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APOKALYPTICKY OBRAZ 
se naskytl obyvatelům a náhodným návštěvníkům některých oblastí Ledečska v poslední 
květnový den, krátce po půl páté odpoledne. Krajem se totiž přehnalo tornádo, které nejenže 
vyděsilo všechny přítomné, ale způsobilo i obrovské materiální škody, které dosud nejsou vy-
čísleny. Jedinou útěchou z celé katastrofy je fakt, že nebyl nikdo usmrcen ani vážně zraněn. 

Předběžná zpráva o výskytu tornád na Ledečsku dne 31. května 2001 
Bouře, která přes oblast mezi Zručí nad Sázavou a Havlíčkovým Brodem postupovala 

31. května přibližně od 16.40 až 17.20 SELČ, byla doprovázena tornády a tzv. downbursty 
(zjednodušeně řečeno to jsou jakési „bubliny" velmi studeného vzduchu, o průměru něko-
lika set metrů, které při prudkém dopadu na zemský povrch působí na svém čele prudké ná-
razy větru, většinou doprovázené velmi intenzivními srážkami nebo kroupami, na rozdíl od 
tornád však nemají rotační charakter). Pracovníci ČHMU zahájili v sobotu a neděli meteo-
rologickou dokumentaci těchto bouří, zejména tornád. 

První tornádo, které je již podrobně zdokumentováno, se vyskytlo mezi obcemi Milošo-
vice a Velká Paseka (mezi Ledčí nad Sázavou a Světlou nad Sázavou). Jednalo se o mohut-
né tornádo o průměru cca 400 až 500 metrů, které vzniklo přibližně nad Milošovicemi 
kolem 16.30, postupovalo zvolna k jihovýchodu směrem na Velkou Paseku, dráhu kolem 4 
km urazilo za dobu přibližně 10 až 15 minut (přesnější časové údaje chybí) a zhruba v loka-
litě Nad stráněmi se rozpadlo (byť prudké poryvy větru mohly doznívat v okolí i krátce 
poté, směrem na východ). V rámci tohoto tornáda se vyskytlo několik tzv. savých vírů krát-
ké doby trvání (většinou několika sekund až desítek sekund), které však většinou mají ještě 
větší destrukční potenciál než vlastní „nosné" tornádo a zpravidla mají na svědomí extrém-
ní lokální škody. K tomuto tornádu se již podařilo získat jak videozáznam, tak fotografie, 
obojí pořízené z nedalekých Chřenovic. 

V oblasti Kožlí až Bojiště se pravděpodobně o tornádo nejednalo, charakter škod napo-
vídá spíše downburstu. V lese severně od Kožlí (směrem na Ledeč) je výrazný polom o od-
hadovaném průměru kolem 150 m, zničený tzv. microburstem (menší, zato však prudší 
obdoba downburstu). 

Další tornádo se vyskytlo u Vilémovic, jeho meteorologická souvislost s dalšími hláše-
nými škodami směrem na východ teprve bude předmětem dalšího šetření. Meteorologům 
by zejména pomohla svědectví o výskytu „trychtýře", „chobotu" či obdobně vyhlížejících 
jevů, které jsou typické pro tornáda v různé vývojové fázi. K popisům potřebujeme též znát 
co nejpřesněji čas pozorování, lokalitu a směr, kterým jste tornádo viděli. Samozřejmě nej-
žádanější jsou fotografie či videozáznamy vlastního jevu - pokud jste je náhodou pořídili, 
zachovejte, prosíme, originální kazetky záznamů - zařídili bychom jejich překopírování 
profesionální technikou. Svá pozorování či informace o tom, že máte fotografie či video-
záznam, posílejte na adresu: 

RNDr. Martin Setvák, CSc. 
Český hydrometeorologický ústav 
Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 
Pokud jste nám již svá pozorování popsali osobně, považujte předchozí výzvu za bez-

předmětnou. Všem, kteří nám doposud pomohli svými svědectvími, velmi děkujeme. 

Č E R V E N 
Voní růžemi, kvetoucími lipovými 

alejemi, čerstvě posečeným senem. Čer-
ven je čas zrání. O sv. Vítě, půl zrna 
v žitě. Je to také měsíc nejdelších dnů: 
O slunovratu 21. června se zase začnou 
krátit. Nezapomeňte na svatojánskou noc. 
Té noci voda a oheň nabývají neobyčejné 
moci, v bylinách se probouzí zázračná 
síla, a také nadpřirozené bytosti provozují 
s neomezenou volností svou kouzelnou 
moc. Největší moc se o svatojánské noci 
přisuzovala kapradí. Utržené za úplňku 
tou pravou osobou zajišťovalo neomylně 
cestu k pokladům. 

HŘIŠTĚ PRO VŠECHNY 
SLAVNOSTNĚ OTEVŘENO 
ČTĚTE NA STRANĚ 9 - 10 

PŘÍLOHA LN: 
REGIONÁLNÍ AUTOBUSOVÝ 
A VLAKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 

Výstava obrazů 
PAVLA KABELÁČE 
Synagoga 7. - 23. června 2001 

PIVNÍ SLAVNOSTI 
Podle tradice se v Ledči nad Sázavou 

uskuteční tato novodobá ledečská pouť 
ve čtvrtek 5. července na letním stadionu. 
Už VIII. ročník přinese tradiční program, 
ve kterém nebude chybět kultura - es-
trádní pořad hradecké LOKÁLKY, sport 
- fotbalisté KOZLOVNY Praha. Součás-
tí programu jsou také trhy, dětský koutek 
a samozřejmě „koutek" pro příznivce 
zlatavého moku (pozváno je osm pivova-
rů). To vše orámováno hezkým prostře-
dím u řeky Sázavy, podmalováno 
hudbou MELODIE - co více si pro hezký 
sváteční den přát? Snad jen pěkné počasí, 
dobrou náladu vám dodáme! 

Srdečně vás zvou pořadatelé. 

OVOCNÁ A RUZOVA 
ŠKOLKA ŠŤASTNÝCH 

„v Nové Vsi u Hněvkowc 
nabízí 

PLODY JAHOD 
(35 Kč/kg) 

0452/6225 m, ÍW*M m m 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady Města Ledeč 

nad Sázavou konaného dne 
2. května 2001 
• RM projednala žádost pí Jany Pr-
chalové, Souboř čp. 14, ze dne 
17. dubna 2001 a schvaluje podle 
§ 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích poskytnutí příspěvku ve 
výši 1000,- Kč na uspořádání 3. roč-
níku Dne koní. 
• RM schválila pro celé území obce 
na období od 1. července 2001 do 31. 
prosince 2001 pro stanovení růstu 
nájemného z bytu vyjadřující míru 
inflace použít koeficientu růstu ná-
jemného z bytu Ki 1,04 stanoveného 
výměrem Ministerstva financí č. 
03/2001 (pro stanovení maximálního 
základního nájemného za 1 m2 pod-
lahové plochy). 

• RM přijala podle zákona o obcích 
s účinností od 2. května 2001 „Pra-
vidla pro přijímání a vyřizování petic 
na Městském úřadu v Ledči nad Sá-
zavou". 
• RM v souladu s ust. čl. IV, odst. 1 
obecně závazné vyhlášky Města Le-
deč nad Sázavou č. 01/2001 o veřej-
ném pořádku uděluje výjimku 
z ustanovení vyhlášky, a to na období 
od května do 31. prosince 2001 dle 
rozpisu uvedeného v žádosti TJ 
SOKOL Ledeč n. S., zastoupené pa-
nem Stanislavem Šilhaném a paní 
Danou Zaloudkovou, ze dne 2. květ-
na 2001 a v žádosti pana Romana a 
Tomáše Vlastníka ze dne 2. května 
2001. RM podmiňuje udělení této 
výjimky těmito podmínkami: 
- v období od 22.00 hodin nebude 
hudební produkcí rušen noční klid 
- pořadatelská služba musí být zajiš-
těna v minimálním počtu 2 lidí pro 
kapacitu 50 návštěvníků s tím, že po-
čet pořadatelů bude úměrně vyšší 
k počtu návštěvníků 
-pořadatelé jsou povinni znát přesný 
počet návštěvníků akce 
- kontrolním pracovníkům MěÚ 
bude umožněn vstup kdykoliv 
v době konání akce, a to bezúplatně 
- pořadatel akce musí být viditelně 

označen visačkou 
Pro TJ Sokol: 
Žadatel ve spolupráci s pořadateli za-
jistí pořádek i na pozemcích, které 
jsou součástí sokolovny. 
Pro R. a T. Vlastníka: 
Žadatel ve spolupráci s pořadateli za-
jistí pořádek i na pozemcích, které 
jsou součástí „Kiosku Mlejn". 
V případě, že nebudou dodrženy 
výše uvedené podmínky, údaje uve-
dené v žádosti, eventuelně dojde 
k porušení obecně závazné vyhlášky 
o veřejném pořádku, bude tato uděle-
ná výjimka zrušena s okamžitou plat-
ností. 

• RM odložila rozhodnutí o pro-
dloužení nájemní smlouvy s pí Kra-
tochvílovou, bytem Čechova ul. 77, 
Ledeč nad Sázavou, najednání RM 
v září 2001. 

Ze zasedání Rady Města Ledeč 
nad Sázavou konaného dne 
21. května 2001 
• RM schválila v rámci urychlení 
opravy dopravního značení (vodo-
rovné i svislé) přechodů ve městě 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 
3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, 
doporučit Technickým službám Le-
deč n. S. s.r.o., provést hromadnou 
objednávku u Správy a údržby silnic, 
s.p. Havlíčkův Brod na opravu výše 
uvedeného dopravního značení pod-
le přiloženého protokolu ze dne 
20. dubna 2001 s tím, že úhradu za 
obnovu přechodů na státních silni-
cích uhradí SÚS Havlíčkův Brod 
Městu Ledeč nad Sázavou až po ob-
držení finančních prostředků od stá-
tu. 

• RM schválila uzavření nájemní 
smlouvy na pronájem části nebyto-
vého prostoru v přízemí domu čp. 52 
v Hrnčířích v Ledči nad Sázavou za 
cenu 500,- Kč/m2/rok počínaje dnem 
zahájení užívání (po provedení sta-
vebních úprav a schvalovacích říze-
ních) pí Janě Štěpánkové, bytem 
Ledeč nad Sázavou, ul. Komenského 

čp. 430 s tím, že veškeré náklady na 
úpravy prostor nezbytné pro provoz 
prodejny drogistického zboží, krme-
ní pro zvířata a půjčovny videokazet 
uhradí žadatelka z vlastních pro-
středků bez nároků na jakékoliv ná-
sledné vyrovnání. 

• RM schválila uzavření smlouvy 
o výpůjčce na zapůjčení techniky -
vyprošťovací zařízení LUKAS s Ha-
sičským záchranným sborem Jihlav-
ského kraje pro Uzemní odbor 
Havlíčkův Brod - požární stanice 
Ledeč nad Sázavou k bezúplatnému 
užívání. 

• RM schválila v souladu s § 102 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích uzavření smlouvy o dílo č. 2114 
na projekt rekonstrukce vozovky 
a chodníků vč. dotčených inženýr-
ských sítí pro ul. Na Sibiři za 
96 705,- Kč vč. DPH a dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 2073 - projekt 
parkoviště a rekonstrukce komunika-
cí části Husova náměstí (cena zá-
kladní SOD 31 500,- Kč vč. DPH) 
s firmou TRANSCONSULT s.r.o. 
Hradec Králové. 

• RM schválila v souladu s § 102 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích uzavření smlouvy o dílo č. 
025/01 na projekt a předprojektové 
přípravy plynofikace osad Habrek, 
Obrvaň a Souboř a dále č. 026/01 na 
plynofikaci nemocničního areálu 
v Háji v ceně 292 322,- Kč s firmou 
PROFI Jihlava. 
• RM schválila v souladu s § 39 
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích zveřejnění záměru Města Ledeč 
nad Sázavou pronajmout nebytové 
prostory v I. patře domu čp. 60 na 
Husově náměstí v Ledči nad Sáza-
vou. 

• RM uložila vedoucímu investiční-
ho oddělení p. Svobodovi zahájit jed-
nání s RK Sever Ústí nad Labem 
o odhadech na prodej nemovitostí 
v majetku Města - zbytek nájemních 
bytů (počet 129). 

Slávek Poborský, místostarosta 

Město Ledeč nad Sázavou hledá zaměstnance k obsazení pracovního místa 
na sociálním oddělení Městského úřadu v Ledči nad Sázavou 

s předpoklady pro výkon funkce vedoucího oddělení. 
Nástup: 1. 10. 2001 

Požadavky: VŠ, VOŠ, SŠ vzdělání v sociálně-právní, ekonomicko-správní oblasti, 
praxe v oboru výhodou. 

Přihlášky k přijímacímu pohovoru přijímá Městský úřad v Ledči nad Sázavou, 
Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou (fax 0452/62 66 84, 

e-mail; MU.TAJEMNIK@LEDEC-NET.CZ) do 18. června 2001. 

mailto:MU.TAJEMNIK@LEDEC-NET.CZ


Karel Prokop 

V sobotu dne 26. května 2001 se konaly v Ledči nad Sázavou tradiční rybářské 
závody. Závodu se zúčastnilo 96 soutěžících. Vítězem závodu se stal František 
Pokorný. Hodnotnou cenu starosty získal pan Stanislav Pajer, který je zachy-
cen uprostřed na snímku, spolu s ním jsou zde předseda MO CRS v Ledči nad 
Sázavou p. Ladislav Bohatý a jednatel organizace p. Zdeněk Marek. 

CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA (CHOS) 
Komplexní domácí péče 

Karel Prokop se narodil dne 8. října 1893 
v Horních Královicích na bývalém okresu Le-
deč nad Sázavou. Dne 3. října si připomeneme 
60. výročí události, v níž sehrál nezastupitel-
nou roli a zaplatil ji životem svým i svého 
syna. Tolik úvodem. 

I když nemám nic proti hokeji, ba naopak se 
mně líbí, přesto po vítězství našeho mužstva 
se vzedme „vlastenecká vlna" končící vandal-
stvím, násilnostmi a jinými nešvary. Nezřídka 
se hovoří o vlastenectví. V našem případě 
o něm budeme hovořit rovněž, avšak v podo-
bě, která je dnešní populaci téměř nesrozumi-
telná. Proto je třeba připomínat lidi a jejich 
ryzí vlastenecké postoje za okupace. 

Zmíněný rodák Karel Prokop byl velitelem 
finanční stráže nejdříve ve Šluknovském vý-
běžku v Semnici. Už tam měl otevřený účet 
s henleinovci, takže byl na něho v Německu 
vydán zatykač. Po roce 1933 se dostal do Pra-
hy a sloužil na akcízu v Jinonicích. Akcíz byla 
budova finanční stráže na křižovatce silnic 
a zde podle zákona se tehdy vybírala daň z do-
vážených potravin z venkova. V domě vedle 
kanceláře byl i jeho byt a příslušenství. 

Do akcízu byla tehdy umístěna ilegální vy-
sílačka SPARTA I sloužící ilegálnímu politic-
kému ústředí v čele s doc. V. Krajinou. 
Osamělá budova byla vhodná pro vysílání de-
peší. SPARTU I obsluhoval tehdy bývalý če-
tař telegrafista Jindřich Klečka a Otto Linhart. 
Pomocníkem byl Antonín Němeček, rodák od 
Pardubic. Provoz vysílačky byl čilý a např. 
osudného 3. října 1941 dopoledne vysílala 
SPARTA I 11 depeší a od 15.30 hodin vysílal 
Klečka až bezmála do půlnoci. Byla ještě vysí-
lačka SPARTA II pro vojáky a jen v roce 1941 
stačili telegrafisté přes tyto vysílačky vyslat 
8230 depeší, což obnášelo neuvěřitelných 530 
stran strojopisu. Museli navíc šifrovat, dbát na 
bezpečnost. Gestapo vysílačku zaměřilo a je 
pravdou, že tehdy nebyli lidé kolem vysílání 
informováni plně o možnostech zaměření, 
nutnosti střídání místa vysílání atd. V němec-
kém hlášení však bylo uvedeno, jak ,je na po-
váženou, že údaje o nasazení zaměřovačího 
vozu jsou známy uvězněným osobám...". 

Po zaměření vysílačky přepadlo komando 
gestapa za vedení komisaře Dittmara Bingela 
akcíz kolem půlnoci 3. října 1941. Nejdříve 
zadrželo Karla Prokopa, který však v nenadá-
lém zmatku uprchl. Zatklo jeho manželku 
Emilii, které se ještě podařilo spolknout doru-
čenou písemnost pro vysílání. Zatčen byl poz-
ději i syn Miroslav. Jindřich Klečka s ním 
utekl nahoru, kde se zamknul a posléze se za-
střelil. Ukrytého Mirka nalezl ve výklenku až 
nad ránem protektorátní policista Kraus. Byl 
zatčen i pomocník telegrafistů A. Němeček 
a O. Linhart. 

Karel Prokop unikal nocí a dostal se na že-
lezniční stanici Karlštejn, odkud odcestoval až 
do Plzně. Tam na klinice prof. Simmera se 
skrýval až do července 1942. Byl potom od-
souzen k smrti a popraven. Jeho syn Miroslav 
(ročník 1922) byl transportován do Mauthau-
senu a zde popraven 13. února 1942 benzino-
vou injekcí. Manželka Emilie přežila v kon-
centračním táboře Ravensbriick, aniž po celou 
dobu věděla, co je s manželem a synem. V tá-
boře se seznámila se ženou Jindřicha Klečky 
Boženou a její matkou. Trpěly tam za ilegální 
činnost svých manželů. 

Tolik o jednom statečném člověku z našeho 
bývalého okresu, jeho rodině a spolupracovní-
cích. U nich vlastenectví bylo zaplaceno živo-
tem či nezměrným utrpením. Proto si 
připomeňme hlavně dnes jejich statečné po-
stoje před 60 lety. Dr. Miroslav Vostatek 

Charitní ošetřovatelská služba 
v Ledči nad Sázavou patří mez i ne-
státní zdravotnické zařízení charity. 
Jedná se o terénní s lužbu poskytuj íc í 
n e m o c n é m u komplexní péči. Odbor-
ným zás tupcem C H O S j e vrchní se-
stra, která zodpovídá za péči o pa-
cienta, za práci ošetřovatelek a za 
celkový provoz C H O S . 

Chari tní ošetřovatelská s lužba 
poskytu je se souhlasem ošetřuj ícího 
lékaře n e m o c n ý m s akutn ím nebo 
chronickým onemocněn ím, odkáza-
ným na cizí pomoc , pot řebnou oše-
třovatelskou péči v j e j i ch domác ím 
prostředí. Odborný zdravotní tým se 
stará o pacienty v Ledči nad Sázavou 
a při lehlých obcích. Cí lem není pou-
ze odborná péče zdravotnická, ale 
i starost o duševní a duchovní stav 
našich klientů. V tomto ohledu se 
j e d n á o péči komplexní . 

Zdravotní sestry C H O S poskytuj í 
u svých pacientů odborné ošetřova-
telské výkony hrazené zdravotní po-
j i šťovnou: 
• základní i speciální ošetřovatelská 

péče 
• prevence a léčba proleženin 
• p řevazy včetně p řevazů bé rcových 

v ředů 
• apl ikace injekcí vče tně inzul ínu 
• vyšetření g lykémií (krevního cuk-

ru) 
• měřen í krevního t laku 
• pohybová , p ř ípadně rehabil i tační 

léčba 
• cí lená kontrola s tavu pacienta 

Domác í péče j e poskytována ve 
vlastním sociálním prostředí, klien-
tům všech věkových kategorií , indi-
kačních a diagnost ických skupin, 
u kterých ošetřující lékař rozhodne 
o zavedení tohoto typu péče. Systém 
domácí péče vytváří vhodné sociální 
prostředí pro klienta a přispívá tak 
k urychlení procesu j e h o uzdravová-
ní, či ke zlepšení kvali ty života klien-
ta a j e h o bl ízkých, kteří se pod 
odborným vedením m o h o u zapoji t 
do ošetřovatelské péče o svého ne-
mocného a stát se tak členy ošetřova-
telského „ týmu" při péči a pomoci 
klientovi C H O S . 

Máte-li o tuto službu zájem, kon-
taktujte ošetřujícího lékaře či staniční 
sestru C H O S na poliklinice v Ledči 
nad Sázavou, tel. 0452/62 15 76, mo-
bil: 0604-76 51 03. 

Petra Kraj íčková 

PODĚKOVÁNÍ 
sponzorům, kteří přispěli C H O S 

f inanční podporou 
L E C O M , a. s., Ledeč n. S 
L E S N Í S P O L E Č N O S T , a. s., 
Ledeč n. S. 
S P E K T R U M - pí Brožová J., 
Ledeč n. S. 
C E N T R Á L R E S T A U R A N T , 
Ledeč n. S. 
A T O S , s.r.o., Ledeč n. S. 
Pavel Škvor - A U T O D O P R A V A , 
Ledeč n. S. 
SF - P E T R O L , s.r.o., P raha 
W A N SERVIS , s.r.o. Ledeč n. S. 



Říhovy fotografie v synagoze 
V květnu proběhla v synagoze zajímavá výstava barevných fotografií fotografujícího les-

níka Antonína Říhy. Autor zde předvedl ukázku ze svých nejlepších prací, pořízených 
v posledním období jeho tvorby. Odborná i široká veřejnost ho zná z výstav, časopisů, ka-
lendářů a knih s mysliveckou tematikou. Lesník Říha pochází z Bohdíkova na Šumpersku. 
Za záběry jezdí po celých Cechách, ale i do zahraničí. Prozradil nám, že najeden výjimečný 
záběr vyfotografuje i několik filmů. Často zajíždí i do Stanice ochrany fauny v Pavlově. Zde 
fotografuje vydry i další zvířata nejen ve volné přírodě, ale i v zajetí. Práce tohoto autora 
jsou uznávané v celé Evropě, o čemž svědčí řada cen z mezinárodních soutěží. Spolupracuje 
i s časopisy Fotografie Magazín, Myslivost, Český rybář, Hubertlov, Koktejl a Polovnictvo 
a rybárstvo na Slovensku. Jeho fotografie lze nabídnout i ve třinácti barevných publikacích 
a na pohlednicích. Krásné snímky zdobí i řadu veřejných interiérů a soukromých bytů. 

Výstavu v našem městě zhlédlo velké množství návštěvníků, a to nejvíce z místních škol. 
Autor se zúčastnil i slavnostní vernisáže, kde ocenil výstavní možnosti v synagoze a prozra-
dil, že v takových prostorách ještě nevystavoval. František Pleva 

D IVM>ÝLK0 MRAK (Havlíčkův Brod) 
vás zve na ledečský hrad. 
Co na vás čeká? - zbrusu nová pohádka „Divadýlka Mrak" 

- výstava divadelních kulis a loutek 
- prohlídka muzea (ukázky řemeslnického nářadí, 

pomůcek a výrobků od pravěku až po 20. století, 
sbírka zbraní, mincí a papírových bankovek ...) 

A navíc!!! Každý účastník výletu obdrží špekáček opečený na rožni. 
Kdy? Od 5. do 10. června mimo pátek, sobotu a neděli, a to vždy od 8.30 

a 10.30 hodin. Cena vstupenky na dvouhodinový program činí 79,- Kč. Pokud budete mít 
zájem, zavolejte na číslo 0603-51 88 15. Ing. Marie Znojemská 

Dne 11. května se konala v rockovém klubu Prádelna módní show Renaty Panské 
JARO - LÉTO 2001. Kolekci více než 70 modelů zhotovených převážně z pletenin, 
kůže, koženky, letních materiálů a vlněných přízí, zhlédlo přes 120 diváků. Módní pře-
hlídka byla proložena zábavným programem - travestit show a diskotékou. 
Renata Panská tímto děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto večera a těší se 
na další spolupráci s kolekcí PODZIM- ZIMA. Foto: P. Čapek 

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY 
DĚTÍ LEDEČSKÉ ZvŠ 
Dne 16. května 2001 proběhlo na ledeč-

ském stadionu okresní kolo lehkoatletické 
soutěže žáků zvláštních a speciálních škol. 
Závodilo se v běhu na 60 metrů, skoku dale-
kém, hodu kriketovým míčkem a v běhu na 
1500 metrů - chlapci a 800 metrů - dívky. 
Nej lepší jednotlivci vytvořili družstvo pro 
krajské kolo, které se konalo 31. května 
2001 v Jihlavě. Ze ZvŠ v Ledči n. S. repre-
zentovali okres E. Havlíčková a Josef Král. 

Dne 24. května se v Havlíčkově Brodě 
konalo okresní kolo dopravní soutěže žáků 
speciálních a zvláštních škol. Ze ZvŠ 
v Ledči n. S. se účastnila 2 družstva, která 
obsadila, stejně jako loni, 1. a 2. místo. 
Z jednotlivců - 1. Jana Viktorová, 2. Mi-
chal Bajer, 3. Martin Černík - všichni ze 
ZvŠ v Ledči n. S. Vítězné družstvo postou-
pilo do oblastního kola, které se koná 
v červnu v Heřmanově Městci. F.Hofman 

Kytarový koncert 
Srdečně vás zveme na kytarový recitál 

Petra Saidla, který se koná ve čtvrtek 26. 
června v 18 hodin v synagoze v Ledči 
nad Sázavou. Petr Saidl je jedním z nej-
lepších současných kytaristů. Studoval 
na konzervatoři v Pardubicích a potom na 
Hochschule in Musik ve Výmaru v Ně-
mecku. Je též laureátem mezinárodní ky-
tarové soutěže v Kutné Hoře. Účastnil se 
několika kytarových festivalů po celé 
Evropě. Koncertuje po celé České repub-
lice, ale i v zahraničí. Nyní působí jako 
profesor konzervatoře v Pardubicích. Má 
spoustu rozhlasových nahrávek a také 
CD - Mea Cosa. 

O d p a d k y 
„ODPADKY" - takto můžeme nazvat 

výstavu objevů a nálezů Ondřeje Tučka, 
kde budete moci zhlédnout různé objekty 
v nalezených souvislostech, z různých dů-
vodů pozoruhodných a zajímavých, vznik-
lých jednak jako výsledek lidské činnosti 
(drát, plech, papír, staniol, torza obrazů, 
špíny, deformované předměty, plast, sklo, 
dřevotříska, guma, igelit....) nebo různé 
přírodniny a nalezené materiály (dřevo, ká-
men, hlína, kusy rostlin...). Naprostou vět-
šinu objektů můžete zhlédnout v původní 
podobě, v jaké byly nalezeny - nedošlo 
tedy kjejich dalšímu tvůrčímu zpracování. 

Výstava potrvá od 3. do 28. června 2001 
v prostorách muzea ledečského hradu. Do-
volujeme si vás tímto srdečně pozvat na 
slavnostní zahájení výstavy dne 3. června 
ve 14 hodin. Ing. Marie Znojemská, 

Městské muzeum 



REGIONÁLNÍ AUTOBUSOVÝ A VLAKOVÝ 
JÍZDNÍ ŘÁD 



600650 Ledeč n.Sázavou-Pavlov-Světlá n.Sázavou-Havlíčkův Brod 
Platí od 10.6.2001 do 14.12.2002 

Přepravu zajišfuje : ČSAD AUTOBUSY CZ Chrudim a.s., stř.Chotěboř, Sokolohradská 629, tel.0453/622041-2, íax 0453/622066 (spoje 6,24,27) 
ČSAD AUTOBUSY CZ Chrudim a.s., stř.Ledeč n.Sázavou, Koželská 679, lel.0452/626062 (spoje 1-5,7-23,25-26,28-51) 

';\CßAD'ÄUTÖDLJSY CZ 

IÍ Chrudim a.s. 



600570 Ledeč n.Sáz.-D.Město-Lipnice n.Sáz.-Krásná Hora-Havlíčkův Brod «¡SKEPST?""" 
Platí od 10.6.2001 do 14.12.2002 ^ f r í Z T Z ^ pJ Chrudim a.s. 

Přepravu zajišťuje : ČSAD AUTOBUSY CZ Chrudim a.s., stř.Ledeč n.Sázavou, Koželská 679, tel.0452/626062 " l i 



600670 Světlá n.Sázavou-Ovesná Lhota-Opatovice-Ledeč n.Sázavou <í!tí 

'řepravu zajišfuje : ČSAD AUTOBUSY CZ Chrudim a.s., stř.Ledeč n.Sázavou, Koželská 679, tel.0452/626062 

Platí od 10.6.2001 do 14.12.2002 TČŠ™™?™3* cz 
Vv J Chrudim a.s. 



Hřiště pro všechny slavnostně otevřeno 
V pondělí 28. května bylo završeno úsilí o vybudování hřiště Na Mizerově. Z nevzhledného a zanedbaného plácku v centru 

města se vyloupla skutečná ozdoba Ledče, a to nejen pro sportovce, ale pro celou veřejnost. Je příjemné, že se podařilo zrealizo-
vat nejen samotný areál, ale také jeho bezprostřední okolí. V tomto směru doznala nej větší proměny ulička pod hřištěm, která se 
jistě brzy stane oblíbeným korzem všech Ledečáků i návštěvníků města. Fenomén řeky Sázavy, krásné výhledy na všechny do-
minanty Ledče nikoho nenechají na pochybách, že se prochází perlou Posázaví. 

Kromě představitelů města, zastupitelů, ředitelů ledečských škol, představitelů místních firem, zástupců dodavatelských firem 
a zástupců tisku se slavnosti zúčastnili i významní hosté. Byli to poslanci Parlamentu ČR ing. Milan Urban a Jiří Havlíček, bouř-
livě uvítaná legenda české atletiky Jarmila Kratochvílová. Po slavnostních projevech následoval kulturní program, který zabez-
pečili žáci ledečských škol a sportovci místních tělovýchovných jednot. Lesku slavnosti dodala i řízná dechovka pana M. 
Hradeckého. Je potěšitelné, že se slavnosti v opravdu hojném počtu zúčastnila i veřejnost (což ocenila i Jarmila Kratochvílová), 
zejména pak mládež, pro kterou je tento krásný sportovní stánek určen především. Nechť tedy slouží hřiště k potěše všech! 

Vše podstatné k výstavbě i účelu sportovního areálu vyjadřuje níže uvedený projev starosty města pana Karla Urbana, který 
otiskujeme v plném znění. 

PŘEDÁNÍ NOVÉHO HŘIŠTĚ dne 28. května 2001 
Dovolte mi, abych Vás pozdravil při zahájení setkání, které 

je jedním z těch velmi výrazných v životě našeho města. Úče-
lem setkání je představit Vám a slavnostně uvést do provozu 
„víceúčelovou sportovní plochu" u Základní školy Nádražní 
v Ledči nad Sázavou, s celkovým využitím plochy takzvaně 
všemi. Tento areál a jeho výstavba byla podpořena finanční 
dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci 
„Národního programu rozvoje sportu pro všechny v České re-
publice", který byl vyhlášen v lednu minulého roku. Vyhláše-
ný program byl mohutným impulsem k možnému naplnění 
volebního programu a dlouhodobého záměru výstavby víceú-
čelového hřiště u ZŠ Nádražní, ale nejen pro ni, neboť v okru-
hu 70 metrů se nachází další Základní škola Komenského, 
která vnější prostory zcela postrádá. Centrální poloha prostoru 
z hlediska intravilánu města a jednoduchá dostupnost i pro 
spádová území mikroregionu Ledečska realizační myšlenku 
jen povyšovala. 

Toto jsou důvody, které ve spojení s možnou dotací minis-
terstva školství mě vedou k tomu, že 13. března minulého roku 
předkládám najednání městské rady návrh na přihlášení se do 
tohoto vyhlášeného programu. Městská rada návrh akceptova-
la a byla přijata tato usnesení: 

a) Výstavbou víceúčelového hřiště s umělohmotným povr-
chem na pozemcích v majetku Města zabezpečit možnosti roz-
šíření výuky tělovýchovy základních škol a také zvláštní 
školy, kde je zřizovatelem školský úřad. 

b) Na takto investičně zřizovaném prostoru v čase mimo vy-
užití základními školami, tj. vesměs v odpoledních časech, o so-
botách a nedělích, využít těchto ploch pro neorganizovanou 
tělovýchovu a sport. Cílem je především u mládeže vytvářet 
vhodné podmínky pro zábavu, seberealizaci, a tak nenásilnou 
formou vytvářet možnou prevenci kriminalitě a drogové závis-
losti mladých lidí, kdy podhoubí těchto jevů pochází vesměs 
z nečinnosti. 

V tu dobu však ještě zcela neznáme hodnotu vyčleněného 
prostoru z hlediska prostorových možností, avšak objevujeme 
v sousedství ještě jeden pozemek a okamžitě jednáme o jeho 
odkoupení. Daří se nám, a tak pro vyhlášené výběrové řízení 
MŠMT již je možné vytvářet studii na půdorysné ploše v roz-
sahu, v jakém se s ní dnes poznáváte. Pro rozhodování městské 
rady jsme již studii měli, ale ta řešila prostor hlavního hřiště ve 
velikosti 18 x 40 metrů, a to nás neuspokojovalo. A tak sám 
usedám nad geometrický plán a hledám možnosti pro plochu 
větší a nacházím ji, i když si uvědomuji, že značně porostou 
náklady. Když se Vám však podaří umístit do vymezeného 
prostoru základní rozměry pro hlavní hřiště 25 x 50 metrů, již 
začínáte tušit, že zde může vzniknout něco, co nikdo nepřed-
pokládá. Nicméně poznávám, že další řešení musím konzulto-
vat s někým, kdo tyto druhy staveb dlouhodobě zná a řeší. 
Snad to lze přičíst náhodě, kdy o loňském Pondělí velikonoč-
ním se setkávám na radnici s panem Milanem Vopičkou, ředi-
telem firmy Sport Technik Bohemia Praha a jeho manželkou, 
kde se seznamuje s návrhem. Po prohlídce stávajícího prostoru 
jsme myslím byli jediní dva, kteří si uvědomujeme cennost to-

hoto prostoru a pan Vopička i kouzlo tohoto exteriéru území, 
protože on má za sebou stovky projektů hřišť a také jejich vý-
stavbu. Rozcházíme se s tím, že musíme udělat všechno pro to, 
aby na tomto prostoru záměr vznikl i přesto, když neuspějeme 
v žádosti o dotaci. 

V průběhu řešení a při kalkulacích však dochází i k nemilé-
mu překvapení, kterým je celková realizační cena. Ovšem prv-
ní cenové úvahy vycházely z původních tehdejších možností 
a vůle Města uvolnit prostředky. Též výsledek přidělených pří-
spěvků z dotace ministerstva školství byl pod limitem našich 
úvah a žádostí. Nicméně po vyhodnocení toho, že na program 
bylo vyčleněno 40 milionů korun pro celou Českou republiku 
a celkem bylo městy a obcemi předloženo 499 projektů, pak 
musíme hodnotit, že umístění na 10. místě ve výši dotace z cel-
kem 40 vybraných, je velmi slušný výsledek, byť celkový pří-
spěvek 1 mil. 440 tis. korun je pouhých 16,5 % celkových 
nákladů. Zde musím ocenit, a výrazně ocenit, vůli členů měst-
ského zastupitelstva celému záměru a slibu školám dostát. Do-
stát slibu v době, kdy již bylo zvažováno výstavbu rozmělnit 
na možné etapy. Dnes, kdy celkový výsledek je vidět, a kdy se 
zde bylo podívat již mnoho lidí odjinud, kteří žasnou, ale i zá-
vidí, patří zde a veřejně členům zastupitelstva města poděko-
vat. Další poděkování musím, a rád tak činím, směřovat 
hlavnímu dodavateli díla - firmě Sport Technik Bohemia, říze-
né ředitelem panem Vopičkou, který této akci věnoval maxi-
mální pozornost, včetně řešení určitých detailů. Děkuji 
pracovníkům této firmy, panu Kabelíkovi - vedoucímu pro-
jektu a firmě ATING, vedené ing. Bělohradským, která pro-
jektovala a staticky ověřovala řešení zakládacích prací 
a opěrných zdí. Dále děkuji panu Svobodovi z městského úřa-
du za přípravu stavby, stavbyvedoucímu panu Šídovi a tech-
nickému dozoru panu Siberovi. Hlavním poddodavatelem 
prací zakládacích a opěrných zdí byla místní firma EVOS 
HYDRO v čele s ředitelem panem Šemíkem. Vnější dotváření 
úprav kolem areálu pak realizovala firma města - TS Ledeč 
nad Sázavou s jednatelem panem Ptáčníkem. Všem jim, ale 
celé řadě dalších, které v tuto chvíli neuvádím, patří mé osobní 
poděkování, protože jen soubor těchto dodávek a prací vytvo-
řil tento nádherný prostor. 

Vážení hosté, 
tento den je slavnostním dnem předání do provozu tohoto areálu 
školám a všem dalším, kteří se rozhodnou toto sportoviště po-
užít. Všem přeji, aby areál vyhovoval všem jeho účastníkům, 
vybraným správcům areálu pak přeji, aby se jim dařilo držet po-
řádek a předanou kvalitu sportoviště na velmi dlouhou dobu. Na 
úplný závěr pak velmi žádám všechny občany města, kteří se 
budou v areálu či kolem něho pohybovat, aby nebyli neteční 
v případech, kdy se někdo pokusí toto tak dlouho potřebné zaří-
zení a jeho vybavení ničit. Věřím však, že takových projevů 
bude minimum a podle reakcí dětí v době těsně před dokonče-
ním, kdy se snažily být jako první a do hřiště pronikaly z netrpě-
livosti, aby si mnohé prvky vyzkoušely, veřejně vyhlašuji: 
„Tento velice kvalitní areál je tu pro všechny, ale především pro 
Vás, děti a mládež Ledče nad Sázavou a spádového okolí." 



Na pozadí nejznámějšího pohledu na ledečský hrad došlo krátce po třinácté hodině 
k historické události pro rozvoj sportu v našem městě - slavnostně byla současněpře-
střižena páska bývalou reprezentantkou J. Kratochvílovou, poslancem ing. M. Urba-
nem a starostou K. Urbanem k oficiálnímu zahájení provozu nového hřiště. Vzácnou 
relikvii, dílek pásky, si protagonisté slavnosti odnášejí domů. 

Před předáním hřiště do užívání zazněly z úst hostů projevy. Zleva na snímku: V. Kir-
chner, J. Poborský, K. Urban, M. Vopička, J. Kratochvílová, ing. M. Urban, J. Havlí-
ček 

Překvapením pro organizátory i hosty slavnosti byl nebývalý zájem veřejnosti. Nové 
hřiště bylo doslova obleženo, a tak uvedení do provozu podpořeno nejen fyzickou pří-
tomností Ledečáků, ale i potleskem a výrazy nadšení nad kvalitní stavbou. Poděkování 
patří pedagogům i žákům ledečských škol a sportovcům, kteří pro tyto slavnostní chvíle 
připravili kvalitní kulturní a sportovní program. 

Z vystoupení legendy našeho sportu - J. 
Kratochvílové vyjímáme její výzvu 
k místní mládeži, aby co nejvíce tento sta-
diónek využívala, nejlépe od rána do ve-
čera, aby se stal jejich odrazovým 
můstkem k ještě vyšším metám, aby se 
jednou ocitli na ještě krásnějších a vel-
kých světových stadionech. Když je toto 
hřiště pro paní Kratochvílovou „ strašně 
moc krásnébude jistě neméně dobré 
pro jeho uživatele. 

Poslanec Parlamentu ČR ing. Milan 
Urban předeslal, že již několikrát v ži-
votě byl přítomen otevření takového 
hřiště, která jsou všechna krásná, ale 
tak krásné hřiště, jaké jsme vybudovali 
v Ledči, nenajdeme v celé České repub-
lice, zejména v tak pěkném prostředí 
a s tak krásnými výhledy. Připomněl, že 
toto sportoviště stojí nejen díky našim 
zastupitelům, ale i Parlamentu ČR a Mi-
nisterstvu školství ČR, jako výraz pod-
pory cíleného využívání volného času 
dětí a mládeže. Ve stejném duchu hovořil 
i pan poslanec Jiří Havlíček, který na zá-
věr Ledečákům popřál: „ Sportu zdar 

Jak z názvu vyplývá „hřiště je pro 
všechny", ale důrazně upozorňuje-
me, ze ne pro všechno. Zejména je 
nutné řídit se provozním řádem, je 
zakázána jízda na kolech, kolečko-
vých bruslích, používání nevhodné 
obuvi (špunty, hroty). Respektujte 
prosím provozní řád i pokyny správ-
ců. 



600620 Ledeč n.Sázavou-Boiiště-Trpišovice-Dolní Město-Světlá n.Sázavou ^ . 
Platí od 10.6.2001 do 14.12.2002 

Přepravu zajišťuje : ČSAD AUTOBUSY CZ Chrudim a.s., stř.Ledeč n.Sázavou, Koželská 679, lel.0452/626062 



600660 Ledeč n.Sázavou-Havlíčkův Brod-Chotěboř-Chrudim-Pardubice-Hradec Králové-
Trutnov-Janské Lázně Platí od 10.6.2001 do 14.12.2002 f j i c w / m a.s. 

Přepravu zajišfuje : ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na Ostrové 177, lel.0455/638572, fax 0455/638548 
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Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE 
divize Čechy, Čermákova 1951, 272 01 Kladno 

Tel.: 0312/620 090, 91 
nabízí svým pojištěncům na rok 2001 

Příspěvky z fondu prevence vyplácené od 1. 1. 2001 
• příspěvky na podpůrně rehabilitační programy (masáže, rehabilitační 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 
• příspěvek na očkování proti Haemophilu 
• příspěvek na ozdravné pobyty dětí do 500,- Kč za rok 
• příspěvek na fixní ortodoncii do 800,- Kč za rok/l čelist 
• zvýhodnění dárců krve - nositelů Jánského plakety po 1. dubnu 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 
• vybrané hodiny plavání - Plavecký bazén Havlíčkův Brod, pátek 16-17 hodin 

(po předložení průkazu pojištěnce ZP M-A) 

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE zajišťuje svým pojištěncům 
slevy: 
• na pojištění léčebných výloh do zahraničí 
• ve vybraných provozovnách: Oční optika Fibinger, Habrecká 450, 

Ledeč nad Sázavou 
Textil Hana Nápravníková, nám. Svobody, 
Ledeč nad Sázavou 

KONTAKTNÍ MÍSTO: Ledeč nad Sázavou, Habrecká 450 (poliklinika) 
TELEFON: 0452/621 014 
ÚŘEDNÍ HODINY: PO a ST 7.30- 11.00 12.00 - 16.30 hodin 

ÚTaČT 7.30- 11.00 12.00 - 16.00 hodin 

VRTANÉ STUDNY 

Kontakt: 06064Í46 31 
0607-51 40 24 
066/721 29 30 

Cena od 650,- tCcfrn 
kompletně 

zaručujeme vydatnost 
2000 litrů/den 

záruka 
celé technologie díla 

vrty na prameny 
spodní vody 

Kompletní služby; 
doprava, 

projekt, dokumentace 

Z D A R M A 



Z činnosti kontrolního výboru 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města v Ledči nad Sázavou byl ustanoven dne 31.1. 2001 v souladu se změnou zákona o obcích. 

Navázal na činnost kontrolní komise městské rady, která ukončila svoji existenci v souvislosti se změnou zákona. 
Kontrolní výbor má ze zákona o obcích právo kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a rady města, dodržování právních před-

pisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti. Pracuje ve složení: Josef Bělohradský, Stanislav Čuban, 
ing. Jiří Dokoupil, Josef Fejt, ing.Vladimír Molín, ing. Hana Váňová a Stanislav Vrba. 

V měsíci květnu provedl kontrolní výbor následující kontroly: 
• prověření nájemní smlouvy na tepelné hospodářství mezi městem a firmou ATOS s.r.o. 
• kontrolu plnění usnesení ZM za období roku 2000 a 2001 
• kontrolu rozdělení investičních nákladů na stavbu Domu obchodu a služeb mezi původní účastníky smlouvy o výstavbě Město 

Ledeč n.S. a firmu Elkomplex Ledeč n.S. 
• kontrolu čerpání finančních prostředků vyčleněných pro HRAD s.r.o. Ledeč n.S. na opravu ledečského hradu 
• kontrolu územního rozhodnutí odboru OVŽP ve věci umístění stavby rodinného domu s provozovnou a garáží na pozemku 

par.č. 582/8 v katastrálním území Hradec. 
Rozdělení investičních nákladů na stavbu Domu obchodu a služeb mezi původní účastníky smlouvy o výstavbě Město Ledeč 

n. S. a firmu ELKOMPLEX Ledeč n.S. podle kritéria podílu na skutečně vynaložených nákladech v členění po stavebních oddílech 
bylo kontrolou shledáno jako vhodná a odpovídající metoda k určení ceny samostatné jednotky 1. nadzemního podlaží pro případný 
odprodej. Výsledný poměr 58,886 :41,114 na vynaložených nákladech 5 103 543,- Kč odpovídá podílu na skutečném rozsahu prací 
a dodávek stavby. Zvolená metoda je spravedlivým a plně vypovídajícím řešením pro oba účastníky výstavby a byla doporučena za-
stupitelstvu města k odsouhlasení. 

Čerpání finančních prostředků z příspěvků a dotací pro Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o. v roce 2000 prověřil kontrolní výbor 
s tímto zjištěním: 

Pro rok 2000 obdržela společnost Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o. tyto příspěvky a dotace: 

Poskytovatel 
1. Město Ledeč n. S. 
2. Okresní úřad H. Brod 
3. Památkový ústav Pardubice 
4. AQUACOMP-HARD s.r.o. 

C E L K E M 

Částka 
1 500 000,- Kč 

400 000,- Kč 
100 000,-Kč 
500 000,- Kč 

2 500 000,- Kč 

Došlo na účet dne 
30. 6. 2000 
28. 8. 2000 

16. 11.2000 
2. 1.2001 

Příspěvky jsou dokladovány výpisy z běžného účtu u Komerční banky a.s. H. Brod. 
Čerpání těchto prostředků společností HRAD v roce 2000 proběhlo následovně: 

Dodavatel Popis prací a dodávek Částka Den splatnosti 
GIRSA AT s.r.o. projekt obnovy a konzervace sklepení 59 944,50 28.04.2000 
GIRSA AT s.r.o. projekt pro výběrové řízení 31 947,30 19.05.2000 
REGEO s.r.o. zaměření současného stavu hradu 70 000,- 30.06.2000 

SLÁMA s.r.o. 
1. etapa - vstupní trakt s bastiony 

SLÁMA s.r.o. záloha na realizaci opravy střech 90 000,- 02.08.2000 
GIRSA AT s.r.o. projekt obnovy střech jížní křídlo 41 783,70 23.09.2000 
REGEO s.r.o. zaměření současného stavu hradu 95 000,- 16.10.2000 

2. etapa - prostřední křídlo a věž 
GIRSA AT s.r.o. koncepční studie rehabilitace hradu 103 950,- 18.10.2000 
SLÁMA s.r.o. klempířské práce na opravě střech 229 823,- 19.10.2000 
SLÁMA s.r.o. oprava komínů jižní části hradu 144 524,- 19.10.2000 
GIRSA AT s.r.o. autorský dozor při obnově zastřešení 15 577,80 20.10.2000 
SLÁMA s.r.o. klempířské práce konečná faktura 587 965,- 22.11.2000 
SLÁMA s.r.o. vícepráce na západní části hradu 116 476,- 22.11.2000 
GIRSA AT s.r.o. autorský dozor při opravách hradu 17 963,40 13.12.2000 
SLÁMA s.r.o. pokrývačské práce na jižní části 378 754,- 20.12.2000 
GIRSA AT s.r.o. projekt obnovy věže, konírny 127 438,50 30.12.2000 

C E L K E M 2 111 147,20 

Pro tento rok se počítá s příspěvky a dotacemi ve stejné výši, tj. 2 500 000,- Kč + zůstatek z roku 2000 - 388 852,80 Kč. Za 
tyto prostředky bude realizováno zastřešení jižního křídla, oprava středního traktu a případně i obnova sklepení. 

Jednatel společnosti HRAD s.r.o. pan Bohumil Svoboda z MěU nám ochotně předložil účetní doklady výše uvedené příj-
mové a výdajové části čerpání finančních příspěvků a dotací za rok 2000. Seznámil nás s výhledem prací na roky 2001 - 2002 
a poskytl k nahlédnutí koncepční studii rehabilitace hradu. Poskytne ji zajisté v úřední dny i jiným zájemcům. 

Nahlédnutí do správního spisu ve věci územního rozhodnutí jpro umístění stavby rodinného domu s provozovnou a garáží 
v k.ú. Hradec nebylo členům KV ze strany odboru výstavby MěU umožněno s odvoláním na skutečnost, že se jedná o správní 
řízení, které je ze zákona neveřejné a provádí jej OVŽP v rámci výkonu státní správy. Orgánům samosprávy a tedy i kontrol-
nímu výboru do něj nepřísluší zasahovat. Tato informace byla podána členům zastupitelstva města před projednáváním petice 
občanů Horní Ledče v předmětné věci. 

Kontrola usnesení ZM za období let 2000-2001 zjistila tři dosud nesplněné úkoly uložené radě města či odboru OlaSMM, 
na což kontrolní výbor upozornil zastupitele města. 

O další činnosti a zjištěních kontrolního výboru zastupitelstva města budeme na stránkách Ledečských novin podávat prů-
běžné informace. Stanislav Vrba, předseda kontrolního výboru 



Zásahy P5-Ledeč 
za květen 2001 

• 1.5. Dopravní nehoda v ul. Koželská, Le-
deč os. vozidla Š-Favorit. Hasiči zabezpečili 
vozidlo proti požáru, pomohli při odtažení 
a uklidili uniklé provozní náplně z vozovky. 
• 1. 5. Ohlášen požár propan-butanové láh-
ve na sídlišti Stínadla. Jednotka uhasila pla-
men vysokotlakém a láhev dále ochlazovala. 
• 4. 5. Dopravní nehoda v osadě Hamiy. 
Jednotka PS-Ledeč byla požádána o odstra-
nění následků nehody Policií ČR. 
• 5. 5. Na PS-Ledeč ohlásil operační důstoj-
ník HZS velký příval vody do obytných 
místností domu v osadě Mrzkovice. Po pří-
jezdu na místo zásahu již voda pomalu opa-
dávala, jednotka pročistila kanálové vpustě. 
• 6. 5. Vyvrácený strom a spadlý do Pivo-
varského potoka bránil průtoku vody. Jed-
notka strom vytáhla CAMIVOU navijákem. 
• 9. 5. Na žádost Policie ČR jednotka vyjela 
na vylovení utonulého do Podhradí. Po pří-
jezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se 
jedná o rukáv naplněný láhvemi. 
• 11. 5. Jednotka PS-Ledeč provedla od-
stranění větve ohrožující rodinný dům ve 
Štěpánově u Leštiny. 
• 14. 5. Na požádání otevřen byt v Čechově 
ulici v Ledči. 
• 15. 5. Ohjášen únik oleje ve Vilémovicích 
u zastávky ČD. Jednotka olej odstranila sor-
bentem. 
• 19. 5. Čerpání vody v osadě Habrek ze 
zaplavených stavebních základů. 
• 20. 5. Na PS byla ohlášena dopravní ne-
hoda na křižovatce Kožlí - Hněvkovice. Jed-
notka vyjela s tech. TA-1 JEEP a CAM1VA. 
Po příjezdu hasiči pomáhali s ošetřením těž-
ce zraněných osob, zabezpečili vozidlo proti 
požáru a pomohli s transportem zraněné do 
vrtulníku záchranné služby. Během zásahu 
byla jednotka převelena k další dopravní ne-
hodě dvou osobních automobilů u obce Nová 
Ves u Světlé n. S. 
• 23. 5. Otevření domu v osadě Přemelov-
sko. 
• 28. 5. Odstranění spadlých stromů přes 
vozovku v osadě Sázavka a v Jestřebnici. 
• 28. 5. Ohlášen požár lesa u osady Olešná, 
kam jednotka vyjela s Camivou. Po příjezdu 
na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná 
o ohraničené pálení zbytků slámy na poli. 
• 31. 5. Operační středisko HZS ohlásilo 
kalamitu po větrné smršti. Jednotka PS 
s SDH města Ledče byla nasazena k zprůjezd-
nění silnic ve Vilémovicích, Leštince, Veli-
ké, Hradci, Číhošti, u nem. Háj, Kožlí a Bo-
jišti. Nejvíce postiženou obcí byla osada 
Velká Paseka u Hněvkovic, kde byly poško-
zené střechy domů a vyvrácené stromy na 
budovách. Odstraňování následků pokračo-
valo i druhý den. Jednalo se provizorní opra-
vy střech taškami a fólií. 

TEXTIL, LAŤKY, 
ZÁCLONY 

ve Světlé nad Sázavou 
na náměstí 

(nad Kooperativou) provádí 
SLEVU 30 % az 50 % 

do 30. 6. 2001 
na šatovky, dekoračky 
záclony, kostymovky 

a některé druhy 
kusového zboží 

Z policejních zápisků 
I v květnu měli na policii napilno. Zaznamenali na dvanáct dopravních nehod, dva 

místní podnikatele, kteří legálně převáželi včely, ale nezacházeli s nimi podle pravidel 
a ještě na ně dýchali výpary, za což je hmyz řádně „pokousal". Ani jedna ze zúčastně-
ných stran nebude stíhána. Policistům se podařilo chytit bandu zlodějů z H. Brodu, kte-
ří kradli i v ledečských bytech. Nám se zase neúmyslně podařilo poškodit dobré jméno 
místních zaměstnanců dráhy, kdyžjsme v minulém čísle LN chybně uvedli, že pan L. P., 
kterého zranil projíždějící vlak, je jejich spoluzaměstnancem. Pro úplnost uvádím, že 
nikdo ze zaměstnanců CD se neobratně nemotal, naopak se neobratněpřimotalpan L. 
P. - který je řadový CIVILISTA. 

desítky tisíc korun. Buďte proto vnímaví 
a opatrní, zejména vy, osaměle žijící. Hlaste 
policii pohyb podezřelých osob! Červený 
kříž? Čerta starého, cikáni to byli! 
• Chataři z Podhradí telefonicky oznámili, 
že po vodě pluje podezřelý balík. Na místě se 
sešla policie i hasiči. Balík podezřelý opravdu 
byl. Rukáv s gumovou rukavicí na konci. Po 
vytažení předmětu se ukázalo, že se jednalo o 
„žert". Rukáv byl vycpán PET láhvemi a pro 
dramatičnost přetažen zmíněnou rukavicí. 
Doufám, že tvůrce (moudrá hlava) se někde 
poblíž dobře bavil a že už teď tvoří další vtip. 
K smíchu byl spíše návrat přivolaných jedno-
tek, ale to nechť vypustí na veřejnost někdo 
jiný. 
• 13.5. Vy, kteří pravidelně čtete tyto řádky, 
víte, že už po několikáté píšeme o neznámém 
(neznámých) rozbíječi oken. Tentokráte to 
bylo v Hutní ulici u rodinného domku a také 
na Maroku. S těmito případy zřejmě souvisí i 
rozbití oken na nově vybudovaných veřej-
ných záchodcích. Už by bylo třeba grázla 
chytit a také ho trochu vy sklít. 
• 17. 5. Trochu horko měli tento měsíc na 
učilišti Na Pláckách. K výše popsanému pří-
padu přibylo i odcizení mlhovek z opravova-
ného auta. Škoda 1000,- Kč, pachatel 
neznámý. 
• 19. 5. Pozdě večer přišel na policii ozná-
mit Slovák J. K., že byl přepaden a bylo mu 
odcizeno 2300 korun. Krátce nato byl zjištěn 
i pachatel. Místnímu mladíkovi F. D. nestači-
lo, že jej celý večer zahraniční návštěvník 
hostil, ještě jej napadl a okradl. Smutek a han-
ba. 
• 20. 5. K těžké dopravní nehodě došlo v 18 
hodin mezi Kožlí a Přemilovskem. Pražský 
renault tu narazil do stromu. S těžkým zraně-
ním musela být letecky převezena do Brna 
paní V. K. 
• 21.5. Minule jsme vás informovali o odci-
zení dřeva z Jestřebnice. Blízko „dění" byl 
zřejmě pan J. P. ze Zbraslavic. (Ne)vědomě 
zřejmě pomáhal pachateli, který s těžkým ná-
kladem kradeného dřeva zapadl. Zachráncův 
traktor na místě poškodil vysázené stromky, 
čímž způsobil škodu za více než 6000 korun. 
Policie je zřejmě na dobré stopě. 
• 23. 5. Byl předveden „host" z restaurace 
David, který odmítl zaplatit útratu v hodnotě 
131,- Kč. Jak se později zjistilo, je to oblíbe-
ný trik pana M. V. z Ostravy. Nyní ho apliku-
je zejména na Havlíčkobrodsku. 
• 27. 5. J. V. oznámil, že na jeho poli v Leš-
tině u Kozlova pase kdosi neznámý koně. 
Bylo tomu skutečně tak, ale nikdo nebude stí-
hán, bude jen ostuda. Nezletilý mladík nechal 
koněm spásat sousedovo obilí. Kde jsou ty 
časy, kdy pasáčkové znali plodiny! 
• 29. 5. Romové opět neoprávněně prodáva-
li zboží - tentokrát v Kožlí. Ještě začnu psát 
ve verších, ale vy si rozhodně dávejte pozor! 
• Poslední dva květnové dny se to pralo. 
Nejprve dva spolupracovníci v Kozlově, je-
den rom a jeden gadžo. Jejich nedorozumění 
na pracovišti si dokonce vyžádalo ošetření. 
Následně napadla vietnamská prodavačka 
místní nakupující dámu. Ti cizinci nás snad 
vybijí. OK 

• 1.5. Dobrou spoluprací našich a světel-
ských policistů skončilo pátrání po pohřešo-
vané starší paní ze Světelska. Nešťastnice 
byla sice nalezena, ale už mrtvá. Sama si vza-
la život skokem do studny. I když paní k to-
muto tragickému konci nevedla nešťastná 
láska, pro básníka by to byl námět pro začátek 
měsíce lásky jako hrom. 
• Pan L. V. vynášel plynovou láhev z kara-
vanu, tato však zahořela a mohla být příčinou 
značně dramatické situace. Věc na místě vy-
řešena a šetřena místními hasiči. 
• 2. 5. Opakovaně se dopouští zanedbávání 
povinné výživy nezdárný otec pan F. Š. Ani 
minulé soudní řešení jej nepřivedlo k rozumu. 
• 3.5. Špatné bylo shledání paní S. z Ledče 
s její oblíbenou renaultkou na parkovišti u 
Zahrádky. Neznámý dareba jí tu z auta odcizil 
autorádio a kabelku s penězi i doklady. Vše 
za téměř 7000 korun. Lupič byl ovšem 
„džentlmen", prázdnáJcabelka s doklady byla 
nalezena pohozená u Čechtic. Alespoň totož-
nost a paráda byly zachovány. 
• 4. 5. Nevíme, co tak rozdovádělo dvojici 
pana S. a jeho družku paní R., že to dotáhli až 
na policejní oznámení. Nevinné hrátky totiž 
přerostly ve vzájemné poškozování majetku. 
Májová láska je mocná kouzelnice a vyzná-
vání lásky nezná hranic. 
• 6. 5. Z ISŠ Na Pláckách přišlo hlášení, že 
jeden ze studentů postrádá mobilní telefon. 
Šetřením a následnou prohlídkou byl nalezen 
u spolužáka Z. H. z H. Brodu. Mocná touha 
po fenoménu moderní doby ho přivedla až 
k trestnímu stíhání - bohužel. 
• V šetření je další kuriozita z Hlohova. Pan 
Š. se domnívá, že jeho matka porušuje jeho 
domovní svobodu, protože bydlí v jeho 
domě. No podívejme, máma jedna! 
• 7. 5. Naše dětičky zase řádily na diskotéce. 
Vysadily dveře v místní sokolovně, přenesly 
je na Husovo náměstí, kde je nepoškozené 
opřely o zdivo. Osvícený a jistě „čistý" duch, 
že? 
• 7. 5. Policie byla požádána o asistenci při 
převozu T. L. Jednalo se o údajný pokus o se-
bevraždu. „Vražedná" látka dosud nebyla 
identifikována, ale líh bylo všude zřetelně cí-
tit. 
• 8. 5. Šťastně skončilo pátrání po paní 
z LDN v Háji. Její výlet nebyl dlouhý, byla 
nalezena u nedalekého rekreačního zařízení 
Bohemians. 
• 9. 5. Přestože v této rubrice často uvádíme 
případy bezmezné důvěřivosti občanů, zřej-
mě se jedná o příslovečné házení hrachu na 
zeď. Na přímou žádost místní policie uvádím 
tento precedentní příklad. Nápadně snědá 
dvojka (snad manželský pár), navštívila 
v okolí Ledče pana J. P. (1915), kterému při-
nesla radostnou zprávu, že mu jako zástupci 
červeného kříže nesou odměnu 1500 korun. 
Ale ta náhodička - „tmaví andělé" měli jen 
bankovku v hodnotě 5000 korun, však on jim 
starý pán už rozmění. Ovšemže tak učinil! 
Pak už šlo všechno hladce, podle scénáře 
návštěvníků. Vlídná dáma projevila přání 
spatřit pánovo podkroví, zatímco její kumpán 
připravil starce o všechny úspory - včetně 
„výplaty" co přinesli, a byly to hnedle čtyři 



A JESTE PAR SLOV K HUMANITARNI SBÍRCE.... 

Děti společnými silami rozdrtily turecký odpor 
Téměř sedmdesát lidí se sešlo dne 8. května 2001 na pěší 

výlet pořádaný zdejší katolickou mládeží ve spolupráci 
s okolními farnostmi. I přes nepodařené dopolední počasí, 
vydaly se děti s rodiči pěšky do nedalekých Chřenovic, aby 
všichni cestou zažili trochu dobrodružství. Cílem výpravy 
bylo osvobodit „Svatou zemi" od turecké nadvlády a dobýt 
Jeruzalém, rozumějte chřenovickou tvrz. 

Cesta nebyla nejlehčí a děti za pomocí rodičů musely 
překonat její nejrůznější nástrahy a nebezpečné překážky. 
Včetně rozkolu ve vlastních řadách. Ale jak už to na tomto 
světě bývá, děti všechny úkoly zvládly a dostaly se až 
k branám Jeruzaléma. Zde děti svedly těžkou bitvu s Tur-

ky (dospělými), kteří nechtěli dát tajný poklad jen tak ně-
komu. Ale děti už nic nezastavilo. A tak Jeruzalém dobyly 
a získaly tajný poklad, o který se ale s Turky spravedlivě 
rozdělily. 

Celý výlet vyvrcholil na nedaleké chřenovické faře, kde si 
všichni opekli špekáčky a popovídali v malých skupinkách. 
Ve tři hodiny se pak odebrali do zdejšího kostela, kde byla 
sloužena dětská mše svatá za účasti celé farnosti. 

Zpáteční cestu již unavené děti i rodiče absolvovali vla-
kem. I do budoucnu počítá zdejší mládež s pořádáním tako-
výchto akcí, které jsou otevřené komukoliv, kdo má zájem se 
nechat vtáhnout do toho nejdobrodružněj šího příběhu, toz 

Ještě jednou se vracím k humani-
tární akci, sbírce ošacení a hraček, 
při které bylo letos v dubnu zabaleno 
rekordních 880 krabic. 

Vše bylo odesláno do Střediska so-
ciální pomoci v Úpici a Broumově 
k dalšímu zpracování a třídění. Ná-
sledně jsou především oděvy distri-
buovány do výdejen u nás, ale i do 
zahraničí. Tuto činnost zajišťuje 
zmíněné úpické občanské sdružení 
DIAKONIE pod patronací Církve 
československé husitské. 

Během „sbírkového týdne" jsme 
se setkali s mnoha dotazy, jak bude 
dále s materiálem naloženo, zda ne-
skončí v „sekáčích", popřípadě ve 
spalovně. 

Proto jsme se na sever východních 
Cech vypravili. Spolu s Jiřím Von-
dráčkem a dalšími dvěma pracovní-
ky navštívili 9. května Úpici. 

Občanské sdružení (OS) Diakonie 
započalo svou činnost v roce 1993 
s cílem zprostředkovávat materiální 
i jinou pomoc lidem, kteří se dostali 
do krizové životní situace, zejména 
bezdomovcům, uprchlíkům, lidem 
nemocným a postiženým, nezaměst-

naným, svobodným matkám, popří-
padě propuštěným z výkonu trestu. 
Úpické zařízení je v současné době 
nejen sběrným místem, ale zároveň 
pracovištěm a azylovým domem 
bezdomovců, kteří zde pracují. Jed-
noduchá manuální práce spočívá 
v čištění „špulek" z místní textilky 
JUTA. V současnosti zaměstnávají 
asi 20 pracovníků a bylo pro nás pře-
kvapením, s jakým zaujetím tito lidé 
s vizáží bezdomovců pracovali. 

V minulém roce by ly hlavní aktivi-
ty OS přemístěny z Úpice do centrál-
ního objektu v Broumově, který byl 
realizován za vydatné pomoci 
Cesko-německého fondu budouc-
nosti. Zde se soustřeďuje sběrný ma-
teriál z celé republiky a je zde tříděn 
na několik sortimentních druhů. Zde 
je zaměstnáno téměř 80 lidí včetně 
vedení Diakonie. 

Nepoškozené a dá se říci až módní 
oděvy jsou shromažďovány na 
zvláštním pracovišti a odtud rozesí-
lány zejména na Balkán - do Čečen-
ska, na Ukrajinu a do Rumunska 
a do výdejen humanitární pomoci 
v Praze, Trutnově a Hradci Králové. 

Zajímavým postřehem od pracovní-
ků výdejních míst bylo zjištění, že 
ne každý „potřebný" tohoto zařízení 
využívá jen k vlastnímu ošacení, ale 
snahou některých bylo oděvy obra-
tem prodat. Výdejní místa proto evi-
dují frekvenci návštěv bezdomovců 
a vydávají šatstvo v určité periodě, 
aby tak zamezila vychytral o stem. 

Dalším druhem přijatých darů jsou 
oděvy sice čisté, nicméně v těchto ša-
tech by se i bezdomovec vyjít na ulici 
ostýchal. Tento materiál je rozstříhán 
a nejčastěji slouží jako čistící hadry 
do dílen. Právě výše zmíněných 
„darů" se celorepublikově vybere 
nejvíce. Zkušenost z ledečské sbírky 
je jiná, těch nej lepších oděvů je pře-
vaha. I když z pozůstalostí napěcho-
vané pytle a s velkou slávou 
dovezené na faru zakrývají oděvy 
mnohdy hanebné kvality a ještě ha-
nebnější Čistoty. Pracovnice brou-
movského střediska zmínila i tu část 
sbírek, které se nedají použít napros-
to na nic. Ty jsou pak odváženy do 
spalovny a notným dílem zatěžují 
rozpočet střediska. 

Z celé návštěvy jsme měli dobrý 
pocit. Zvláště nás zaujalo, kolik lidí 
zdánlivě neschopných smysluplné 
práce dokáže v těchto podmínkách 
přiložit ruku k dílu a vyplnit čas pra-
cí. Mnozí si ani neuvědomují, že tak-
to „polapeni" Diakonií nemají čas na 
činnost zavánějící kriminálními de-
likty. Slávek Poborský 

• • • 
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ZNOVU, TENTOKRÁT 
„JEDENATŘICET" 

Jedenatřicátého ročníku v nepřetržité 
řadě každoročních jarních výprav ledeč-
ských Old-skautů na Doubravku se letos 
zúčastnilo šestnáct osob. Nejen staří, pa-
mětníci těch dřívějších ročníků, ale i noví 
- a to je dobře. Nebyli to jen skauti, pro-
tože vítán je každý, komu učarovalo kou-
zelné údolí říčky Doubravy. Procházka 
to není dlouhá - snad osm kilometrů, ale 
vede čistou, neporušenou přírodou chrá-
něného území. 

Hluboké údolí, místy sevřené skalními 
stěnami, kde se voda pění v malých peře-
jích a stezka kdysi dávno upravená podle 
vody vyžaduje opatrnost na klouzajících 
kamenech. Cesta vlastně začíná již u cho-
těbořského nádraží, ale silnice zakrátko 
dovede k lesu, do údolí u Horního mlýna, 
rodiště spisovatele Ignáta Hermanna. 
Ten mlýn si ještě pamatujeme, i bronzo-
vou pamětní desku na průčelí bývalého 
mlýna. Už tu není, ba ani památka tu po 
něm nezůstala - vyhořel před řadou let 
a zůstal jen náhon, kterým přitékala voda 
na mlýnské kolo. Teď voda pohání ma-
lou elektrárničku, postavenou kousek 
proti proudu, blízko mohyly, kterou tu 
v roce 1990 založili skauti s připomín-
kou: „Na paměť všem v ě r n ý m . . a s vý-
zvou: „Přilož svůj kámen". Přidali jsme, 
jako činíme už pravidelně každý rok a že 
nejsme sami, svědčí stále se zvětšující 
pamětní mohyla. 

Zastávky jsou každý rok nad Točitým 
vírem, Čertově stolku, Sokolohradech 
a u Mikšovy jámy a všude si opět čteme 
laskavé verše profesora Františka Boští-
ka, který do básnické podoby přepsal po-
věsti, vážící se k těmto místům. Ačkoliv 
vždy opakovaně čtené, nezevšedněly 
nám z té knížky objevené kdysi dávno 
a která má přiléhavý název „U zpívají-
cích vod". 

U Macháčkovy - dnes už kovové a zá-
bradlím opatřené lávky přes divoký 
v těch místech proud - jsme chvíli mohli 
sledovat horolezce zdolávající strmou 
stěnu Sokolohradu a pak znovu pokračo-
vali v cestě proti proudu. Slunečný den 
nás nezklamal, třebaže do hlubokého 
údolí obtížně pronikaly teplé paprsky. 
Světle zelené šero a mladé listí buků, 
habrů a olší bránilo jejich pronikání do 
kamenitých strží. Cestou podle vody 
jsme došli až k lomu, kde naše cesta kon-
čila rozloučením s říčkou. Doubravka jí 
říkáme, třebaže víme, že má jméno 
skromnější: Doubrava. 

Po delším odpočinku, protože času na 
celou cestu zbývá stále dost, odcházíme 
na zastávku v Bílku a vlak nás odváží 
zpátky domů. Tentokrát to bylo za ta léta 
po jedenatřicáté. Těm, kdo přišli, děkuje-
me za účast a příště rádi uvidíme každého, 
kdo s námi půjde navštívit Doubravku 
a poslechnout si něco z veršů profesora 
Boštíka: 
„... zas klouzám po úbočí stěn 
emailovou stezkou k řeky toku; 
jdu, Doubravko, v Tvé pohlédnout! oči 
a poslechnout si písniček Tvých sloku... " 

Stanislav Kovařík, Old-skauti Ledeč 

MLADA KOPANA. Družstvo mladších dorostenců se po dvanácti letech probojovalo 
mezi patnáct družstev oblastního přeboru. Záhy se sice ukázalo, že v této soutěži bu-
dou spíše sbírat zkušenosti než body. Také současné postavení v tabulce tomu odpoví-
dá a jejich další působení v této soutěži bude také tak trochu záležitostí celkové 
reorganizace. Jedná se především o žáky a studenty ledečských škol, kteří budou jistě 
dobrou zálohou pro starší dorost a následně i pro „ A " družstvo dospělých. Mezi opory 
mužstva patří L. Kalivoda, R. Vadinský, L. Hauser, P. Jeřábek, ale je třeba ocenit snahu 
všech chlapců, trenérů i realizačního týmu a popřát jim hodně zdaru v jejich krásném 
sportu - kopané. 

KVĚTINOVÝ DEN 
Ve středu 16. května se konal už V. Květinový den. Celorepublikově jej pořádá praž-

ská Liga proti rakovině, která je členem UICC (Mezinárodní unie proti rakovině) 
a ECL (Asociace evropské ligy proti rakovině). Je to dobrovolné občanské sdružení, 
které se soustřeďuje na prevenci rakoviny, výchovu k nekuřáctví a na podporu výzku-
mu v oblasti prevence a léčení rakoviny a poskytuje pomoc a podporu onkologickým 
pacientům. Jednou z možných cest k získání finančních prostředků a zároveň k přímé-
mu oslovení široké veřejnosti je dnes již tradičně pořádán Květinový den. 

Do této akce se již podruhé zapojili studenti septimy ledečského gymnázia. S vel-
kým nadšením vyrazili v časných ranních hodinách do ulic našeho města. Díky rozsáh-
lé propagaci v médiích byla většina obyvatel náležitě informována a projevovali 
o symbolické žluté květy měsíčku lékařského, letos s modrou stuhou, nečekaný zájem. 
Celkem bylo v našem městě spolu se Zručí n. S. vybráno 45 693,20 Kč. Chtěli bychom 
touto cestou poděkovat všem, kteří přispěli a doufáme, že se Květinový den udrží 
v Ledči n. S. jako zažitá tradice. Studenti septimy 

Dne 27. května se uskutečnil jarní tenisový turnaj určený pro děti od 6 do 15 let. Za ve-
lice hezkého počasí se sešlo 31 mladých tenistů a ti byli rozděleni do 6 skupin dle vý-
konnosti. Hrálo se na všech tenisových kurtech od časného rána až do 14 hodin. 
Z velmi vyrovnaných zápasů byli tito vítězové: Hotovcová Darina, Svobodová Barbo-
ra, Sedláková Kristýna, Vrbka Ivoš, Rodová Petra, Hospodka Pavel. Velké poděkování 
patří zejména trenérům Jiřímu Svobodovi, Janu Kličkoví, Markovi Kroutilovi a Centru 
- DDMza velmi dobrou organizaci celého turnaje. Ceny a občerstvení sponzorovala 
firma EST a. s., Lecom a. s., Vetas a Českomoravská stavební spořitelna. Další pláno-
vaný turnaj se uskuteční dne 24. června 2001. 



ANKETA 
Na webových stránkách Města Ledeč 

nad Sázavou pod adresou www.ledec-
net.cz je pro jejich návštěvníky od měsí-
ce května tohoto roku umístěna anketa. 
Na otázku: „Považujete Ledeč nad Sáza-
vou za perlu Posázaví"? odpovědělo: 
20 % čtenářů rozhodně ano 
46 % spíše ano 
19 % spíše ne 
15 % rozhodně ne. 

V současné době můžete v anketě rea-
govat na dotaz: „Důvěřujete představite-
lům Města Ledeč nad Sázavou?" 

A otázky na léto zní: 
Jak hodnotíte kulturní dění v Ledči nad 
Sázavou a co vám v něm chybí? 
Které kulturní aktivity by mělo město fi-
nančně podporovat? 
Jak by podle vás měla vypadat kultura 
v Ledči nad Sázavou nyní, za pět až deset 
let? 

Věříme, že mnozí z vás využijí letního 
poklidu a napíší nám své představy. Od-
povědi zasílejte do 15. září 2001 na adre-
su redakce Ledečských novin, Husovo 
náměstí 7, 584 01 Ledeč n. S., pro elek-
tronické doručení lze použít e-mailovou 
adresu MU.TAJEMNIK@LEDEC-
NET. CZ. Z vašich názorů budeme čer-
pat při tvorbě koncepce kulturní politiky 
města. Tři nejpodnětnější odpovědi od-
měníme knihou. J. Kubistová, MU 

Stalo se roku .. 
1876 
V měsíci červnu zřízen na náklad obce mostek 
kamenný za cihelnou u panského rybníka. Po-
kryt kamennými tesanými plotnami. 
1886 
Dne 2. června nechala Občanská záložna 
v Ledči nad Sázavou obnoviti statui, totiž so-
chu Panny Marie na náměstí, jež stála 291 zla-
tých. 
1926 
Požáry: dne 2. června o jedné hodině odpoled-
ne vypukl v domě číslo popisné 139 patřícím 
Františku Chudobovi, krejčímu, požár. Požár 
tento zachvátil celý blok domů na východní 
straně náměstí a vyhořely domy číslo popisné 
138 patřící Auguste Moravcové, obchodnici, 
číslo popisné 140 patřící Augustinu Herouto-
vi, číslo popisné 141 patřící Alfrédu Freudovi, 
obchodníku a číslo popisné 142 patřící Karlu 
Kotovi, obchodníku. Ohroženo bylo požárem 
i mnoho jiných domů v náměstí. Záchranných 
prací zúčastnil se sbor dobrovolných hasičů 
z Ledče n. Sáz. a dvanáct sborů z okolí, cel-
kem bylo v činnosti 182 hasičů. Podívaná byla 
strašná, ač bylo po poledni. Celková škoda či-
nila jistě nejméně půl milionu Kč. Postižení 
byli proti škodě z požáru pojištěni. 
Dne 6. června o čtvrté hodině odpolední vy-
pukl pak požár v sklepních místnostech domu 
číslo popisné 77 v Ledči n. Sáz. patřícím sou-
rozencům Geisselreiterovým, ale byl v zárod-
ku uhašen. 
1931 
Dne 26. června konala se schůze městského 
zastupitelstva. Uděleno domovské právo 
Anně Spurné z Bohumilic. Požitky z nadací 
dr. Emerico Steinera a Loukoty uděleny Vác-
lavu Miláčkovi, Miloslavu Fialovi, Josefu Sa-
dílkovi, Janu Bačkovskému, Jaroslavě 
Hornekové, Bohumile Čechové, Karlu Vo-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny v červnu oslaví 
10. 6. Doležalová Žofie, J. Haška 604 
20. 6. Stejskalová Marie, M. Majerové 871 
Křivohlavý Milota 
75. narozeniny 
5. 6. Fiala Jiří, Z.M. Kuděje 463 
Pecha František 
80. narozeniny 
24. 6. Rozkošný Evžen, Obrvaň č. 21 
26. 6. Fiala Josef, Stínadla 1042 
Kahancová Božena 
Lichtenberková Paraskieva 
85. narozeniny 
12. 6. Kosinová Antonie, Vrbka č. 41 
20. 6. Pešková Marie, 5. května 1202 
Šimková Anna 
Významné životní jubileum 
v červnu oslaví 
Kafková Marie 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prožití dalších dnů Vašeho života ve zdraví 
a spokojenosti. 
Narozeni: 
Pavlíková Eliška Pavlíková Lenka 
Kosík Josef Bíza Tomáš 
Innemann Andreas Maršounová Eva 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození 
Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby 
vyrůstalo ve zdraví a k všeobecné radosti. 
Zemřeli: 
Vopěnková Věra 
Šebek Gustav 

pěnkovi, Marii Štěpánkové, Josefu Hoskovco-
vi a Václavu Tůmovi, studujícím, vesměs 
z Ledče n. Sáz. každému po dvou stech Kč. 
Projednán a schválen obecní rozpočet na rok 
1931. Schodek rozpočtu řádného činí 449 615 
Kč a mimořádného 215 380 Kč. Tyto schodky 
budou kryty přirážkami k daním, sanační půjč-
kou, zemskou správou, zápůjčkou a příspěv-
kem z vyrovnávacího fondu. 
1936 
Civilní protiletecká ochrana „C. P. O." zřízena 
zákonem a obec má k ní zákonné povinnosti. 
Opatří se plynová komora, manipulační míst-
nost za koupí se deset plynových masek. Na 
tato opatření zařadí se do obecního rozpočtu 
částka 2000 Kč. 
Dne 2. června konala se v Ledči slavnost biř-
mování. Biřmování vykonal biskup Dr. Mořic 
Píchá z Hradce Králové. Město bylo ozdobeno 
prapory. Za město uvítal biskupa starosta měs-
ta Emil Cech. 
Dne 8. června - do zasedací síně městské rady 
pořízeny fotografie čestných občanů města 
Ledče spisovatele Aloise Jiráska, senátora 
Václava Klofáče, poslance Dra. Karla Kramá-
ře a senátora Dra. Františka Staňka. Spořitelna 
města Čáslavě věnovala městu na nouzové 
práce v jeskyních a na zřízení přístupu ke ska-
lám šeptouchovským, částku 2000 Kč. 
Provedeny v obecním domě číslo popisné 16 
vnitřní i zevní opravy a úpravy celkovým ná-
kladem 35 556 Kč 80 h. 
Dne 24. června - městské zastupitelstvo. 
Uctěna památka zesnulého senátora dr. Fran-
tiška Staňka, čestného občana našeho města, 
případným proslovem starosty města. Franti-
šek Staněk byl jmenován čestným občanem 
města dne 18. června 1918. Usneseno, aby 
v Ledči n. Sáz. byla zřízena újezdní měšťan-
ská škola. 

PROGRAM KINA - červenec 
2. 7. HANNIBAL 
18.00, 20.00 Premiéra amerického filmu 
3.7. ROAD-TRIP 
18.00, 20.00 Bláznivá komedie 
4. 7. AMERICKÁ KRÁSA 
18.00, 20.00 Komedie 
5.7. TROSEČNÍK 
18.00, 20.00 Skvělé filmové drama 

s Tomem Hanksem 
6. 7. GLADIÁTOR 
18.00, 20.30 Historický film 
7. 7. FOTR JE LOTR 
20.00 Milostný komediální příběh 
8.7. KYTICE 
20.00 Filmová báseň hororových 

květů 
10. 7. VYHNÁNI Z RÁJE 
20.00 Tragikomedie - český film 
12. 7. UMĚNÍ BOJE 
20.00 Akční thriller 
14. 7. 2001: VESMÍRNÁ PRDA 
20.00 Úspěšný kanadsko-německý 

film 
17. 7. PARALELNÍ SVĚTY 
20.00 Kouzelný milostný příběh 
19. 7. VALENTINE 
20.00 Úspěšný horor 
21.7. OSUDOVÉ SETKÁNÍ 
20.00 Dramatický filmový příběh 

z podsvětí 
24. 7. REBELOVÉ 
18.00, 20.00 Úspěšný písničkový retrofilm 
26. 7. PURPUROVÉ ŘEKY 
20.00 Francouzský film 
28. 7. SLEDUJE TĚ VRAH 
20.00 Thriller 
31.7. PŘECE BYCH TI NELHALA 
20.00 Filmová komedie 

1946 
Den 15. června 1946 je slavnostním dnem pro 
naše město. Z městského rozhlasu se rozezně-
ly fanfáry z „Libuše" a hlasatel oznamuje vše-
mu občanstvu radostnou zprávu, že vláda 
Československé republiky ve své 65. schůzi 
v pátek dne 14. června schválila návrh minis-
tra školství a osvěty profesora Dr. Zdeňka Nej-
edlého, aby v Ledči n. S. bylo zřízeno státní 
reálné gymnázium. (Zprávu o povolení sdělil 
představitelům města telefonicky M. Růžek, 
který byl přítomen jednání, hned po schválení 
sněmovnou. A dnem 14. června 1946 je také 
datován zvláštní dopis ministru profesora Dr. 
Zdeňka Nejedlého, který také tuto zprávu 
městu sdělil). 
1951 
V celé naší republice rychle pokračuje elektri-
fikace. Dnes už pomalu není obce, která by ne-
byla elektrifikována. Bez proudu zůstávají 
v okrese už jen některé osady a samoty. 
V r. 1951 dočkaly se elektrického osvětlení 
i „Plácky", poslední část města, kde elektrický 
proud nebyl dosud zaveden. 
Rostoucí elektrifikaci neodpovídá však zatím 
počet elektráren a množství vyráběného 
proudu. V době spotřebních špiček (zvláště 
v zimních měsících) bylo proto nutno přistou-
pit k vypínání elektrického proudu. V Ledči to 
bývalo někdy až na 4 hodiny, když byl „vypí-
nací týden". (Jednotlivá místa Jihlavského 
kraje se ve vypínání po týdnech střídala). 
Z iniciativy zeměděl. komise bylo na jaře za-
hájeno zalesňování Tulachovy stráně (stráň 
mezi lomem ve Velké stráni a městem). Sou-
časně bylo podél silnice do Háje vysázeno 120 
vlašských topolů. Všechny zalesňovací práce 
udělali za vedení svých učitelů brigádnicky 
žáci gymnázia, kteří se při práci po třídách 
střídali. OK 
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