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ŠKOLNÍ ROK 2001/ 2002 ZAČAL 
I když letošní deštivé léto školákům 

zrovna moc nepřálo, jistě by si sladký čas 
prázdnin rádi prodloužili. Ale nic naplat, 
školní regule jsou dané a v září se do ško-
ly opravdu musí. Úplně poprvé vstupuje 
do ledečských školních škamen 78 prv-
ňáčků. V ZŠ v Nádražní ulici se o ně bu-
dou starat paní učitelky Nusková 
a Bernáthová. V Komenského základce 
to budou paní učitelky Cuchalová a Tů-
mová. Celkem do místních základních 

škol dochází 960 žáků (z toho v Nádražní 
ulici 503 žáků) a pečovat o ně a vzdělávat 
je bude celkem 67 pedagogů. Veselo 
bylo 3. září zejména v Komenského ulici, 
kde hned ráno vítala příchozí kapela pana 
Hradeckého. Proč taková sláva, se dozví-
te níže i uvnitř našich novin z projevů 
pánů Poborského a Kosprda. 

Zatímco někteří do této starobylé bu-
dovy vstoupili poprvé, pan školník, An-
tonín Růt letos začal už svůj 31. školní 

rok. Letošní přípravy pro něho (ale i pro 
ostatní pracovníky), vzhledem k rozsáhlé 
rekonstrukci, byly velmi náročné a dra-
matické. Na našem snímku už se se svým 
„kolegou" Komenským i usmívá. Zatím-
co učitel národů má „utržený vous", náš 
pan školník z toho vyšel bez úhony. 
Všem žákům, pedagogům i provozním 
pracovníkům přejeme minimálně pro 
příštích deset měsíců dobré zdraví a mno-
ho zdaru v novém školním roce. OK 

Vážení hosté! 
Dovolte mi, abych vás přivítal v naší škole, která prošla I. částí 

plánované rekonstrukce. I a II. patro a část přízemí se během mi-
nulého školního roku změnily v nové moderní prostředí s pěkný-
mi světlými třídami, prostornými chodbami s novými stropy 
a podlahami. Zcela nově a moderně bylo vybudováno sociální za-
řízení. 

V této slavnostní chvíli bych chtěl jménem svým i jménem pra-
covníků a žáků naší školy poděkovat panu starostovi Urbanovi 
a zástupcům města Ledeč nad Sázavou za maximální snahu a zá-
jem o zdárný průběh rekonstrukce. Zvjáště děkuji panu starostovi, 
který denně sledoval průběh stavby. Školu často navštěvoval zá-
stupce starosty pan Poborský a pan Svoboda z městského úřadu. 
Město ze svých zdrojů financovalo v podstatě celou I. etapu re-
konstrukce. 

Mrzí nás, že více finančních prostředků neuvolnil ze svých 
zdrojů stát. 

Poděkování patří stavební firmě Atos za kvalitně a v termínu 
odevzdanou práci. S vedoucími pracovníky firmy p. Duškem a p. 
Zahálkou jsme si vyšli vstříc a v zájmu konečného výsledku jsme 
vždy našli společnou řeč. Děkuji i pracovníkům stavebního dozo-
ru. 

Rekonstrukce probíhala za plného provozu školy, několik tříd 
bylo nutno umístit v jiných budovách. Chtěl bych poděkovat ředi-
telům ZŠ Nádražní, VO a ISŠS, Gymnázia Ledeč n. S., DDM 

a ZUŠ za prostory, které nám poskytli pro výuku v loňském škol-
ním roce. 

Všem zaměstnancům naší školy, kterých se rekonstrukce dotý-
kala, děkuji za trpělivost, se kterou pracovali ve ztížených pod-
mínkách. Byla to především zvýšená hlučnost, prašnost a přesuny 
do vzdálenějších prostor. Žákům a rodičům patří poděkování za 
pochopení některých organizačních změn, ke kterým jsme museli 
přistoupit v zájmu bezpečnosti dětí a s ohledem na to, abychom 
zajistili výuku v plném rozsahu. Vstřícně s námi jednali pracovní-
ci Referátu školství v Havlíčkově Brodě. Odměnou nám všem je 
nyní krásné prostředí naší školy, prozatím v I. a II. patře a části 
přízemí. 

Projekt rekonstrukce školy je vypracován na další části budovy. 
Velmi si přejeme, aby v nejbližší době byla dokončena tělocvična. 
Nejvíc se však těšíme na výstavbu podkroví, při které se využije 
velkého prostoru půdy. Zatím nám stále chybějí některé odborné 
pracovny a kabinety. Výstavbou podkroví se uvolní celé přízemí. 
Projekt rekonstrukce počítá s možností využití přízemí zvláštní 
školou. K další části rekonstrukce jsou samozřejmě potřebné další 
finanční prostředky. V této situaci by nám pomohlo, kdyby se stát 
výrazněji finančně podílel na pokračování rekonstrukce. 

Vstupujeme dnes do nového školního roku a máme radost, že 
budeme pracovat v krásném novém prostředí. Jestliže rekonstruk-
ce proběhne podle projektu, stane se z této budovy nová moderní 
škola, která bude připravovat žáky na cestu do života. 

J. Kosprd, ředitel školy 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady Města Ledeč nad Sáza-

vou konaného dne 13. srpna 2001 
• RM Ledeč nad Sázavou bere na vědomí 
v souladu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích po-
dání žádosti o podporu ze Státního fondu ŽP 
ČR na opatření v rámci Programu péče o pří-
rodní prostředí - dílčí program 3.1.2 „Obnova 
zeleně u hradu Ledeč nad Sázavou". Předmě-
tem žádosti je poskytnutí finančních prostředků 
ze Státního fondu ZP ve výši 2 883 362,40 Kč. 
• RM Ledeč nad Sázavou bere na vědomí 
v souladu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích pro-
jednání a získání souhlasů majitelů zahrádkář-
ské kolonie Na Stínadlech s ozeleněním této 
zahrádkářské kolonie. 
• RM Ledeč nad Sázavou souhlasí s umístě-
ním stavby „Plynofikace obcí Souboř, Habrek, 
Obrvaň" na pozemcích ve vlastnictví Města 
pare. č. 22 a 336 v k.ú. Habrek a pare. č. 357 
v k.ú. Obrvaň. 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje uzavření 
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene s vlastníky pozemků pro výstavbu 
středotlakého plynovodu stavby „Plynofikace 
obcí Souboř, Habrek, Obrvaň, Bojiště, Malé 
Bojiště, Veliká, Mstislavice, Nemocnice Háj, 
Vilémovice, Pavlov". 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu 
s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Ozelenění 
zahrádkářské kolonie v Ledči nad Sázavou" 
v dohodnuté celkové ceně 10 000,- Kč. Doku-
mentace bude řešit začlenění kolonie do okolní 
krajiny. 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje poskyt-
nutí finančního příspěvku v částce maximálně 
10 000,- Kč na úhradu nákladů spojených 
s účinkováním žáka Základní školy z Ledče 
nad Sázavou na vystoupení pěveckého souboru 
při předání Nobelovy ceny v norském Oslu 
v závěru letošního roku. 

Ze zasedání Rady Města Ledeč nad Sáza-
vou konaného dne 20. srpna 2001 
• RM Ledeč nad Sázavou bere na vědomí in-
formaci starosty města p. Urbana o sdělení pí 
Schwarzové, že podle původního návrhu o pře-
vodu zřizovatelských kompetencí z okresních 
úřadů na krajské úřady bude proveden převod 
zřizovatelské funkce USP Háj na Kraj Vysoči-
na. Dle vyjádření pí Schwarzové bude v bu-
doucnu možnost požádat o převod zřizo-
vatelské funkce pro ÚSP Háj na Město Ledeč 
nad Sázavou. 
• RM Ledeč nad Sázavou bere na vědomí 
stížnost ing. Zdeňka Jelínka a Věry Čapkové ze 
dne 11.7.2001 ve věci opakujícího se neopráv-
něného vnikání na soukromý pozemek sousedí-
cí s víceúčelovým hřištěm a rada města 
projevila ochotu vyrovnat škodu na porostech 
zahrádky. 
• RM Ledeč nad Sázavou bere na vědomí in-
formaci starosty města p. Urbana o možnosti vy-
tvoření volební místnosti především pro lokalitu 
na sídlišti Stínadla, kdy je dle hygienika možné 
vytvořit volební místnost v MŠ Stínadla. 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje na zákla-
dě informace místostarosty p. Poborského po-
skytnutí finanční náhrady ve výši 12 000,- Kč 
na financování programu dne 15. 8. 2001 na 
slavnosti Prvního plamene při příležitosti do-
končení plynofikace města - účast Veterán klu-
bu Úsobí. 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje poskyt-
nutí finančního příspěvku ve výši 2000,- Kč 
Mysliveckému sdružení Kožlí na zajištění les-
ních zkoušek ohařů. 
• RM Ledeč nad Sázavou na základě návrhu 
Informačního centra Hrad Ledeč nad Sázavou 
s.r.o. a souhlasného vyjádření OkU Havlíčkův 
Brod, referátu regionálního rozvoje, schvaluje 
přemístění smírčího kamene u čp. 222 do vy-

mezeného prostoru veřejného prostranství 
katastrální číslo 2215/9. 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje rezervo-
vat uvolněný byt II. kategorie č. 3 o velikosti 
2+1 v přízemí čp. 77 v Čechově ulici pro pí 
Hanu Boháčovou, bytem Ledeč nad Sázavou -
soudní výpověď z bytu. 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje na zákla-
dě rozhodnutí rady města č. 17.2000/145RM-s) 
ze dne 29. 11. 2000 přidělení uvolněného bytu 
č. 9 I. kategorie 2+1 v domě čp. 615 v ulici J. 
Haška v Ledči nad Sázavou manželům Polica-
rovým, bytem Podolí čp. 32. 
• RM schvaluje zadat výkon technického do-
zoru při provádění opravy nemocnice Háj inže-
nýrské organizaci VRV Praha, kdy se 
předpokládá občasný výkon 2x5 hodin týdně 
a činnost specialistů dle nutností vyvolaných 
stavbou, se souhlasem vedoucího oddělení in-
vestic a SMM Městského úřadu Ledeč nad Sá-
zavou. 

Ze zasedání Rady Města Ledeč nad Sáza-
vou konaného dne 5. září2001 
• RM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 
odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích schvaluje vydání „Nařízení Města Ledeč 
nad Sázavou k označování ulic a ostatních ve-
řejných prostranství názvy, budov čísly a nále-
žitosti ohlášení o přečíslování budov". 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje prodlou-
žení podnájemní smlouvy mezi panem Jiřím 
Pánkem, bytem Ledeč nad Sázavou, Hlaváčova 
čp. 554, nájemcem bytu č. 2 (velikost bytu 1+1) 
a podnájemníkem panem Milanem Kubistou, 
bytem Ledeč nad Sázavou, Stínadla čp. 1047 
na dobu určitou do 31. 8. 2003. 
• RM v Ledči nad Sázavou schvaluje v soula-
du s § 102 odst. 2. písm. m) zákona 118/2000 
Sb. o obcích nájemní smlouvu na pronájem 
části nebytových prostor v domě čp. 52 v Hrn-
čířích v Ledči nad Sázavou za cenu 500 Kč za 
m2 za rok p. Ivanu Šildbergerovi, Studnice 1, 
Telč 588 56 pro obchodní činnost s tím, že veš-
keré náklady potřebné na úpravu prostor ne-
zbytných k povolení k užívání uhradí žadatel 
z vlastních prostředků bez nároků na jakékoliv 
následné vyrovnání. Uživatel si zřídí vlastní 
měření elektrické energie a vody. 
• RM v Ledči nad Sázavou schvaluje v soula-
du s § 39 odst. 1. zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích zveřejnění záměru města odprodat část 
pozemku pare. č. 906/6 v katastrálním území 
Ledeč nad Sázavou (lokalita Plácky). 
• RM v Ledči nad Sázavou schvaluje v soula-
du s § 39 odst. 1. zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích zveřejnění záměru města odprodat část 
pozemku pare. č. 2289/2 v katastrálním území 
Ledeč nad Sázavou (lokalita Žižkov). 
• RM v Ledči nad Sázavou schvaluje v soula-
du s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích zveřejnění záměru města směnit části 
pozemků pare. č. 2216/1PK a st. 11/1 za poze-
mek 2216/3 v katastrálním území Ledeč nad 
Sázavou (lokalita Pivovarská). 
• RM v Ledči nad Sázavou schvaluje v soula-
du s § 39 odst. 1. zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích zveřejnění záměru města pronajmout 
a následně odprodat pozemek pare. č. 343/2 v ka-
tastrálním území Habrek (lokalita v Hamry). 
• RM v Ledči nad Sázavou v souladu s § 102 
odst. 3, zákona 128/2000 Sb. o obcích schvalu-
je žádost manželů Mgr. Lidmily a Ing. Jarosla-
va Policarových o povolení stavebních úprav 
v bytě č. 9 v čp. 615 v ul. Jaroslava Haška 
v Ledči nad Sázavou s tím, že všechny úpravy 
(bod 1-9 žádosti) budou provedeny na náklady 
žadatele a že nebudou promítnuty do ceny bytu, 
který jim jako stávajícím nájemcům bude na-
bídnut ke koupi. Provedení prací ohlásí staveb-
nímu úřadu. 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje uspořá-
dání monstrkoncertu Stamicova orchestru 

z Havlíčkova Brodu k 83. výročí vzniku samos-
tatnosti Československa v neděli dne 28. října 
2001 od 14 hodin v kostele sv. Petra a Pavla 
prostřednictvím Informačního centra společ-
nosti Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o. 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje doplnění 
usnesení ze dne 20. srpna 2001 ve věci přiděle-
ní uvolněného bytu č. 9 v čp. 615 manželům 
Policarovým a podle přijatých pravidel stano-
vuje výši nájemní úhrady jako ekonomické ná-
jemné. 

Ze zasedání Zastupitelstva Města Ledeč 
nad Sázavou konaného dne 5. září 2001 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje na zákla-
dě § 84 odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích návrh na provedení rozpočtového 
opatření č. 2 rozpočtu na rok 2001 v předložené 
podobě. 
Rozpočet 2001 - schválený: 58.306 
Rozpočet 2001 - upravený: 68.767 
Rozpočet 2001 - schválený : 74.006 
Rozpočet 2001 - upravený: 85.467 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje změnu 
původně schváleného účelu vynaložení finanč-
ního příspěvku poskytnutého TJ Sokol Ledeč 
nad Sázavou usnesením v souladu s žádostí ze 
dne 17. 8.2001, a to na plynofikaci sokolovny. 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje bezúplat-
ný převod vyprošťovacího zařízení LUKAS 
včetně příslušenství v hodnotě 299 045,- Kč 
Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysoči-
na, územnímu odboru Havlíčkův Brod s tím, že 
toto vyprošťovací zařízení bude výhradně po-
užíváno na pobočné stanici Ledeč nad Sázavou 
členy HZS a členy SDH Ledeč nad Sázavou. 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu 
zákona č. 128/2000 Sb. a § 26 odst. 2 a § 31 zá-
kona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů, změnu územního plánu města Ledeč nad 
Sázavou spočívající v rozšíření průmyslové 
zóny Zahrádecká. 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje odprodej 
části pozemku pare. č. 56/1 v kat. území Ledeč 
nad Sázavou nově označeného geometrickým 
plánem č. 1406-26/2001 ze dne 24. července 
2001 jako pare. č. 2687 o výměře 45 m2 za cenu 
Kč 40,- /m2 Ing. Juliu Bártovi a JUDr. Viole 
Jambrichové, Mizerov 91, Ledeč nad Sázavou. 
Cena odpovídá § 26 odst. 2 vyhlášky o oceňo-
vání nemovitostí (ostatní plocha tvořící jednot-
ný celek se stavebními pozemky). 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje odprodej 
části pozemku pare. č. 1622 v kat. území Ledeč 
nad Sázavou firmě Regatech - Ing. František 
Hort, Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou za 
cenu Kč 140,-/m2. Výměra bude určena geo-
metrickým plánem. Cena odpovídá ceně sta-
vebního pozemku pro průmyslové účely. 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje změnu 
svého usnesení č. II/4.2001/39ZM-s) ze dne 
6. června 2001 spočívající ve změně ceny z Kč 
60,-/m2 na 30,-Kč/m2 pro ZD Vrcha, a. s. Jedlá. 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje záměr 
přijetí státního bezúročného úvěru ve výši 
8 mil. Kč za účelem profinancování akce Od-
stranění havarijních stavů ZŠ Komenského 
v Ledči nad Sázavou v roce 2001. 
• ZM Ledeč nad Sázavou vyhlašuje v souladu 
s § 12 odst. 1. zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
úplné znění obecně závazné vyhlášky Města 
Ledeč nad Sázavou č. 12/95 o vytvoření a po-
užívání účelových prostředků Fondu rozvoje 
bydlení na území města Ledeč nad Sázavou 
pod. č. 03/2001. 
• ZM Ledeč nad Sázavou neschvaluje přijetí 
úvěru od Komerční banky a České spořitelny 
za účelem zrušení zástavního práva na bytové 
domy, kterými Město Ledeč nad Sázavou ručí 
za úvěr přijatý pro účel úhrady výstavby ČOV, 
kdy náklady úvěrů by v zásadě eliminovaly pří-
jem z prodeje bytů. Slávek Poborský 

místostarosta 



PETICE 
Vážení občané, 

v současné době probíhá v naší republice reforma veřejné správy a v jejím 
rámci i určování obcí III. kategorie (tzv. „malých okresů"). Vládním usnese-
ním přes všechnu argumentaci zdejšího městského úřadu a výsledků regionál-
ních analýz a expertíz akademických pracovišť univerzit v Praze a Brně byla 
stanovena pro současný správní obvod okresu Havlíčkův Brod města Chotě-
boř, Havlíčkův Brod a Světlá nad Sázavou. S touto skutečností se nemůžeme 
smířit, neboť je pro Ledeč nad Sázavou nepřijatelná. Uvedeným vládním roz-
hodnutím by byla doslova do země zadupána 1501etá historická úloha našeho 
města. Již zrušení okresu Ledeč nad Sázavou v 60. letech přineslo negativní 
důsledky a pamětníci si uvědomují, kolik od té doby město ztratilo, přestože si 
úlohu spádového centrálního správního území udrželo. 

Ministerstvu vnitra jsme předložili pádné důvody, aby se v rámci součas-
ných reformních změn Ledeč nad Sázavou stala sídlem obce III. kategorie 
s rozšířenou působností, přesto vláda rozhodla v neprospěch Ledče nad Sáza-
vou. Dopady a důsledky naplnění vládního usnesení si musíme všichni uvědo-
mit. Proto nyní vzniká z našeho podnětu petice občanů Ledečska premiérovi 
Vlády ČR na změnu usnesení jeho vlády. Tato petice však není o úřednících 
a úřadech, jak by se mohl někdo mylně domnívat, ale chce ochránit celé město 
a jeho územní spádový obvod před dalším ponížením a znevážením úlohy, kte-
rou dosud plnilo. 

Petiční archy byly roznášeny zaměstnanci městského úřadu po domácnos-
tech. Věříme, že jste se svým podpisem k petici připojili a podpořili své město 
v úsilí o získání takového postavení, jaké mu právem náleží. Petiční archy jsou 
dosud k dispozici v podatelně městského úřadu, v Informačním centru v Ledči 
nad Sázavou a v muzeu na ledečském hradu pro toho, kdo eventuálně nebyl za-
stižen doma nebo má ještě zájem se podpisové akce zúčastnit. Děkujeme Vám 
za spolupráci 

Vedení Města Ledeč nad Sázavou, MU Ledeč nad Sázavou a Rada města Le-
deč nad Sázavou Ledeč nad Sázavou, 14.8 .2001 

Na krátkou pracovní návštěvu zavítal do Ledče nad Sázavou poslanec a místopředseda 
KDU - CSL Jan Kasal. 

Při jednání na radnici s místostarostou města Slávkem Poborským hovořili o reformě veřejné 
správy, zejména o vládním návrhu zákona, který nepočítá se zařazením Města Ledeč nad Sázavou 
do obcí III, typu, obcí s rozšířenou působností, pracovně nazývaným malé okresy. 

Jan Kasal vyjádřil na adresu ministerstva vnitra výtku, že došlo k vážnému pochybení nejen 
tím, že Ledeč nad Sázavou není navržena do systému „trojek". Zdůraznil nepřipravenost reformy 
jako celku. „Reforma má přiblížit úřady blíže k lidem, navržený systém opomíjí tradiční spádo-
vost, historickou úlohu a geografickou podobu města Ledeč nad Sázavou. Co tato rádoby reforma 
přinese Vašim sousedům ve Vlastějovicích, Zruči nad Sázavou a Kácovu, když se okres Kutná 
Hora navrhuje rozdělit na Čáslavsko a Kutnohorsko?" Vyjádřil přesvědčení, že je tato reforma 
zejména výhodným „uklizením úředníků" ze stávajících okresních úřadů. 

Na závěr návštěvy v Ledči nad Sázavou se sešel s vedením firmy EST a.s., kde ho ředitel fy Jan 
Hýla informoval o výrobním programu včetně exportů výrobků. Jan Kasal se jako bývalý kon-
struktér žďárského ŽĎASu zejména zajímal o technický rozvoj. Po prohlídce výrobních provozů 
kladně hodnotil razantní restrukturalizaci, která už přináší své výsledky v prosperitě firmy. 

' ' O Z N Á M E N Í ( " j 
. Okresní správa sociálního zabezpečeni Havlíčkův Brod oznamuje změnu úředních hodin (odj 

26,9,2001} m detašovaném pracovišti v Ledči má Sázavou na středo lichý týden od 33,00 do! 
15:®0 hod, (ÚřadujeV budově TS (bývalý MeÚ) v přízemí v zasedací •místnosti.) 

Oprava hradní věže 
V současné době se věž ledečského 

hradu zahalila do lešení. Po 72 letech se 
tato gotická věž dočká generální opravy. 
Ve výběrovém řízení byla vybrána sta-
vební firma Haniš - rekonstrukce a opra-
vy historických staveb s. r. o. z Českého 
Krumlova. Projekt opravy provádí ateliér 
pro rekonstrukci historických staveb Gir-
sa s. r. o. z Prahy. Na opravu střechy 
bude opět použita krytina z přírodní břid-
lice. Klempířské prvky budou tentokrát 
zhotoveny z měděného plechu, který za-
ručuje vysokou životnost. Zajímavostí je , 
že v roce 1929 ledečský klempířský mistr 
Max Steiner zhotovil z pozinkovaného 
plechu kopuli a další klempířské prvky. 
Ty vydržely bez nátěru až dosud. Prapo-
rec na vrcholu věže nese datum poslední 
opravy 1929 a po zhotovení kopie by tam 
měl malým písmem přibýt rok 2001. Asi 
1,5 metru pod střešní římsou bylo obje-
veno původní gotické cimbuří. 

Z věže bude otlučena stará omítka 
a pořízena zde omítka nová, včetně rene-
sanční výzdoby (psaníčka), tak jak je do-
sud znatelná ve spodní části věže. Tato 
omítka byla zhotovena v roce 1885 a pod 
omítkou se zachovaly původní části rene-
sančních sgrafit. Firma Haniš provede 
i opravu krytin celého středního traktu. 
Zhotovení všech naplánovaných prací j e 
plánováno do října příštího roku. V té 
době opět zmizí lešení a věž se zaskví 
v nové kráse. V průběhu těchto prací ne-
bude věž pro veřejnost přístupná a vy-
hlídka bude opět zpřístupněna po 
skončení prací. 

U P O Z O R N Ě N Í 
Upozorňujeme všechny občany - vlastníky 

psů - na splatnost 2. splátky poplatku ze psa 
k 30. září 2001 (dle obecně závazné vyhlášky 
Města Ledeč nad Sázavou č. 5/97 o místních 
poplatcích). Jedná se o psy chované v obytném 
domě nesplňující charakter rodinného domu 
a psy ve vlastnictví právnických osob. 

Dále vyzýváme občany, kteří psa vlastní 
a nepřihlásili ho k poplatku ze psa, aby tak uči-
nili dodatečně na MěÚ v Ledči nad Sázavou -
odboru ekonomickém. Děkujeme. 

Štěpánková Ludmila - ved. FO 



PILA BOHDANEČ 
závod společnosti LESS a.s., 

Bohdaneč 136, 285 25 Bohdaneč 

PŘIJME 
do pracovního poměru omezený 

počet zaměstnanců dělnické 
profese muže i ženy 

nabízíme: 
• práci v moderním podniku 

s perspektivou dalšího rozvoje 
• nadstandardní sociální výhody 

garantované kolektivní smlou-
vou 

• 1 týden dovolené navíc 
• vyplácení mzdy v řádném ter-

mínu 
požadujeme: 
• ochotu pracovat ve směnném 

provozu 
• zdravotní stav přiměřený ma-

nuální práci 
Bližší informace: 

tel.: 0327/588 931 - p . Satrapa 

Česká asociace SPV -
Ledeč nad Sázavou 

Nabízí od 1. 10. 2001 do 31. 5. 
2002 AEROBIC - pro ženy a dívky 

všech věkových kategorií. 
Cvičení je 2x týdně 

od 20 do 21 hodin v tělocvičně ZŠ 
v Nádražní ulici. 

Informace u pí Vrzáčkové 
tel.: 621 514 

OMLUVA 
Organizátoři červencového 

žen /dodateční: 
děkují PCT sxo, Ledeč má Sáza-
vou $ omluvou, ž 111 tato firma 
ftsohjwik mezí otyv mim-
lém čísle mMíú mM&nMt. 

Prodám 
300 ks eternit, šablon 

rozin. 40 x 40 cm. 
Zn. velmi levně. 

Tel.: 0605-40 90 89 

Letošní léto přineslo několik průtrží mračen. To zapříčinilo zvednutí hladiny 
řeky Sázavy, po které se až k nám do Ledče dostalo velké množství dřeva z lesů 
při řece. Dřevo se zachytilo ponejvíce na spodním jezu, kde vytvořilo mohut-
nou bariéru. Pro nedostatek kapacitních sil povodí Vltavy s. p. se vyčištění 
jezu ujaly Technické služby s. r. o. Ledeč. Jejich zaměstnanci museli dřevě-
nou náplavu rozmanipulovat a odvézt ji traktory na skládku. Celkem odsud 
vyvezli osm valníků dřeva a jiných odpadů. Na snímku z Mizerova jsou zachy-
ceny pracovníci technických služeb při odstraňování nánosu náplavy. 

V Ý S T A V A 
Český svaz chovatelů, ZO Ledeč nad Sázavou připravuje na dny 6. a 7. října 2001 

velkou výstavu drobného zvířectva. Jedná se o dosud největší chovatelskou akci v his-
torii ledečské organizace. Významnou součástí této výstavy bude Krajská soutěž Vy-
sočiny, ve které budou chovatelé okresů Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou 
a Havlíčkův Brod soutěžit o putovní poháry. Tato soutěž je poprvé pořádána na území 
okresu Havlíčkův Brod. Jelikož ledečská organizace má s pořádáním podobných vý-
stav dlouhodobé zkušenosti, byla právě ona pověřena okresní soutěž uspořádat. 

Stejně jako v letech minulých bude i letos na výstavišti v Koželské ulici umístěna ex-
pozice klubu chovatelů králíků masných plemen a klubu barneveldek. Tyto chovatel-
ské kluby mají působnost v rámci celé ČR, lze proto očekávat účast chovatelů ze všech 
koutů republiky. Předběžně se počítá s účastí až 150 chovatelů, kteří vystaví okolo 900 
ks králíků, asi 130 voliér drůbeže a 80 voliér holubů. Tímto počtem vystavených expo-
nátů se ledečská výstava řadí mezi 4 - 5 největších výstav pořádaných letos v rámci ce-
lého svazu. 

Pořadatelé připravují i bohatou chovatelskou tombolu, chutné občerstvení a koncert 
malé lidové hudby. Srdečně zveme všechny chovatele a příznivce chovatelství k pro-
hlídce a nákupu chovných zvířat. 

Otevřeno bude: sobota 6. 10. od 8.00 do 18.00 hodin, neděle 7. 10. od 8 do 16 hodin. 
Těšíme se na Vaši návštěvu! Jaroslav Kafka 

předseda ZO Ledečnad Sázavou 

Koupím 
chalupu/ domekkrekreaci 

v oblasti Zeliv - Zruč nad Sázavou* 
Elektřina, samota, kraj vsi. 
Tel.: po-pá 02/22 07 51 01 



HASILO SE NA VŠECH FRONTÁCH 

Nevídané množství hasičských uniforem bylo ke spatření 
v sobotu 8. září na ledečském náměstí. Konal se tu totiž už šestý 
ročník soutěže jednotek PO O putovní pohár přednosty okresní-
ho úřadu v Havlíčkově Brodě, O pohár poslance Parlamentu ČR 
i O pohár starosty Ledče nad Sázavou. 

Třicet čtyři družstev tu soutěžilo s většími či menšími úspě-
chy po celé odpoledne. I když noční a dopolední přívaly stude-
ného deště nevěštily nic dobrého, všichni pozvaní se dostavili 
na start soutěže, která měla přece jen některá odlišná pravidla, 
zejména pak překonání toku řeky Sázavy. Během odpoledne se 
dokonce ukázalo i sluníčko a přilákalo tak i řadu diváků. 

Soutěže a závěrečného ceremoniálu se zúčastnila i řada celebrit 
v čele s ministrem dopravy J. Schlingem, náměstkyní ministra 
obrany J. Přibylovou, K. Černým, poslancem Parlamentu ČR, M. 

Málkem, zástupcem přednosty okresu H. Brod, F. Grubauer -
ředitel Okresního sdružení hasičů, pplk. D. Ryba ředitel HZS Vy-
sočina, pplk. F. Zadina - náměstek ředitele HZS Vysočina, pplk. 
J. Nácovský ředitel územního odboru HZS Vysočina. 

Při slavnostním nástupu neodešlo s prázdnou žádné družstvo, 
každé z nich si do svých měst a obcí přivezlo hodnotné ceny. 
Nejcennější trofeje však z Ledče odváželi hasiči z Kamenné 
Lhoty, jejich radost byla nelíčená. Nutno podotknout, že plně 
zasloužená, neboť jejich celkový čas pod tři minuty byl opravdu 
skvělý. 

Z proudnic přestala téct voda, zato se pootevřely kohoutky piv-
ních stánků a z nebe opět spustil déšť - prostě se hasilo na všech 
frontách. Díky hasičům, jejich výborné organizaci i sportovním 
výkonům se v Ledči vydařila skvělá akce. OK 



DIVADLO V LEDCI - BILANCOVÁNI 
Slunné léto a s ním i naše divadelní prázdniny jsou už možná 

bohužel, možná bohudík, za námi. Stojíme teď na začátku nejen 
nového školního roku, ale i nové sezony pro naše umělecké akti-
vity. Jsme jakoby znovu na začátku, i když naše dosavadní cesta 
ještě nebyla nijak kolosální. Poprvé jsem si vás dovolil oslovit 
prostřednictvím Ledečských novin v dubnu letošního roku. 
Tenkrát jsme vás zapojili do naší úvahy, zda zahájit činnost di-
vadla v Ledči - na řečnické otázky jsem si sice odpovídal sám, 
ale přesto, výborná účast na premiéře i repríze hry „Ďáblova 
krása" nás přesvědčila o tom, že odpovědi byly správné - že to 
má cenu a že budeme pokračovat. 

A pokračovat nejen s vlastní tvorbou, ale i s rozvojem divadla 
v našem městě vůbec. Hned na začátku jsme si dali předsevzetí -
že v Ledči nad Sázavou se bude hrát divadlo každý měsíc. Ti 
z vás, kteří naši činnost sledují, mi dají zapravdu, že předsevzetí 
zatím bylo splněno do puntíku: 
BŘEZEN: 2 1 . 3 . - Ďáblova krása (předpremiéra) - ČSGL (40) 
DUBEN: 19. 4. - Ďáblova krása - ČSGL (100) 

20. 4. - Ďáblova krása - ČSGL (130) 
KVĚTEN: 17.5. - O životě a díle Járy Cimrmana - ČSGL (70) 
ČERVEN: 7. 6. - Biblický příběh o konci lidství 

- SPOUŠŤ Jihlava (50) 
- Zlatý kolovrat - HOBIT Jihlava (50) 

26. 6. - Štěňata - NaKopTyjátr (60) 
Čísla v závorkách udávají přibližný počet návštěvníků dané-

ho představení. Jak vidíte, čísla to nejsou malá, ale trochu nás 
mrzí, že účast na představeních hostujících souborů je o něco 

POZVANKA 
na hru oceněnou Jihlavským divadelním 

festivalem „ĎÁBLOVA KRÁSA". 
V sále ledečského gymnázia ji uvedeme ve dvou 

reprízách a to: 5. 10. 2001 od 19.30 
a 6. 10. 2001 od 20 hodin. 

Pokud jste hru ještě neviděli, nesmíte o ni 
přijít. Pokud ano, přijďte se podívat na naše 

nové obsazení. Vstupné dobrovolné. 

slabší, přestože si naše hosty pečlivě vybíráme z řad celorepub-
likově úspěšných představení (Štěňata) a z představení, která 
sklízí úspěchy na divadelních festivalech (Biblický příběh...). 
Tyto soubory jsou zvyklé na zaplněné divadlo a mohu vám říci, 
že 7. června nám v poloprázdném sále nebylo zrovna příjemně. 
Rádi bychom naše předsevzetí (představení měsíčně) i nadále 
plnili, ale nejsem si jistý, zda o to naši občané vůbec mají zájem. 
Pokud ano a představení vám uniklo jenom kvůli nevýhodnému 
termínu nebo špatné informovanosti, sledujte prosím v příštích 
měsících bedlivěji jednak naše články v novinách, dále pak ak-
tuálně plakáty, rozpis akcí v Informačním centru a letáky, které 
rozdáváme na náměstí. Rádi bychom, aby se situace o trochu 
zlepšila, protože poloprázdné představení u hostujících souborů 
je pro nás nejen ostudou, ale i pořádným zásahem do finančního 
rozpočtu nás samotných. My v ČSGL se všichni rádi vzdáváme 
svých honorářů proto, aby se v Ledči něco dělo, ale víc bohužel 
udělat nemůžeme. 

Letoší sezonu začneme na četné žádosti diváků dvěma reprí-
zami naší hry Ďáblova krása (v říjnu), v dalších dvou měsících 
budeme často vystupovat v jiných městech, ale na prosinec jsme 
již „objednali" Vánoční představení souboru Horáckého divad-
la. Vřele se těšíme na vaše návštěvy, ať už v sále ledečského 
gymnázia nebo v jiných prostorách, a také vás žádáme o jakéko-
li názory, postřehy, náměty i kritiky, které zasílejte na naše in-
ternetové stránky CSGL@zde.cz. Tam se dozvíte také 
podrobnosti o naší činnosti. Lukáš Kobrle 

Činoherní Skupina Gymnázia Ledeč 

NABÍDKA 
Hledáme m m herce pro naše příští 

inscenace. Pokud je eám od 13 do 100 let 
a máte zájem zahrát si dioadlo, 
napište nám něco o sobě na naše 

internetové stránky www.CSGL.zde. 
nebo zavolejte na telefon 0606 - 45 29 12 

a domluvte si osobní schůzku. 

SLAVNOST PRVNÍHO PLAMENE, 
která se uskutečnila téměř před měsícem na ledečském náměstí, byla opravdu velkolepá a jistě k tomu přispělo i mi-

mořádně vydařené horké letní počasí, kterého jsme letos užili vskutku pramálo. Bylo také co oslavovat. Rok po zahá-
jení plošné plynofikace města a výstavby vysokotlakého plynovodu jsou práce dokončeny a my jsme ve středu odpo-
ledne, 15. srpna 2001, mohli zažehnout symbolický plamen, který všem přítomným zvěstoval, že plyn je už i v našem 
městě. Zástupci plynárenských a stavebních firem i představitelé města si pochvalovali především velmi krátkou dobu, 
za kterou se tak rozsáhlou práci podařilo uskutečnit. Do rámce oslavy dobře zapadly i doprovodné akce, zejména pro-
hlídka auto i moto veteránů, a to vše podbarveno oblíbenými písničkami v podání dechovky pana Hradeckého vytvořilo 
příj emnou náladu početných obyvatel města i j eho okolí. OK 

mailto:CSGL@zde.cz
http://www.CSGL.zde


Vážené paní, vážení pánové, vážení a milí hosté ! 
Dovoluji si Vás přivítat na dnešní malé slavnosti u pří-

ležitosti dne otevřených dveří v Základní škole Komen-
ského ulice, jenž je takovým malým završením 
ukončení I. etapy rekonstrukce této školy. 

Když jsme vzpomínali a oslavovali sto let trvání školy 
právě zde, byl to červen roku 1999, přáli jsme si, aby ra-
dostné zvonění svolávalo žáčky dál do této školy, a po-
kud mě paměť neklame, byla tato budova nazvána 
stoletou babičkou ledečských škol. 

Chtěl bych při této příležitosti uvést několik dat z hle-
diska historie této školy tak významné. 9. září 1897 se 
místní školní rada usnesla, aby v Ledči nad Sázavou 
byla postavena nová školní budova pro obecnou a měš-
ťanskou školu chlapeckou. I. školní rok byl zahájen 
v září 1899, když od započetí stavebních prací neuply-
nulo více než 14 měsíců. Od té doby škola slouží k vy-
učování až po dnešek. To jen potvrzuje, jak odpovědně 
s vizí budoucího vývoje a potřeb tehdejší místní školní 
rada rozhodla. Jak čas běžel, v 70-tých letech se započa-
lo s generálními opravami celé budovy za vydatné bri-
gádnické pomoci rodičů. 

Nelze upřít velkou snahu, nadšení i starost tehdejšího 
vedení školy. Nicméně omezené technologické a mate-
riální možnosti zůstaly v mnohém k dokonalé renovaci 
v půli cesty. V únoru roku 1997 došlo k havárii střešního 
pláště, kdy vichřice strhla podstatnou část plechové kry-
tiny a jen shodou šťastných náhod nedošlo k úrazu právě 
procházejících. 

Znalecký posudek potvrdil obavy zřizovatele - Města 
Ledeč nad Sázavou, že zmíněná střešní konstrukce je 
v havarijním stavu. Vedení školy i Města šije dobře vě-
domo, že i stav vnitřních rozvodů, tzn. elektřiny, vody, 
hygienických zařízení je na hranici životnosti. Tehdy 
však pro nemožnost finančního krytí ze strany Města, 
jsou další rekonstrukce odsunuty na neurčito. 

Projekt odstranění havarijního stavu střechy včetně půd-
ní vestavby a celkové rekonstrukce Základní školy Ko-
menského vypracovaný firmou ATING-Ing. Bělohradský 
ze srpna 1997 pojímá celý soubor budov komplexně a ne-
váhám zde říci s předpokládaným užitím pro 3. tisíciletí. 

Po komunálních volbách v listopadu 1998 starosta 
města pan Karel Urban seznamuje nově zvolené zastu-
pitelstvo s tíživou stavební situací této budovy a se vší 
rozhodností žádá o pomoc přednostku Okresního úřadu 
v Havlíčkově Brodě a následně z pověření zastupitelstva 
písemně žádá ministerstvo financí o dotaci v úhrnné 
výši 15 milionů Kč. 

Téměř po půldruhém roce na červnovém zasedání 
Městského zastupitelstva loňského roku informuje sta-
rosta o přidělení státní dotace ve prospěch rekonstrukce 
ZS Komenského pouze ve výši 2 mil. Kč. 

Následně v září loňského roku starosta informuje za-
stupitele o nezbytnosti postupu prací s tím, že po dobu 
rekonstrukce dojde k uzavření kmenových tříd včetně 
odborných učeben, sociálního zařízení i tělocvičny. 

Školní rok 2000/2001 je pro vedení školy, učitele 
i žáky obdobím neklidu, někdy i zmatku. O to víc patří 
poděkování všem pedagogům, jak se s nově vzniklou si-
tuací vypořádali, s jakou vstřícností a pochopením ředi-
telství školy takřka každodenně konzultuje na městském 
úřadě, jak postupovat dál. 

Nechci unavovat s technologickými detaily celé stav-
by - j e n na okraj. Došlo ke kompletní výměně nosných 
konstrukcí stropů, původní trámy byly nahrazeny tra-
verzami. Vše je dimenzováno i pro uvažovanou vestav-
bu do půdních prostor včetně zhotovených schodišť, do-
šlo k výměně oken za plastová, nové elektroinstalace, 
toalet, topenařiny ve třídách, omítek v druhém a třetím 
nadzemním podlaží. 

Stavební práce včetně projektů a technologického do-
zoru představují doposud částku 17,1 mil. Kč. 

Je však ještě třeba dokončit tělocvičnu o rozpočto-
vých nákladech cca půl milionu Kč. 

Pro započetí prací na půdní vestavbě, úpravě bezbarié-
rového vchodu včetně výtahu a zateplení fasád je třeba 
kolem 17 milionů. 

Generálnímu dodavateli celé stavby firmě ATOS Le-
deč nad Sázavou s.r.o. patří poděkování za vzorně pro-
vedené práce celé rekonstrukce. Jmenovitě jednateli 
firmy panu Otakaru Duškovi, panu Jaroslavu Zahálkovi, 
včetně vedoucích výroby jednotlivých řemesel. 

Osobně chci poděkovat vedoucímu oddělení investic 
panu Bohumilu Svobodovi za koordinaci a spoludozo-
rování celého díla. 

Sluší se poděkovat technickému personálu školy včet-
ně pana Antonína Ruta, školníka, jenž si za poslední rok 
prožil své, a pokud se nemýlím školní rok 2000/2001 je 
jeho 31. zaměstnaneckým rokem na této škole. 

V neposlední řadě chci poděkovat Vám, kolegům za-
stupitelům, za dobrou vůli k rozhodnutí věnovat volné 
finanční prostředky do školství. Po zdárném dokončení 
víceúčelového hřiště, které jsme otevírali nedávno, je to 
další investice určená našim dětem. 

Čas od časuje třeba zalistovat v městských kronikách 
a připomenout si, o čem že byla komunální politika 
zhruba před sto lety na přelomu 19. a 20. století. V době, 
kdy byla tato škola postavena, v době, kdy jsme byli díl-
nou a průmyslovým centrem Rakousko-Uherska, 
v době kvasu národního uvědomění. 

Lehce ze zažloutlých listů kronik zjistíme, že přede-
vším vzdělanost vedla k ochotě rozdat své schopnosti 
ve prospěch národa, že vzdělanost vedla ke svobodě 
země, jež si po roce 1918 opět mohla říkat česká a sa-
mostatná. 

Před sto lety tato škola už z dálky vítala své žactvo 
dvěma bustami umístěnými ve střešních portálech. Uči-
tel národů a otec národa, tedy pedagog, spisovatel a filo-
zof Jan Amos Komenský a František Palacký, osvícený 
humanista, kterému, a to bych chtěl zdůraznit, bylo vše 
lidské vždy vyšší než národní, české. 

My, kteří snad můžeme ovlivnit, zda se celá budova 
opět zaskví v plné kráse, udělejme vše pro to, aby socha 
vzdělance, učitele národů Komenského a socha Vůdce 
národa Palackého, který nebyl omezeným nacionalis-
tou, byly dál na výsluní této školy. 

Vás pedagogy, kteří můžete poselství těchto mužů 
vštěpovat mladé generaci a připravovat na žití ve spo-
lečném evropském domě, o to prosím dvojnásob. 

Přeji Vám všem šťastné vykročení v novém roce 
a dobrou mysl. Jaroslav Poborsky 

místostarosta • • • 



NOVY SKOLNI ROK ... 
A zazvonil zas zvonek, 
započal školní rok. 
Novotou voní škola, 
od prázdnin je to krok. 

Do tašek chleba s máslem, 
balí zas ruce maminek. 
Co zbylo z prázdnin? 
Leda v zásuvce lesklý kamí-
nek. 

Mušle, v níž moře šumí, 
či motýl zbloudilý; 
čas léta vrátit umí -
ale jen na chvíli. 

Už zazvonil zas zvonek 
a začal školní rok ... 
Čas prázdnin zas se vrátí -
ale až napřesrok ! 

Na začátek školního roku se školáci většinou moc netěší - začíná klasický kolotoč písemek, zkoušení, do-
mácích úkolů. Toto období obyčejně nenadchne nejen děti, ale i jejich rodiče, i když z poněkud jiného důvo-
du. Vybavení pro novopečené školáky, ale i pro jejich odrostlejší kamarády není zanedbatelné. To co píše 
zástupce starosty na předchozí stránce i ředitel školy na stránce první, připomíná, že ani zřizovatel - Město 
Ledeč nad Sázavou to nemá s vybavením školy jednoduché. Čísel o financích už padlo hodně. Bude také na 
samotných žácích i jejich učitelích, aby si vložených prostředků do rekonstrukce školy v Komenského ulici 
náležitě vážili a chránili. Ještě jednou všem přejeme hodně úspěchů, plné nasazení i plné zdraví a připomeňte 
si poslední verš naší básničky - prázdniny opět přijdou. 



Z policejních zápisku 
• 1.8. Druhou polovinu prázdnin zřejmě 
bujně oslavoval M. N. z Dolních Královic. 
Náhodnou kontrolou bylo na Tyršově ná-
břeží zjištěno, že požil před jízdou větší 
množství alkoholu. Další část své „noční 
jízdy" už musel absolvovat pěšky. 
• Ještě téhož dne havaroval se svým For-
dem u Hněvkovic pan P. G. Náraz do stro-
mu mu způsobil zranění, která si vyžádala 
pobyt v nemocnici. Příčinou nešťastné ha-
várie byl zřejmě mikrospánek. 
• 2. 8. Špatné vzpomínky bude mít na po-
byt v Čechách, konkrétně v našem kraji, ho-
landský turista. Jen krátce se kochal krásou 
našich hvozdů a mezi tím mu neznámý po-
berta vykradl jeho autíčko. Nakradené věci 
byly za více než 20 000 korun. 
• Přímo pod okny policejní stanice došlo 
k dopravní nehodě, když cyklista Z. A. vjel 
do protisměru a srazil se s osobním automo-
bilem pana J. Z. Tento střet stál cyklistu čet-
ná zranění a musel být převezen k ošetření 
na místní polikliniku a následně do nemoc-
nice v Havlíčkově Brodě. Tělo mu tam 
opravili, ale „osmičku", která zůstala z jeho 
kola, zřejmě už nikdo neopraví. 
• 3. 8. Na koupališti v Kožlí nalezl pan R. 
B. z Ledče černou peněženku s doklady 
a hotovostí 5 korun. Nemajetný majitel pe-
něženky se dosud nepřihlásil ani o svou pě-
tikorunu ani o příslušné doklady. 
• 10. 8. Na našem ledečském, velmi frek-
ventovaném mostě došlo k dopravní neho-
dě, při níž byla, bohužel, sražena paní A. F. 
Srážka s automobilem pro ni znamenala 
zlomeninu nohy a dlouhodobou nemoc. 
• 11. 8. V horkém letním dni (jedním 
z mála tohoto léta) byla nalezena v řece Sá-
zavě mrtvola muže. Dalším šetřením bylo 
zjištěno, že se jedná o pana J. S. z Kutné 
Hory. Tento čtyřiačtyřicetiletý muž se ztra-
til už 3. srpna v rekreační oblasti Stvořidel. 
Cizí zavinění nebylo zjištěno, příčinou této 
tragédie mohla být nemoc zmíněného ne-
šťastníka, neboť trpěl epilepsií. 
• Brigádník J. Z. z Ledče zřejmě na své 
brigádě nevydělal tolik peněz, co během 
krátké doby ztratil na pracích v Komenské-
ho ulici, při opravě zdejší školy mu totiž ne-
známý pachatel v nestřeženém okamžiku 
odcizil mobilní telefon. 
• 12. 8. V noci přišel oznámit na policii 
pan J. P. z Kolína, že byl na diskotéce 
v místním „rokáči" napaden místním mla-
díkem L. P., který mu způsobil nejen zraně-
ní v obličeji, ale také poškodil roucho za 
1000 korun. 
• 13. 8. Krádež peněz a vkladní knížky 
oznámila paní Š. z Kamenné Lhoty. Nezná-
mý pachatel si tak udělal radost za téměř 
40 000 korun. 
• Nešťastná třináctka byla osudná i pro 
paní M. P. z Ledče, když jí neznámý zloděj 
ukradl kabelku s hotovostí i doklady, a to 
v nestřeženém okamžiku přímo na chodbě 
jejího domu. Holt třináctého srpna se hodně 
kradlo. 
• 14. 8. Študácké putování Posázavím při-
neslo ztrátu i panu J. M. z Hradce Králové. 
Při nocování v zahradě restaurace David 
mu kdosi ukradl batoh s veškerým vybave-
ním za 2000 korun. Tvrdý spánek notně po-
sílený alkoholem mu jistě značně otrávil 
zbytek prázdninových radovánek. 

• 15. 8. Dosud neznámý pachatel se vlou-
pal do prodejny potravin Bíba v Ledči nad 
Sázavou. V nočních hodinách rozbil sklo 
vchodových dveří a svůj lup si začal vyná-
šet za roh zmíněné prodejny. Některý z „ne-
vděčníků", ale právě procházel tou dobou 
okolo a pachatele vyrušil. Ten zpanikařil 
a většinu nakradeného zboží musel zane-
chat na místě. Snad mu jeho zklamání vyna-
hradilo alespoň to, že část jeho lupu mu 
vynesla alespoň 1000 korun. 
• 16. 8. Snad každý měsíc na tomto místě 
píšeme o vykradených autech, která jsou 
zaparkovaná na lesních cestách nebo v blíz-
kosti rybníků. Totéž se přihodilo i panu Z. 
P. z Královic, když mu tu neznámý pachatel 
z jeho škodovky odcizil kabelku s doklady 
a osobními věcmi za 1700 korun. Navíc mu 
poškodil auto za další pětistovku. 
• 17. 8. Totéž se přihodilo i panu M. P. 
z Třebíče přímo v centru našeho městečka. 
Parkoval u místního stadionu a nocoval 
spolu se svými přáteli na břehu řeky Sáza-
vy. V noci mu z jeho škodovky opět nezná-
mý darebák (jak jinak) ukradl věci za téměř 
5000 korun. A bylo po dovolené ! 
• 18. 8. Hned několika přestupků se do-
pustil mladík J. K. z Bělé. Nejen že řídil 
motorku bez vědomí jejího majitele, ale na-
víc se na cesty vydal bez řidičského opráv-
nění a s alkoholem v krvi. To je pro jednu 
jízdu skoro hodně přestupků. 
• 21. 8. Oznámil pan M. F., že došlo 
k vloupání do jeho garáže v Haškově ulici. 
Pachatel zřejmě nenašel to, co hledal 
a vlastně způsobil majiteli škodu jen na za-
řízení za 1000 korun. 
• 24. 8. Koželské koupaliště prostě inspi-
ruje vykrádače aut. Tentokrát pan J. K. 
z Rokytnice oznámil, ža v tomto prostoru 
byla vykradena hned dvě auta. Jednak byla 
obě auta poškozena (vylomená skla) a odci-
zeny věci za téměř 20 000 korun. 
• 25. 8. Pouťové taneční zábavy nebývají 
jen bujné a veselé. Někdy ona bujnost pře-
roste v agresivitu, jak se stalo na pouti 
v Hněvkovicích. Pan V. S. oznámil, že byl 
fyzicky napaden panem P. Poškozený má 
z těchto chlapských kontaktů vážně poško-
zené oko. Kdyby se vyřádili ve střelnici na 
papírových růžích, udělali by lip. 
• 26. 8. O krádežích benzínu přímo ze za-
parkovaných aut jsme už psali. Nejčastěji 
bývají oběťmi majitelé starších škodovek. 
To se přihodilo i panu V. Z. z Krásné Hory 
na ledečském sídlišti. Neznámý dareba se 
teď vesele vyváží s jeho tisícovkou. 
• 28. 8. Na žádost plzeňské policie byl 
předveden a zadržen M. V. rovněž z Plzně. 
Něžné radovánky a cukrbliky mu překazili 
naši hoši, když jej vyhledali u jedné místní 
krasavice. 
• Značnou důvěru v naše spoluobčany pro-
jevil pan J. B. z Ledče, když skočil na lep ne-
známému chytrákovi, který ho na ulici 
požádal o půjčku 400 korun, údajně na zapla-
cení pokuty za dopravní přestupek. Důvěři-
vec samozřejmě už nikdy neuvidí pána, který 
se představil jako pan Z. ani své čtyři stovky. 
• 29. 8. Ústecká firma v osobě pana M. L. 
podala oznámení na místního neplatiče P. 
P. Tento náš spoluobčan užívá automobil 
a neplatí smluvené částky, ke kterým se za-
vázal. O. K. 

Zásahy PS Ledeč n. S. 
• 1. 8. - na žádost POLICIE ČR hasiči 
jeli otevřít dům v Leštince u Světlé n. Sá-
zavou. POLICIE mezitím do domu vnik-
la oknem, jednotka nezasahovala. 
• 1.8. - jednotka pomohla RZS s naklá-
dáním zraněného a zajistila vozidlo proti 
požáru u dopravní nehody v Hněvkovi-
cích 
• 3 . 8 . - ledečští hasiči odstranili stromy 
spadlé přes silnici v Bělé a Jestřebnici. 
• 4. 8. - jednotka vytáhla z koryta Ole-
šenského potoka vyvrácený strom, který 
bránil toku vody. 
• 4. 8. - jednotka zabezpečila vozidlo 
proti požáru u dopravní nehody v obci 
Nová Ves u Světlé nad Sázavou 
• 5 . 8 . - hasiči otevřeli byt v Domu pe-
čovatelské služby. 
• 9. 8. - jednotka otevřela dveře obcho-
du v ulici Mostecká. Došlo k poruše zám-
ku a zákazníci zůstali uvězněni vevnitř. 
• 9. 8. - jednotka vyjela na dopravní ne-
hodu tří vozidel do Světlé nad Sázavou. 
Pomocí navijáku odtáhla dvě do sebe za-
klíněná vozidla, pomohla RZS s nakládá-
ním zraněných, zajistila havarovaná 
vozidla proti požáru a provedla zasypání 
uniklých látek a úklid vozovky. Při zása-
hu jednotka spolupracovala s jednotkou 
SDH Světlá nad Sázavou. 
• 10. 8. - při dopravní nehodě u Hněv-
kovic jednotka zabezpečila havarované 
vozidlo proti požáru a převrátila ho zpát-
ky na kola. 
• 10. 8. - jednotka jela na žádost RZS 
otevřít byt do Světlé n. Sázavou. RZS se 
k nemocnému dostala přes sousední bal-
kón a ošetřila ho ještě před příjezdem 
jednotky. 
• 11. 8 . - n a žádost POLICIE ČR hasiči 
vytáhli utonulou osobu z řeky Sázavy 
u Heroldova nábřeží. 
• 17. 8. - jednotka vyjela na dopravní 
nehodu v osadě Dobrovítova Lhota. Po 
příjezdu na místo byli již zranění v péči 
RZS. Jednotka zabezpečila vozidlo proti 
požáru a vrátila se na základnu. 
• 20. 8. - hasiči odstranili stromy spadlé 
přes silnici u obce Opatovice a Hněvko-
vice. 
• 20. 8. - jednotka odčerpávala vodu ze 
zatopených sklepních prostor panelové-
ho domu ve Světlé nad Sázavou. 
• 20. 8. - jednotka odstranila spadlý 
strom na silnici mezi obcemi Kožlí 
a Hněvkovice. 
• 21. 8 . -POLICIE ČR požádala o otev-
ření domu v Pivovarské ulici. Jednotka 
nezasahovala, dům byl již otevřen. 
• 26. 8. - jednotka odstranila spadlé 
stromy bránící provozu na silnici u obce 
Hradec. 
• 29. 8. - jednotka otevřela uzamčený byt 
v ulici B. Němcové, kde měl zapomnětlivý 
majitel zapnutý elektrospotřebič. 
• 29. 8. 2001 - hasiči vyjeli k požáru 
slámy na poli u obce Smrčná. Po příjezdu 
na místo se zjistilo, že se jedná o planý 
poplach. 



CESTA DO ZAHRÁDKY PO 25 LETECH 

Vážení přátelé, 
v této zvláštní chvíli si dovolím být 

osobní. Přestože v údolí leží kostel sv. 
Víta ve středu celé okolní krajiny. Byl 
také tak budován. Jdete-li i dnes po 
okolních kopcích, zrak se vám vždy 
přirozeně sveze k čepicovité kostelní 
věži. Tato svatyně je také začátkem 
mého života. Hmotným svědectvím 
kontinuity rodu, prostorem mimočaso-
vého setkávání s předky. Kolem koste-
la, v hlíně bývalého hřbitova, práchniví 
kosti mých dávných paseckých dědů 
a bab, kteří sem lesy neděli co neděli 
scházeli. Zde probíhali jejich svatební 
obřady, a když leželi v truhlách, tady se 
s nimi obec loučila. Zde v chrámu zpí-
vala moje prabába Antonie, támhle 
v rohu stával a klečel svatý poustevník 
Antonín Vondra, tady v lavicích sedal 
můj děda Josef Vondra. Zde měli svat-

bu i moji rodiče a bylo v přirozeném 
řádu dějů, že jsem u sv.Víta byl několik 
dní po svém narození pokřtěn i já 
a v nedaleké hospodě u Horkých na ná-
městí také řádně zapíjen. A vlastně i je-
den z mých prvních uvědomělých a pro 
můj život zásadních zážitků se vztahu-
je k Zahrádce: je slunečný den, schází-
me městečkem a lidé bourají své domy 
a stavení. Matně si vzpomínám na ně-
které tváře, úzkostné a čímsi temným 
poznamenané. Až později jsem si uvě-
domil pravý význam spatřeného obra-
zu - že se tu tenkrát rozrušovala 
staletími utvářená obec, odvěká pospo-
litost, zpřetrhávaly se sousedské vaz-
by, ničily se otisky lidských rukou, 
demolovala se paměť. 

Příběh zničené Zahrádky - jak při 
vyslovení tohoto jména dnes nemyslet 
na onu zahrádku-zahradu Eden - tedy 

příběh Zahrádky je vlastně také příbě-
hem Člověka 20. století, který sám sebe 
ve jménu pokroku destruoval a trýznil 
a s přesvědčením, že jeho život tak 
bude svobodnější a šťastnější, si pod 
sebou podřezával větev. Tam, kde stá-
valy hospody, dnes rostou kopřivy 
a tam, kde stávaly domy a mlýny, se 
dnes prohánějí ryby. Viditelných stop 
už mnoho není. Ale přesto cosi zůstá-
vá, přebývá, vyzařuje - dere se o slovo. 
Bývalí zahrádečtí občané a jejich po-
tomci jsou dnes rozházeni doslova po 
celém světě. Přesto jsou neviditelnými 
pouty spojeni, pospojováni tvoří novou 
pospolitost, sousedství na dálku. V tom 
spatřuji naději. 

Každý v sobě nosíme svoji užší vlast 
jako jakési osudové poznamenání. 
A ať nás nevyzpytatelné dráhy životů 
zanesou kamkoli, tak ani dálka, ani čas 
a dokonce ani zničení rodného domu 
(vy gumo vání rodiště z mapy!) nemůže 
zrušit naše domovské právo, které jsme 
získali prvními doteky očí a nohou na 
téhle krabaté zemi. Jedna latinská 
moudrost praví, že vše podstatné si člo-
věk nosí s sebou. Jistě je tím míněn 
i onen základní obraz domova jako 
předobraz čehosi bezpečného a důvěr-
ně hřejivého. Jako když se u stolu zali-
tého sluncem sejdou u nedělního oběda 
všichni, i ti mrtví, které jsme milovali. 

Ve známém ruském filmu Pokání se 
říká, že cesta, která nevede ke kostelu, 
nemá smysl. Můžeme říci, že křovím 
a býlím zarostlá cesta do středu, k srdci 
Zahrádky, smysl má. Miloš Doležal 

(Prosloveno při otevření kostela 
sv. Víta v Zahrádce po 25 letech, v ne-
děli 5. srpna 2001) 

2001. Tato slavnost navazovala na 
tradiční pouť u Křižné studánky. 
V interiéru kostela připravilo sdruže-
ní výstavu fotografií Aleny Dvořáko-
vé a historických fotografií včetně 
dokumentu ze zahrádeckého Sokola, 
které zapůjčil pan Zdeněk Olišar 
z Ledče. Slovo k oživení paměti Za-
hrádky pronesl zdejší rodák, známý 
filosof Mons. Karel Vrána a mladý 
český básník Miloš Doležal. Jeho rod 
pochází z nedalekých Dolních Pasek, 
proto má k této krajině vřelý vztah. 
Celou slavnost zakončil malý kon-
cert vážné hudby a zpěvu Evy a Mi-
roslavy Časarových. Slavnosti se 
zúčastnilo přes tisíc rodáků a přátel, 
kteří si se zájmem prohlédli zajímavé 
fresky v presbytáři kostela. Všichni 
si zavzpomínali na toto bývalé krás-
né městečko na Zelivce. Jistě se 
všichni těší na další akce pořádané 
nadací Přátel Zahrádky. 

Zahrádka opět ožila 
V letošním roce vzniklo občanské hoto sdružení byla slavnost otevření 

sdružení pro oživení paměti města kostela sv. Víta v Zahrádce po více 
Zahrádky. Jednou z první činnosti to- než dvaceti letech v neděli 5. srpna 



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 
• příspěvek na podpůrně rehabilitační programy (masáže, cvičení, saunování) 

v zařízeních nasmlouvaných ZP M-A do 350,- Kč za rok 
• příspěvek na antikoncepci do 400,- Kč za rok 
• příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě, Haemophilu 
• příspěvek na ozdravné pobyty dětí do 500,- Kč za rok 
• příspěvek na fixní ortodoncii do 800,- Kč za rok/1 čelist 
• zvýhodnění dárců krve - nositelů Janského plakety po 1. 4. 1997 do 3000,-

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

do 7000,- Kč 

N O V I N K Y 
• příspěvek pro dárce kostní dřeně - částka 4500,- Kč a rehabilitačně 

rekondiční pobyt 
• příspěvek na operaci hemeroidů pomocí Longovy metody 
• příspěvek klientům nad 50 let na vyšetření rakoviny tlustého střeva 

a konečníku 

Dále zaj išťujeme pro klienty Zdravotní pojišťovny M E T A L - A L I A N C E : 
• slevy ve vybraných provozovnách 
• slevy na cestovní pojištění do zahraničí 

KONTAKTNÍ MÍSTO: Habrecká 450 (poliklinika), Ledeč nad Sázavou 
Ú Ř E D N Í HODINY: 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 

ČSOB 
Pojišťovna 

Nabízí příležitost externí spolupráce. Přivítáme 
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 podpory - také využít. 

Informujte se n a t e l . č í s l e c h : 0602-14 80 95, 0604-29 00 36 

VYKROČILI SKVĚLE 
Místní prvoligoví dorostenci vykročili 

do soutěže opravdu dobře. V premiéro-
vém utkání porazili svého zkušenějšího 
soupeře z Jičína rozdílem třídy. Vyhráli 
16: 10a střelecky se vyznamenali domá-
cí Kulička a Roul, kteří dali shodně po 
pěti brankách. Atmosféru zápasu nemoh-
lo pokazit ani mimořádně chladné a deš-
tivé počasí. Před zápasem popřál 
ligovým borcům hodně úspěchů starosta 
města pan Karel Urban a předal jim do 
nové soutěže „vyhrávající" míče. Každá 
pomoc je dobrá, ale to hlavní musejí na 
hřišti odevzdat chlapci sami. Stejné úspě-
chy jim přejeme i v dalších kolech nároč-
né soutěže. Členové oddílu házené 
museli pro novou soutěž připravit i adek-
vátní podmínky a stálo je to nemalé úsilí. 
Odměnou jim budiž dobrý výsledek 
i spokojenost stovky přítomných diváků, 
kteří se sice po utkání brodili kalužemi 
vody a celí prokřehlí, ale vnitřně nažha-
vení už na příští zápas. OK 

I n f o r m a č n í c e n t r u m 
v Ledči nad Sázavou připravuje 
jako každoročně zájezd na vánoční 
trhy do NĚMECKA. V tomto roce 
se podíváme do bavorského města 
REGENSBURG. Zájemci budou 
mít poslední možnost platit NĚ-
MECKÝMI MARKAMI před pře-
chodem na EURO. Zájezd se usku-
teční 3. prosince 2001. Zájemci se 
mohou j iž nyní přihlásit v Infocen-
tru na Husově náměstí. 
Tel.: 0452/62 14 71 

EVA HENYCHOVÁ 
V KOŽLÍ 

Stále populárnější zpěvačka 
E V A H E N Y C H O V Á (recitál této 
písničkářky a folkové šansoniérky 
j sme mohli před časem slyšet 
i v Ledči) vystoupí se svým pro-
gramem ve čtvrtek 4. října od 17.30 
hodin v koželském kostele Promě-
nění Páně. Pořadatelé Vás srdečně 
zvou k účasti na tomto koncertu. 



POHROMA NA BOJIŠTI 
V roce 1546 bylo na Bojišti mnoho ko-

bylek. V pátek o svatém Vavřinci (10. srp-
na) přilétly a bylo jich takové množství, že 
se pod nimi lámaly větve a obyvatelům 
obce způsobily nesmírné škody. Vidíte, 
milí zemědělci a zahrádkáři, každá doba 
má nějakého sužovatele, o zelenou kobyl-
ku málem nezavadíte a odporné slimáky 
jakoby neznámá zlá síla sypala na zem. 

Poděkování 
Paní A. Nováková, která se v závěru 

srpna dožila úctyhodných 94 let, děkuje 
prostřednictvím našich novin všem gra-
tulantům, kteří j í přišli popřát, zejména 
pak kolektivu pracovnic místní pečova-
telské služby. Celé se to neodbylo bez 
slziček, ale tentokrát těch z dojetí a ra-
dosti. K přání dobrého zdraví a radost-
ných životních chvil se připojuje i naše 
redakce. 

Poděkování 
Děkuji všem, kdo se přišel rozloučit 

s mojí ženou Marií Pechovou 30. srpna 
do obřadní síně v Ledči nad Sázavou. Dě-
kuji za květiny a projevenou soustrast. 
Zvlášť děkuji vedoucí poštovního úřadu 
v Ledči nad Sázavou paní Simandlové za 
osobní pomoc a všem zaměstnancům za 
květiny a účast při rozloučení. Mé podě-
kování patří i paní Geherové za smuteční 
projev. Vladimír Pecha 

A. Jiráska 785, Ledeč 

1891 
V září 1891 vypukla slintavka a kulhavka 
mezi hovězím dobytkem, kulhavka mezi 
dobytkem vepřovým, trhy jsou zakázané. 
Z osady do osady nesmí se nic převážeti do-
bytkem hovězím. 
Vynesením viz. c.k. místodržitelství králov-
ství českého v Praze ze dne 22. září 1891 č. 
68960 povolená v obci Městu Ledči stavba 
nového železného mostu přes řeku Sázavu, 
kde domy čp 83, 84 v Ledči na pravém 
a dům čp 69 v Ledči na levém břehu stály a 
činěné námitky sousedů Morice Moravce č. 
138 v Ledči, Ant. Nováka - pekaře č. 76 
v Ledči, Aloise Picka č. 77 v Ledči, Aloise 
Svobody - kupce č. 75 v Ledči, Jana Křeme-
la č. 133 v Ledči, co bezpodstatné zamítnuty. 

1921 
Zahájeny sbírky pro hladovící Rusko. So-
kolové, hasiči a ochotníci sebrali dohroma-
dy 1500 Kč, něco šatstva a obuvi. 
Vydávány na měst. úřadě legitimace 
opravňující na chudinské zásobení. Veliké 
rozčílení demonstrujících. Vláda by už 
měla zrušiti veřejné zásobování.Okresní 
politická správa sděluje, že zde byla zjiště-
na bakteriologicky dyseuterie a nařizuje 
příslušná opatření. Nejlepším opatřením by 
byl ovšem vodovod. 
První ranní mrazík a jinovatka spálily nať 
bramborů. 

1931 
Dne 18. září konala se schůze městského 
zastupitelstva. Přítomen jest Ing. Dr. Cho-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny v září oslaví 
12. 9. Veselý Ladislav, Údolní 990 
23. 9. Růžičková Jiřina, M. Majerové 656 
23. 9. Štěpánek Luboš, J. Haška 603 
Kubátová Marie Miláčková Věra 
Kopecká Věra 
75. narozeniny v září oslaví 
Kubát Antonín, Habrecká 490 
Krajíčková Marie 
80. narozeniny v září oslaví 
11.9. Závišková Zdenka, Na Žižkově 369 
16. 9. Moravcová Jiřina, Na Žižkově 306 
85. narozeniny v září oslaví 
3. 9. Samohelová Marta, Podolí 92 
13.9. Jiřík Václav, Na Žižkově 810 
90. narozeniny v září oslaví 
22. 9. Pařízková Růžena 

Pod Stínadly 599 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prožití dalších dnů Vašeho života ve zdraví 
a spokojenosti 
Narozeni 
Křišta Filip Macková Monika 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození Va-
šeho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby vy-
růstalo ve zdraví a k všeobecné radosti 
Zemřeli 
Soldát Miloš Píška František 
Kosina Karel Kubeš Jaroslav 
Rajdlová Božena 
Svatby 
4. 8. Michala Adamová a Igor Kříž 
Marta Vobořilová a Karel Tvrzník 
Monika Tichavová a Vlastimil Brabec 
Markéta Rosendorfová a Milan Jaroš 
Miroslava Johanesová a Josef Ptáčník 
Novomanželům přejeme do společného živo-
ta hodně lásky, porozumění a spokojenosti 

2.10. 
19.30 

4.10. 

19.30 

6.10. 
19.30 

9.10. 
19.30 

11.10. 
16.00 

13.10. 
19.30 

16.10. 
19.30 

18.10. 
19.30 

20.10. 
19.30 

23.10. 
19.30 

25.10. 
19.30 

27.10. 
19.30 

30.10. 
19.30 

PROGRAM 
KINA - říjen 
LOVEC POLICAJTŮ 
Akční kriminální film 

LARA - CROFT - Tomb 
Raider 
Americký film 

ANIMÁLNÍ PŘITAŽLIVOST 
Úspěšná sexy komedie 

OTESÁNEK 
Černá filmová komedie 

NENÍ KRÁL - JAKO KRÁL 
Animovaná komedie 

HANNIBAL 
Pokračování oscarového hororu 

2001: VESMÍRNÁ PRDA 
Filmová komedie 

NA POKRAJI SLÁVY 
Film s komediální zápletkou 

REBELOVÉ 
Tragikomedie o lásce 

PORNOGRAFICKÝ VZTAH 
Milostný příběh mladých 

ZVÍŘE 
Filmová komedie 

ROAD TRIP 
Filmová komedie 

KRÁL TANČÍ 
Historická freska 

Stalo se roku ... 
chol z Prahy, jako poradce města při stavbě 
domu pro okresní úřad. Po zprávě jím poda-
né učiněn návrh ministerstvu vnitra a minis-
terstvu veřejných prací na zadání prací 
truhlářské, zámečnické, sklenářské, natě-
račské, instalace vodovodu, elektrického 
vedení a ústředního v novostavbě pro 
okresní úřad. Doporučeno, aby provedení 
prací bylo zadáno místním živnostníkům. 

1936 
Dne 9. září. Městské zastupitelstvo. Aby 
město mohlo býti účastno úpravy dluhů 
podle zákona číslo 69 z roku 1935 bylo za-
věsti zvláštní 50% přirážku k daním pří-
mým kromě daně činžovní. Pro zavedení 
této zvláštní přirážky z dvacetipěti správně 
dvacetidevíti členů hlasovalo 21 a proti ní 8 
členů. Projednán obecní rozpočet na rok 
1936. Požádán zemský úřad o úpravu dluhů 
města v celkové částce původní 3,069.000 
Kč. Od manželů Černovských koupeny po-
zemky ve Velké stráni s lesním porostem, 
rolem a pastvinou v úhrnné výměře 9 měr 
po 2425 Kč. Veškeré poplatky převzalo 
k placení město. 

1941 

V září byla dojednána také dohoda s okre-
sem Ledeč n. S., podle níž odkoupí tento od 
města obecní lom s přilehlými pozemky ve 
Velké stráni. Jedná se o čk. 499, 503 a části 
čk. 498 a 504 o celkové výměře 14 000 m2. 
Stanovené podmínky jsou tyto: 
1. Ledečský okres postoupí obci městu 

Ledči n. S. bez závad pozemek č. kat. 
1304/1 o výměře 9696 m2. 
2.Dokud tento lom nebude vyčerpán, bude 
okres odváděti městu každoročně 40 m3 

štěrku, nebo peníze odpovídající režijní 
ceně uvedeného množství štěrku, a to 
i v tom případě, když by v lomě provoz ne-
byl udržován. 
3. Po přesném vytýčení hranic dotčených 
pozemků veškerý lesní prost vykácí si obec 
sama a bude jím volně disponovat. 
4. Okres provede svým nákladem výdlažbu 
ulice Havlíčkovy od domu čp. 201 (Franti-
šek Karel) k domu čp. 163 (Alois Skarvada) 
drobnou kostkovou dlažbou (10x10x10), 
a to nejdéle do tří let po schválení smlouvy 
městským zastupitelstvem. 
5. Veškeré výlohy a poplatky platí okres. 
Tyto podmínky byly přijaty městským za-
stupitelstvem dne 11. října 1940 s výhradou 
práva předkupního. 
Protože kupní hodnota protektorátní koruny 
stále klesala, bylo v městské radě rozhodnu-
to, aby byla zvýšena pojistka budovy čp. 16 
u První české vzájemné pojišťovny na 
204 000 K. 
Vliv války projevil se už také značně na sta-
vebním ruchu v našem městě. Byly podnik-
nuty jen dvě větší stavby. Obchodník Jan 
Hintnaus (Riegrovo náměstí 74) postavil si 
vilku na konci Poštovní ulice (čp. 520) 
a poštovní zaměstnanec J. Sukdolák dokon-
čil stavbu rodinného domu na konci Havlíč-
kovy ulice (čp. 511). OK 
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