala rodina M. z Ledče. Jejich denní tvrdé spory muselo vyřešit až manželčino vystěhová-
ní do náhradního ubytování. Věřme, že nostalgie padajícího listí i krátkých dnů přinese klid 
a mír i do jejich duší. 
• 1.9. V Hlohově si zase škodili. Paní M. S. 
oznámila, že jí kdosi vytrhal zabetonované 
kovové sloupky u nově budovaného plotu. 
Kdyby to udělali naštvaní školáci, kterým 
právě končily prázdniny, bylo by to snad 
k pochopení, ale pravda bude zřejmě někde 
docela jinde. Pachatel zatím zůstává policii 
utajen. 
• 2.9. Devátý měsíc roku nezačal dobře ani 
mladý řidič M. N., který v noci porazil před 
místní sokolovnou chodkyni V. K. Srážka 
s automobilem jí způsobila vážná zranění. 
Špatným řidičovým rádcem v „horké sobot-
ní noci", bohužel, byl alkohol. 
• Odcizení dřevěných pražců a betonových 
panelů z Pivovarského údolí nahlásil pan F. 
Z. Škoda za 30 000 korun, která tak byla 
oznamovateli způsobena, je v tuto chvíli 
předmětem občansko právního šetření. 
• 5.9. Konec chladného léta opět láká zlo-
děje k „návštěvám" rekreačních objektů. 
Tentokrát se jejich cílem staly dvě chaty 
v Podhradí a nutno dodat, že je „vybílili" 
pěkně z gruntu. Neznámý pachatel (pachate-
lé) se nafasoval za téměř 80 000 korun. 
• 6. 9. V ulici Majerové došlo ke střetu 
osobního vozidla s malým motocyklem. Ři-
dič Simsonu D. P. byl při tomto potrkání leh-
ce zraněn. 
• 8. 9. Špatně nedobře skončila rekreační 
sezóna pro pana M. J., majitele chaty v Hlo-
hově. Museli zde totiž zasahovat hasiči, 
když v chatě prohořel strop. 
• 9. 9. Těžko je k pochopení důvěřivost 
paní M. T. z Bělé. Tato dobrá žena půjčila 
před týdnem tři a půl tisíce korun neznámé-
mu muži, který v danou chvíli penízky potře-
boval (jak by ne, vykuk jeden). To už milá 
paní (a vám podobní) není snad ani vcítění 
do strádání bližního, ale hloupá podpora bezo-
styšných darebáků. Kéž by byla vaše 
nešťastná zkušenost alespoň výstrahou pro 
ostatní. 
• 10. 9. Vandalství nebo msta byly zřejmě 
příčinou poškození pneumatik pana D. K., 
který parkoval se svým autem na ledečským 
nábřeží. Neznámý lump mu způsobil škodu 
za 2 000 korun. 
• Na stejnou částku přišla i rozbitá okna 
u školní jídelny v Nádražní ulici. Pachatel se 
zjevně nedožadoval vstupu za potravou, 
pouze se úchylně radoval z řinčení rozbitého 
skla. Politováníhodné! 
• A do třetice lze za výše uvedenou částku 
koupit i umělohmotnou nádobíí na odpad 
(někdo píše popelnici), která se ve stejný den 
ztratila z prostoru zmíněné školní jídelny. 
• Znepřátelení učňové se potkali v Kožel-
ské ulici. J. H. z H. Brodu oznámil, že byl fy-
zicky napaden A. N. z Ledče, který 
oznamovateli způsobil zranění v obličeji. Je-
jich vády se budou dále šetřit. 
• 12. 9. Pěkné jízdní kolo zn. Author nalez-
la policejní hlídka v Nádražní ulici. Bylo 
předáno na městský úřad, kde dosud pláče po 
svém majiteli. 
• 13. 9. Cílem „místních teroristů" je stále 
častěji Základní škola v Nádražní ulici. Jako 

zlé můry je zřejmě láká nasvícené nové spor-
toviště, ale je zřejmě lákají temnější kouty 
okolí. Tentokráte jim vadilo osvětlení školy, 
které rozbili - škoda 800 korun. Už je nej-
vyšší čas, aby byli lumpové polapeni nebo 
z nich a jejich drahých prohřešků budeme 
mít noční můru my všichni. 
• Pan J. F. z Ledče byl okraden v areálu ne-
mocnice v Havlíčkově Brodě. Neznámý pa-
chatel se mu vloupal do auta, kde odcizil 
peněženku s finanční hotovostí a doklady. 
Pokud byl na ošetření, měl dvojnásobnou 
bolest. 
• 14. 9. V rekreační oblasti v Podhradí se 
opět kradlo. Neznámý zloděj tu vykradl cha-
tu paní J. S. z Prahy. Ukradené věci (sekač-
ky, horské kolo ...) způsobily majitelce 
škodu za 54 000 korun. 
• Jen o den později se podobná nepříjem-
nost přihodila panu K. L. z Plzně, který má 
svou chatičku v katastru Ledče. „Návštěva" 
poberty ho připravila o 30 000 korun. 
• 17. 9. Jako by zlodějskému počínání ne-
byl konec. V tento den to odneslo v Chřeno-
vicích hnedle pět chat najednou. Majitelé 
byli buď chudší nebo ostražitější, celková 
škoda je totiž ,jen" 22 000 korun. 
• S žádostí o otevření bratrova bytu se 
ohlásila paní A. M. Jak se později ukázalo, 
bylo její přání oprávněné. Za přítomnosti zá-
konných zástupců byl ledečský byt pana J. L. 
otevřen. Jeho majitel tu byl nalezen mrtev, 
bez cizího přičinění. 
• 20. 9. Mladý muž při veselé projížďce 
v osobním autě není nic neobvyklého, na-
opak pro část populace (údajně něžnější) to 
je velmi přitažlivé. Zřejmě i to se prohánělo 
hlavou zmíněného řidiče, pana M. F z H. 
Brodu. Pán ovšem přehlédl, že k podobným 
libůstkám je třeba ještě něco - řidičský prů-
kaz. 
• 22. 9. Nahlášeno bylo rozbití okna kame-
nem u rodinného domku v Hrnčířích, a to ke 
škodě majitele pana J. P. Doufejme, že se 
diskotékové hrátky s rozbitými okny už ne-
budou opakovat. Jedni takoví už díky policii 
pykají! 
• 24. 9. Už koncem minulého roku prodala 
paní G. K. z Kožlí štěně ušlechtilého pejska 
paní G. S. z Blatnice (HO). Nová majitelka 
užívá radovánek se „španělským psím hra-
bětem", ale k dojednaným splátkám se dáma 
nemá. Je třeba ji kousnout! 
• 26. 9. Ještě odpornější je počínání lidí, 
kteří kradou květiny z hrobů. Jak oznámil 
pan K. K., když z jejich rodinného hrobu 
v Hněvkovicích hyena ukradla umělé květi-
ny za 1 500 korun. S blížícími se Dušičkami 
se dá očekávat, že se podobné zrůdnosti bu-
dou množit. Hanba! Fuj! 
• 27. 9. Pan L. S. telefonicky oznámil, že 
byl na ledečském náměstí fyzicky napaden 
jeho přítel M. H. Z činu se budou zodpovídat 
pánové M. Š. a J. C. Příznivec (a známá pos-
tava) Perly Posázaví tak přišel o iluze po-
klidného venkova. Doufejme, že 
dlouhodobé těžké zranění ho nedonutí, aby 
na Ledeč zanevřel. Musí však hledat jiné 
chodníčky a pokud možno za světla. OK 

Zásahy PS Ledeč n. S. 
• 8. 9. - ledečští hasiči vyjeli na požár 
chaty v Hlohově, počínající požár se poda-
řilo uhasit místním občanům před příjez-
dem hasičů. 
• 17. 9. - Policie ČR požádala o pomoc 
při otevření bytu v Ledči n. S., uživatel bytu 
se příbuzným neozýval, bylo podezření 
z újmy na zdraví. 
• 24. 9. - jednotka provedla likvidaci rop-
ných produktů, vytékajících po havárii na 
silnici ve Světlé n. S. 
• 28. 9. - ledečští hasiči na žádost majitel-
ky otvírali byt v Ledči n. S. V bytě prodlé-
val starší nemocný muž, manželka měla 
obavy o jeho zdraví. Naštěstí nedoslýchavý 
muž pouze spal. 
• 30. 9. - jednotka odčerpala vodu vniklou 
z kanalizace do garáže v Ledči nad Sáza-
vou. 

ZELENINA K USKLADNĚNÍ 
Prodejna potravin v Hradní ulici 

přijímá objednávky na: 
• zelí ke krouhání 

• cibuli (střední a velká) 
• mrkev 

Objednávky se přijímají 
do 15. října 2001, 

objednané zboží se bude 
vydávat od 25. října 2001. 

Bližší informace na telefonu: 
0452/62 10 87 

Masážní, rekondiční 
a regenerační služby 

KLASICKÉ MASÁŽE 
Činnost zahájena od 3. září 2001 

v kadeřnictví Janina, 
Havlíčkova ul. 214 

Ledeč n. S. (u Husova nám.) 
FIRMA: D.Janečková 

IČO: 728 02 065 
Provozní doba v úterý, ve středu 

a v jiné dny cle objednávek 
na tel. Číslech: 0452/622059 

(ve večerních hodinách) 
0605/775517 (mobil) 

Možnost čerpat příspěvek 
na masáže ZP Metal-aliance 

Cena jedné masáže již od 50,- Kč 



Ze života školy 

PODZIMNÍ TURNAJ 
MLÁDEŽE 

V neděli 23. září za „babího léta" 
proběhl na kurtech TJ Kovofíniš pod 
vedením trenérů Jirky Svobody, 
Marka Kroutila a Jana Kličky tradič-
ní podzimní turnaj mladých tenistů 
a tenistek. 

Zúčastnilo se 23 hráčů a hráček. Po 
velmi pěkných utkáních se stali vítě-
zi: Pavla Vrbková v soutěži jednot-
livců a Jan Vrbka s Pavlem 
Hospodkou v soutěži dvojic. 
Snímek 1. Vítězka jednotlivců s pu-
tovním pohárem 
Snímek 2. Finálová dvojice soutěže 
jednotlivců P. Vrbková s putovním 
pohárem a Bára Svobodová. 
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3. září 2001 byl na Vyšší odborné 
škole a Integrované střední škole stroj-
nické v Ledči nad Sázavou zahájen 
nový školní rok. Do prvního ročníku 
nastoupilo 63 studentů a učňů, 38 stu-
dentů vyšší odborné školy a 41 poslu-
chačů dálkového studia. Celkem na 
naší škole studuje v různých formách 
studia 319 studentů a učňů. 

Námi podaný projekt na moderniza-
ci výuky uspěl v soutěži, která byla vy-
hlášena Ministerstvem školství ČR. 
Výsledkem je poskytnutí účelové dota-
ce, která umožní zakoupení počítačem 
řízené frézy. Odborná učebna počíta-
čové podpory výroby tak získá na kva-
litě. 

19. září 2001 proběhl v Ledči nad 
Sázavou okresní přebor středních škol 
v malé kopané. Turnaj organizovala 
naše škola a gymnázium. Z osmi 

1 necudné dívky či přistižené při cizoložství 
2 majitel panství nebo městský soud 
3 AML 65/G-3 

zúčastněných družstev obsadila naše 
škola pod vedením Mgr. Drahokoupila 
1. místo. 

Naší škole byl schválen projekt 
Bridges, který je součástí Evropského 
vzdělávacího programu. Tento projekt 
je financován Evropskou unií a našimi 
partnery v něm jsou školy v Belgii, 
Portugalsku a Španělsku. První schůz-
ka koordinátorů z jednotlivých škol se 
uskuteční v říjnu v Belgii a druhá na 
jaře pravděpodobně na naší škole. 

První týden v září absolvovali stu-
denti třetích ročníků sportovně turistic-
ký kurz, jehož úkolem, kromě nácviku 
netradičních sportů a turistiky, bylo 
zvýšit znalosti a dovednosti při posky-
tování první pomoci, při obraně 
a ochraně proti různým pohromám, ve 
sportovní střelbě a orientaci v terénu. 

Mgr. Radomír Nulíček 

Dne 13. září 2001 proběhlo v jičínském loutkovém divadélku vyhlášení literární 
soutěže „Jičín - město pohádek". Tato soutěž byla vypsána v kategoriích ml. žáci, st. 
žáci a studenti. 

Předmětem této soutěže bylo, jak již sám název napovídá, napsání vlastní pohádky. 
Ze ZŠ Komenského ul. v Ledči nad Sázavou pod vedením pí uč. Mgr. Pavlíny Karlové 
se této soutěže zúčastnili ml. a st. žáci. 

Vynikajícího úspěchu dosáhl žák 9.B Lukáš Kos. Jeho pohádka „O kouzelné nitce" 
ve velké konkurenci více než 150 prací získala hlavní cenu - Oříšek města Jičína. Kro-
mě čtyř hlavních cen bylo uděleno 13 čestných uznání. 

Jedním z hostů, kteří vítězům předávali ceny, byl známý herec a kamarád dětí, pan 
Josef Dvořák. 

Lukášovi blahopřejeme. ZS Komenského ul. 

Kostelní „pranýř" u vchodu do kostela v Ledči 
Jednou z pozoruhodností děkanského chrámu sv. Petra a Pavla v Ledči nad Sá-

zavou je železný kruh umístěný vpravo od portálu postranního vchodu pod věží. 
Tento kruh o průměru deset centimetrů je pevně ukotven ve zdi přibližně 150 cen-
timetrů nad zemí. 

Jedná se nejspíše o tzv. kostelní pranýř, které byly ve středověku velmi často 
umísťovány vedle vchodu do kostela. Ke kostelnímu pranýři byly přivazovány 
„padlé"1 dívky za účelem pokání. Celá obec (město), která se v neděli shromažďo-
vala k motlitbám, se tak dozvěděla o provinění dívky. 

O dání dívky na pranýř rozhodovala světská2 nikoliv církevní moc. To, že byl 
vybrán k obrácení dívky kostel, nikoliv třeba tržiště, je z toho důvodu, že kostel 
v této době sloužil jako shromaždiště všech lidí. 

Vzhledem k tomu, že okolí kostela v Ledči bylo proti současnému stavu asi o tři-
cet centimetrů nižší pod současnou úrovní dlažby, byl tento pranýř umístěn ve 
výšce kolem 180 centimetrů. Bylo to kvůli tomu, aby se dívky nemohly nikterak 
schoulit či zakrýt obličej před zraky příchozích do kostela. 

Počátkem 17. století ale přestává být dávání na pranýř aktuální a většina těchto 
kruhů ze zdí kostelů mizí. V Ledči byl tento kruh zasazen do zdi nejspíše v 16. sto-
letí při výstavbě chrámu. 

O využívání pranýře na ledečském děkanském chrámu historie mlčí. Jedinou 
zmínkou o jeho používání je dopis3 JUDr. Richarda Horny z 6. prosince 1940, ve 
kterém se zmiňuje o sdělení prof. M. Beránka, konzervátora ledečského okresu, kte-
rý sdělil Památkovému úřadu v Praze toto: „ ...vedle postranního portálu zvenčí za-
sazen železný kruh, k němuž prý byla přivazována padlá děvčata za účelem pokání. " 

V současné době je v jeho těsné blízkosti umístěna nástěnka, takže tento starý 
„pranýř" nemůže vyniknout. Tomáš Zdechovský 



Zdravotní pojišťovna 
METAL-ALIANCE 

Jednatelství Ledeč nad Sázavou 
Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou 

nabízí svým pojištěncům na rok 2001 

Příspěvky z fondu prevence vyplácené od 1. 1. 2001 
• př íspěvek na podpůrně rehabilitační programy (masáže, cvičení, saunování) 

v zařízeních nasmlouvaných Z P M-A do 350,- Kč za rok 
• př íspěvek na antikoncepci do 400,- Kč za rok 
• př íspěvek na očkování proti klíšťově encefali t idě, Haemophi lu 
• př íspěvek na ozdravné pobyty dě t í do 500,- Kč za rok 
• př íspěvek na fixní ortodoncii do 800,- Kč za rok/l čelist 
• zvýhodnění dárců krve - nositelů Janského plakety po 1.4. 1997 do 3000,-

Kč zlatá 
• vitamínová podpora pro dárce krve 
• př íspěvek na sportovní prohlídky do 500,- Kč 
• př íspěvek na pobyty pořádané Z P M-A pro děti alergiky u moře, na horách 

do 7000,- Kč 

N O V I N K Y 
• př íspěvek pro dárce kostní d řeně - částka 4500,- Kč a rehabilitačně 

rekondiční pobyt 
• př íspěvek na operaci hemeroidů pomocí Longovy metody 
• př íspěvek k l ien tům nad 50 let na vyšetření rakoviny t lustého střeva 

a konečníku 

Dále zajišťujeme pro klienty Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE: 
• slevy ve vybraných provozovnách 
• slevy na cestovní poj iš tění do zahraničí 

K O N T A K T N Í MÍSTO: Habrecká 450 (poliklinika), Ledeč nad Sázavou 
Ú Ř E D N Í H O D I N Y : Po - St 7.30 - 11.00 a 12.00 - 16.30 hodin 

Út - Čt 7.30 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin 
T E L E F O N : 0452/62 10 14 

INFORMACE 
PRO POJIŠTĚNCE 

V letošním roce končí funkční období Správní rady a Dozorčí rady zdravotní 
pojišťovny METAL-ALIANCE, jejichž členové byli zvoleni ve volbách konaných 
na podzim 1997. 
Správní rada ZP M-A využívá této příležitosti k informaci Vás - klientů o přípravě 
voleb do Správní a Dozorčí rady ZP M-A a o možnosti, jak se aktivně můžete těchto 
voleb zúčastnit. 
Správní rada ZP M-A schválila dne 20. 6. 2001 volební řády pro volby zástupců 
pojištěnců ve SR ZP M-A a pro volby zástupců pojištěnců v DR ZP M-A. Do správní 
rady budou voleni tři zástupci pojištěnců a do dozorčí rady dva zástupci pojištěnců. 
Aktivní účast pojištěnců ve volbách je postavena na těchto základních principech: 
1. Právo volit členy správní a dozorčí rady má každý pojištěnec ZP M-A starší 18 let. 
2. Právo být zvolen členem správní nebo dozorčí rady má každý pojištěnec ZP M-A -

občan ČR starší 25 let. 
3. Právo navrhnout kandidáta za člena správní rady nebo dozorčí rady má každý 

pojištěnec ZP M-A, který nejpozději do 30. 9. 2001 předloží minimálně 100 
podpisů pojištěnců ZP M-A podporujících jeho návrh. 

4. Pro volby zástupců pojištěnců jsou zřízeny dva volební obvody, a to pro územní 
obvod divize Čechy a územní obvod divize Morava. Vlastních voleb se můžete 
zúčastnit na všech územních pracovištích ZP M-A a ve vybraných podnicích dle 
počtu pojištěnců, a to v týdnu od 5. 11. 2001 do 11. 11. 2001. Volby proběhnou ve 
dvou volebních obvodech, které se shodují se sídly divizí ZP M-A v Kladně 
a v Olomouci. V těchto sídlech jsou k dispozici volební řády. S dalšími 
podrobnostmi budete seznámeni na pracovištích ZP M-A nebo v předstihu 
prostřednictvím místních sdělovacích prostředků a vývěsek na regionálních 
pracovištích ZP M-A. 

Správní rada ZP M-A vyjadřuje svoje přesvědčení, že se Vy - pojištěnci Zdravotní 
pojišťovny METAL-ALIANCE voleb do rozhodujících orgánů pojišťovny aktivně 
zúčastníte. 

Situace na trhu práce 
v mikroregionu 

Ledeč nad Sázavou 
Míra nezaměstnanosti v mikrore-

gionu Ledeě nad Sázavou k 31. srpnu 
2001 činí 4,90 %, což je 244 uchaze-
čů o zaměstnání (z toho 159 žen). 
Průměrná míra nezaměstnanosti 
v okrese Havlíčkův Brod je 5,41 %. 
V lednu roku 2001 byla na Ledečsku 
nezaměstnanost 5,31 %, v průběhu 
roku poklesl počet nezaměstnaných 
o 31 občanů. 

Přímo ve městě Ledeč nad Sáza-
vou je 143 uchazečů o zaměstnání, 
míra nezaměstnanosti je zde 4,71 %. 

Počet volných pracovních míst na 
Ledečsku činí v současné době 40 
míst. Ve volných místech převažují 
dělnické profese. Nyní připadá na 
jedno volné pracovní místo přibližně 
6 uchazečů o zaměstnání. 

Struktura uchazečů o zaměstnání 
se dlouhodobě nemění: 19,68 % tvoří 
absolventi, 16,13 % občané se ZPS. 

Očkování proti 
chřipce 

Zdejší městský úřad obdržel 26. 9. 
2001 rozhodnutí Ministerstva zdravot-
nictví ČR z 10.9.2001, kterým se nařizu-
je mimořádné očkování proti chřipce. 

Tomuto očkování se podrobí všechny 
osoby pobývající na území ČR, které trpí 
chronickými nespecifickými onemocně-
ními dýchacích cest, chronickým one-
mocněním srdce, cév a ledvin nebo 
diabetem a byly očkovány proti chřipce 
v předcházejícím roce s výjimkou osob, 
které byly proti této nákaze v roce 2001 
očkovány podle vyhlášky č. 439/2000 
Sb., o očkování proti infekčním nemo-
cím. 

Mimořádné očkování provedou zdra-
votnická zařízení, která mají uvedené 
osoby v péči, a to ve spolupráci s místně 
příslušným orgánem ochrany veřejného 
zdraví na základě výzvy zdravotnického 
zařízení. 

Očkování zahájí lékaři po obdržení 
očkovací látky. K očkování se použije re-
gistrovaná očkovací látka, kterou zajistí 
krajská hygienická stanice. Mimořádné 
očkování bude hrazeno z prostředků stát-
ního rozpočtu. 

Důvodem je nebezpečí epidemického 
výskytu chřipky. Proto se hlavní hygie-
nik ČR rozhodl ochránit v rozsahu před-
chozích let před touto nákazou 
nejohroženější část populace, u níž by 
nákaza chřipkou mohla výrazně zhoršit 
zdravotní stav. 

Úplné znění rozhodnutí je vyvěšeno na 
úřední desce Městského úřadu v Ledči 
nad Sázavou v přízemí budovy na Huso-
vě náměstí č. 7. J. Kubistová, MÚ 



Informační 
centrum 

Husovo nám., Ledeč n. S 

pořádá v pondělí 3. prosince 2001 
zájezd do Německa 

Pojeďte s námi prožít vánoční 
náladu do bavorského města 

Regensburg 
Navštívíme obchodní středisko ALDA 

a v centru historického města katedrálu 
a další památky, obchodní domy 

a adventní trhy 
ODJEZD 

3.30 Nová Ves u Světlé 
3.35 Světlá n. S. - autobusová zastávka 
(možnost zastávky: Dolní Březinka, 
Mrzkovice, Leštinka, Vilémovice, Ostrov) 
4.00 Ledeč nad Sázavou 
(další zastávky: Kožlí, Hněvkovice, 
Chotěměřice a Brzotice) 

CENA 550,- Kč 
Přihlášky do 9. listopadu 2001 

Tel.: 0452/62 14 71 
E-mail: IS@ledec-net.cz 

f Rodina Sukdolákova děkuje všem > 
sousedům, přátelům a známým, 

kteří se přišli rozloučit 
s p. Jiřím Sukdolákem dne 3. října 

do obřadní síně v Ledči nad Sázavou. 
Děkujeme za květiny a projevenou 

soustrast. Současně děkujeme 
pí Geherové a p. Pavlasovi za 

V smuteční obřad. j 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny v říjnu oslaví 
2. 10. Tichá Marie, J. Haška 569 
14.10. Ptáček Zdeněk, Zahrádecká 1024 
75. narozeniny 
4. 10. Kohoutková Božena, Obrvaň 33 
Vondráčková Jarmila 
80. narozeniny 
1.10. Vacík František, Nad Strání 1225 
2. 10. Jaroš František, Havlíčkova 666 
7.10. Heroutová Blažena, Husovo nám. 140 
Hůlová Božena 
85. narozeniny 
Křištová Antonie 
90. narozeniny 
18. 10. Dymáková Marie, Husovo nám. 76 
91. narozeniny 
Pokorná Emilie 
92. narozeniny 
Pospíšilová Marie 
96. narozeniny 
Franclová Anna 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prolití dalších dnů Vašeho života ve zdraví 
a spokojenosti 
Narozeni 
Monika Pešková Fulín Jan 
Novotný Jan 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození Va-
šeho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby vy-
růstalo ve zdraví a k všeobecné radosti 
Zemřeli 

Bělohradský Bohuslav 
Urbanová Jiřina 

Liška Jindřich 
Lukšíčková Marie 

Rajdlová Božena 
Pechová Marie 
Křivánek Osvald 
Hradelová Marie 
Svatby 
1. 9. Petra Rozkošná a Karel Pejcal 
1.9. Monika Šrámková a Jaroslav Siřínek 
Soňa Hamajdová a Jiří Caska 
Jana Paarová a Jan Štěpánek 

Novomanželům přejeme do společného živo-
ta hodně lásky, porozumění a spokojenosti. 
OMLUVA 
Redakce Ledečských novin se omlouvá paní 
Pařízkové, které jsme v minulém čísle přisou-
dili poněkud jiný věk. I když bychom jí upřená 
léta přáli, skutečnost je poněkud jiná. 
Pevné zdraví a dobrou pohodu jsme paní Pa-
řízkové měli správně popřát k jejím 93. naro-
zeninám. Což samozřejmě rádi děláme i nyní. 

PROGRAM KINA - listopad 
1.11. TROSEČNÍK 
19.30 Příběh o havárii letadla 
3.11. ŠÍLENÁ / KRÁSNÝ 
19.30 Kouzelná milostná dobrodružství 
6.11. MEXIČAN 
19.30. Nejúspěšnější film. komedie r. 2001 
8.11. KRÁLOVSKÝ SLIB 
16.00 Nový český film - humorná pohádka 
10.11. JAKO PAVOUK 
19.30 Milostný thriller 
13.11. Dr. DOLITTLE 2. 
19.30 Nejúspěšnější veselohra roku 2001 
15.11. CABRIOLET 
19.30 Milostný příběh o dnešním mládí 
17.11. KROKODÝL DUNDEE V LOS 
17.30 ANGELES 3. 
19.30 Další pokračování skvělé komedie 
20.11. VYMÍTAČ ĎÁBLA 
19.30 Úspěšný horor USA 
22.11. NEŽ SE SETMÍ 
19.30 Skvělý barevný film 
24.11. ZAČALO TO JEDNÉ ŽHAVÉ 

NOCI 
19.30 Úspěšná filmová komedie 
27.11. PEARL HARBOR 
19.30 Premiéra barevného filmu USA 
29.11. PEREM MARKÝZE DE SADE 

QUILLIS 
19.30 Nový barevný film 

Stalo se roku ... 
1891 
Vynesením Zemské banky, Království českého, ze 
dne 24. října 1891 č. 2584-povolena Městu Led-
či, ku stavbě nového železného mostu přes řeku 
Sázavu, zápůjčka 40 000 zl., splatná v padesáti le-
tech úrokovými částkami 4 zl. 64 rýnský ze sta. 
Roku 1891 vystaven v Habrcké ulici kanál a čás-
tečně ulice ta vydlážděna a ulice ta odejmutím 
zahrady p. Eustacha Neuberta čp 10 v Ledči, da-
rované, značně rozšířena a započato s bouráním 
domu čp. 83 a 84 v Ledči a navážkou na pravý 
příjezd k mostu novému. Kanál a regulace ulice 
Habrcké a započata navážka, jakož i nová hradní 
zeď okolo odejmuté zahrady od domu č. 105 
v Ledči, k rozšíření ulice Habrcké vyžadovaly ná-
klad 2 700 zlrč, kterýž kryt z dávky z piva a liho-
vin. Obecní dávce z piva a lihovin, kteráž v regii 
vybíraná, vybráno za čas od 1. září 1890 do 31. 
srpna 1891 33 26/38zl. 
Zemským výborem regulovaná část cesty pod 
skálou Šeptouchovskou, snížením výstupku, zří-
zením rampy a rozšířením cesty na náklad ze-
mský, za přispění obce ledečské, dodáním 
kamene a k žádosti obce té povolené. 
Vynesením vys. SI. Zemského výboru Království 
českého ze dne 9. září 1891 č. 31763 povolena 
obci ledečské na opravu, povodní pobořeného 
mostu dřevěného přes řeku Sázavu, podpora 300 
zl., kteráž obci dne 5. listopadu 1891 odevzdána a 
pod č. 385 v příjem obce Města Ledče vzata jest. 
1921 
Městským lékařem zvolen pan Perknovský K. za 
roční rentu 2000 Kč. 
Pohřbena paní Marcela Mokrá, první žena bez 
vyznání. Jest to čtvrtá oběť úplavice (Kluchová, 
Kalendová, Loukotková). Nesvědomité obecen-
stvo hledí zatajiti případy zákeřné nemoci. 
Krásný podzim. Sklizeň bramborů uspokojující, 
leč drahé: 100 kg za 110 -130 Kč, loni za 44 Kč. 
Pšenice-430 Kč! 
Obec koupila od firmy „Nocwfas" v Praze psací 
stroj „Commercial" č. 11051 za 5000 Kč a stolek 
za 200 Kč. 

Poslední případy úplavice uzdraveny. 
Doufejme, že zákeřná nemoc, která si zde 
vyžádala čtyři oběti a asi třicet onemocnění, vy-
mizela. Domníváme se, že neustálý nedostatek 
deště a tím vody v potocích a v řece byl toho 
hlavní příčinou. Veliké potíže s výkupem poze-
mku na stavbu přeložky okresní silnice k Habr-
ku, prováděná stavitelem Vorlíčkem. Majitelé 
polí požadují až přes 5,- Kč za 1 m2, ať získávají 
nemalých výhod otevřením komunikace a zvý-
šením ceny polí co stavebních nyní parcel. Sem 
se bude město šířiti. 
21. října dolétl aeroplánem Karel Habsburg, pos-
lední císař rakouský, ze Švýcar do Šoproně. Vel-
ký poprask po světě. Proč ho vítězové neztrestali 
a miliony lidí si mohli oddychnout. 
24. října ráno na poště vyvěšen telegram: „Mobi-
lizace. První den dne 28. října 1921 krátce po půl-
noci prezident Masaryk, ministr Udržal." Keťasi 
už se těší, lid proklíná Habsburka. Další telegram: 
„Doprava soukromých telegramů zakázána." 
V 6 hodin ráno vylepeny plakáty o mobilisaci 
ročníku 1895 a mladších. Noviny píší, že Karel 
u Peška poražen a Horthymo zajat. Později byl 
anglickými loděmi dopraven po Dunaji, Středo-
zemním mořem na ostrov Madeiru. 
V 7 hodin začal odvod koní u dívčí školy. Opět se 
opakují neveselé obrázky z roku 1914. Vše zavi-
nila nerozhodnost dohody a pardonování habs-
burských vrahů. K oslavě dne osvobození zavlál 
obecní prapor v státních barvách. 
1926 
Karlu Kosovi, obchodníku v Ledči n. Sáz. vyplatí 
se 5.000 Kč jako náhrada za postoupení části po-
zemku na chodník a chodník bude zřízen nákla-
dem města. 
Dne 26. října konána schůze městského 
zastupitelstva a řídil ji starosta města Josef Kři-
vohlavý. Na pozvání Okresní správní komise 
zúčastní se město svými zástupci oficiálně oslavy 
28. října. 
Uděleno domovské právo Josefu Fenikovi a Sta-
nislavu Littmannovi. Souhlasí se, aby Miloslavu 

Krásovi byla udělena hostinská koncese. Leopol-
du Buryškovi povoluje se postaviti dřevěný kiosk 
vedle kiosku Ántonína Kajgla. Roční nájem z po-
zemku deset Kč. za každý čtvereční metr. Bývalý 
tajemník Karel Táborský, bude vybídnut, aby 
vrátil přebraný přeplatek na služném 33 050 Kč. 
Lesní hajný František Rajdl z Kožlí suspendován 
pro krádeže dříví v lese „Březina". 
Jako farář církve československé přišel během to-
hoto roku do Ledče n. Sáz. Václav Zdražila. 
V tomto roce byl dostavěn nový železobetonový 
most přes řeku Sázavu a obytný dům činžovní pro 
státní úředníky. Obě stavby prováděl František 
Vorlíček, stavitel v Ledči nad Sázavou. 
1936 
Dne 12. října zemřela Anselma Vorbachová, li-
terní učitelka na odpočinku v Ledči n. Sáz., ve 
stáří 71 roků. Byla to žena šlechetná, skromná 
a tichá. V dívčí škole na náměstí vychovala tři ge-
nerace. Podporovala štědře a tajně mnohé spolky 
a instituce. I město k ruce starosty obdrželo dary 
jako „neznámé osoby" k provedení různých opat-
ření. V poslední vůli odkázala pak značnější ob-
nosy Sokolu, hasičům, církvi československé. 
Městu odkázala 10 000 Kč. 
1946 
Na podzim svornou brigádnickou prací všech po-
litických stran byla a městském poli za bývalou 
drůbežárnou založena třešňovka. Dostala název: 
sad Svobody a dána do ošetřování gymnázia. 
Druhý 28. říjen v osvobozené republice byl opět 
oslaven společnou oslavou uspořádanou širší Ná-
rodní frontou. Slavnost začala jako obvykle prů-
vodem od budovy ONV. Ten pak se zastavil 
nejprve na náměstí Svobody, kde legionáři zasa-
dili novou „Lípu svobody". Potom průvod pokra-
čoval na náměstí, kde před budovou okresního 
soudu promluvil okresní osvětový inspektor Jo-
sef Hoskovec. Slavnost byla zakončena slibem 
všech čtyř politických stran, že se přičiní, aby 
dvouletý plán byl splněn. Společný slib přečetl 
Jaroslav Rotter. Večer se konala v sokolovně so-
kolská akademie. OK 

Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb LN - příspěvky představují názory 
a postoje pisatelů. Adresa: Městský úřad, Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon: 0452/626210-2. Odpovědný redaktor: O. Kubát, foto: F. Pleva. Registrováno na 
OkÚ Havl. Brod pod značkou 5/R5. Podávaní novinových zásilek povoleno, Česká pošta Pardubice, č.j. PP/1-1868/95, 5. 5. 1995. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, s.r.o. 

mailto:IS@ledec-net.cz

