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Město Ledeč nad Sázavou 
Českomoravská plynárenská a.s. 

si Vás dovolují pozvat na 

SLAVNOST PRVNÍHO 
PLAMENE 

při příležitosti dokončení plošné 
plynofikace Města Ledeč nad Sázavou 

včetně vysokotlakého přívodu 
Bratčice— Ledeč nad Sázavou 

středa 15. srpna 2001 
od 17 hodin na Husově náměstí 

v Ledči nad Sázavou. 

Celou slavnost bude provázet 
dechová hudba 

pana Miroslava Hradeckého 
a zároveň se bude podávat 

zdarma občerstvení. 

Před slavnostním zahájením 
programu se od 14 hodin představí 

Veterán klub Ú s ob í 
se svými historickými vozidly. 

Za velmi radostnou a v pravdě historickou událost lze označit dění, 
které započalo dne 30. července tohoto roku. Na regulační plynové sta-
nici v katastrálním území obce Bratčice, která převádí velmi vysoký tlak 
z rozvodné soustavy společnosti Transgas a.s. na vysoký tlak, došlo 
v 9 hodin 10 minut letního času k roztočení uzavíracího šoupěte a zapo-
čalo napouštění ocelového vysokotlakého přívodu o průměru 200 mm 
zemním plynem. Až kolem 15. hodiny odpoledne dorazil zemní plyn do 
regulačních stanic v Hradci a do Ledče nad Sázavou. Ještě dne 31. čer-
vence probíhalo dotlakování tohoto přivaděče v úhrnné délce 25 885 
km, protože ani tranzitní větev v obci Bratčice neumožňovala v jednom 
dni tak vysoký odběr z této soustavy. 

Dne 1. srpna pracovníci společnosti Montgas a.s. Hodonín připravili 
a nastavili regulátory výše uvedených stanic na převod vysokého tlaku na 
středotlak na hodnotu 3 atm. výchozího tlaku. Nejradostnější okamžik 
nastal v 9 hodin 50 minut, kdy jsem spolu s provozně technickým ře-
ditelem Českomoravské plynárenské společnosti Praha a.s. panem 
Janem Havlem a místostarostou panem Poborským mohli být u toho, 
že jsme společně roztočili zemní ventil v regulační stanici nad sídliš-
těm a začalo napouštění místní rozvodné středotlaké sítě našeho měs-
ta zemním plynem. V 17 hodin jsem obdržel zprávu, že celé území města 
a jeho plynové rozvody jsou „v zásadě" připraveny obsloužit první odbě-
ratele. Tím byla završena významná investice akciové společnosti CMP 
Praha a jejího vlastníka EBS ze Stuttgartu, kde většinovým vlastníkem je 
firma GVS s aktivitami především v dodávkách a tranzitu zemního plynu 
ve spolkové zemi Baden-Wiirttemberg a má opět hlavní sídlo ve Stuttgartu. 

Po slavnostním okamžiku byl čas na přípitek a mé poděkování panu 
Havlovi, jedinému přítomnému zástupci CMP a.s. Praha, za tento pro 
nás krásný zážitek, smět být u tohoto historického uvedení soustavy do 
provozu, kdy jsem také přál, aby tento okamžik byl „věčným světlem" 
pro naše město. Tak došlo k završení letitého úsilí získat pro naše město 
tak významný energetický zdroj. Z dostupných dokumentů se mi poda-
řilo vypátrat, že jakési úvodní jednání o zmapování zájemců o plynofi-
kaci z řad místních podniků se uskutečnilo na MěstNV dne 28. ledna 
1987. Ovšem až jednání započatá v první polovině roku 1999 se stala 
těmi rozhodujícími pro docílení kompletního záměru bez jakýchkoliv 
etap. Po splnění projekčních a schvalovacích podmínek potřebovaly 

hlavní dodavatelské firmy Kubík a.s. Litomyšl a firma Nešetřil a syn 
s.r.o. Pardubice jeden celý rok, aby takto rozsáhlý záměr byl převeden 
do reality. Za tuto dobu bylo provedeno na území města 24,06 km stře-
dotlakých rozvodů, 7,45 km přípojek pro 1047 odběrných míst. Téměř 
vždy jsem se setkával s názory od našich občanů, kteří vyjadřovali uzná-
ní a pochvalu pro výše uvedené provádějící firmy. S velkým nasazením 
pracovali i poddodavatelé, kdy jsme zde především registrovali firmu 
Profistav Litomyšl, a pracovalo se v zásadě kromě noci nonstop, i když 
na složitých úsecích využili i nočního zklidněného času od dopravy. 
Nyní zbývá poslední smluvní úkon, do konce měsíce srpna předat veš-
keré povrchy vozovek a chodníků nad stavebními rýhami rozvodů. 

V těchto dnech nastal čas k „nadýchnutí se" a dostavil se jistě pocit 
úlevy pro investora, projektanta díla PROfi Jihlava, pro výkonné dozory 
stavby pana Ing. Jiřího Uhlíře a pana Jaromíra Fialu, již výše zmíněné 
dodavatele a vedení firem a jejich zaměstnance. Napětí spadlo i z nás, ve 
vedení radnice, kdy dnes se nám splnilo to, co jsme při vstupu do tohoto 
volebního období málokdo očekával. Avšak k úplnému dokončení chy-
bí ještě krůček, kdy náš stavební úřad musí dokončit závěrečná stavební 
řízení, aby mohlo být vydáno investorovi kolaudační rozhodnutí. Bu-
doucímu provozovateli, firmě Nešetřil a syn s.r.o., pak nastane trvalá 
starost a péče o předané zařízení a postupné připojování koncových od-
běratelů podle připravenosti a zájmu občanů a firem. Všem pak přeji, 
aby těch následných provozních nedostatků či poruch bylo minimum, 
a aby záruční lhůta dodavatelů prokázala, že dílo bylo odvedeno v potře-
bné kvalitě, neboť investor si kvalitní, velmi dobrou práci objednal a za 
takovou také řádně platil či zaplatí. 

Jako výkonný zástupce Města Ledeč nad Sázavou vyslovuji veřejné 
poděkování investorovi CMP a.s. Praha, jeho vedení, panu Rolfú Liitzo-
vi, Ing. Marii Ostrožné, pánům Havlovi, Dr. Křížovi a JUDr. Sršňovi 
a odbornému pracovníku firmy Ing. Jiřímu Bártovi a všem dalším, kteří 
se výkonně podíleli na splnění úkolu. Především pak děkuji všem vlast-
níkům společnosti za tento „dar" našemu městu a jeho obyvatelům, byť 
jsou pro tuto chvíli anonymní. Spolupráce však nekončí a spolu s námi 
řada dalších obcí, včetně našich nejbližších integrovaných obcí, se 
v krátkosti dočká podobného naplnění záměru mít zemní plyn na svém 
území. Karel Urban, starosta města 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady Města Ledeč nad 

Sázavou konaného dne 18. července 
2001 
• RM vzala na vědomí informaci vedou-
cího ekonomického odboru Ing. Semerá-
da k vývoji daňových příjmů Města 
Ledeč nad Sázavou v letech 1998 - 2001. 
• RM vzala na vědomí informaci vedou-
cího sociálního oddělení p. Forsta o vý-
voji nedoplatků a pohledávek za nájem 
bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou 
k 30. dubnu 2001 (jmenný seznam ná-
jemců - dlužníků). 
• RM vzala na vědomí informaci staros-
ty města p. Urbana o dopisu náměstka 
ministra vnitra RNDr. Josefa Postránec-
kého k dalšímu postupu prací na reformě 
veřejné správy ze dne 16. července 2001. 
• RM vzala na vědomí dopis člena ZM 
p. Stanislava Vrby ze dne 17. července 
2001 k hodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku „Odstranění havarijních stavů 
nemocnice". 
• RM vzala na vědomí informaci staros-
ty města p. Urbana o návštěvě, zástupce 
německé firmy Gasversorgung Suddeu-
tschland GmbH, která zajišťuje plynofi-
kaci města Ledeč nad Sázavou, při které 
byly domluveny podrobnosti k připravo-
vané akci „Zažehnutí prvního plamene" 
dne 15. srpna 2001 - přivedení plynu do 
Ledče nad Sázavou. 
• RM schválila žádost paní Petry Ský-
vové, Ke Stínadlům čp. 556, Ledeč nad 
Sázavou, o poskytnutí podnájmu na dobu 
určitou od 1. června 2001 do 31. května 
2002 pro slečnu Lucii Kluchovou. 
• RM schválila přidělit uvolněný byt č. 
38 v DPS žadatelce o výměnu bytu pí B. 

Zichové a byt č. 11 pronajmout panu Jo-
sefu Machotkovi, tč. Bytem Martinice 
čp. 10, Dolní Královice. 

• RM schválila uzavření Smlouvy k pl-
nění úkolů ochrany obyvatelstva mezi 
Městem Ledeč nad Sázavou a Hasičským 
záchranným sborem Jihlavského kraje, 
územním odborem Havlíčkův Brod, Žiž-
kova ul. 993. 

• RM schválila na základě nabídky 
Konfederace politických vězňů ČR, po-
bočka Jihlava závaznou objednávku 30 
ks Publikace o komunismu na Vysočině 
za cenu podle výše nákladu cca 100,-
Kč/ks. 

• RM schválila v souladu s § 39 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřej-
nění záměru odprodat část pozemku 
pare. č. 1622 v katastrální území Ledeč 
nad Sázavou (lokalita nad Intexem). 

• RM schválila v souladu s § 102 odst. 2 
písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích nájemní smlouvu se spol. Lesy ČR — 
lesní správa Ledeč nad Sázavou na pro-
nájem pozemků pare. č. 2441, 532/1 
a 822/2 - celkem 2538 m2 v kat. území 
Ledeč nad Sázavou za cenu 5,-
Kč/m2/rok, tj. celkem 12 690,- Kč/rok 
a nájemní smlouvu mezi Městem Ledeč 
nad Sázavou a společností Hrad Ledeč 
nad Sázavou s.r.o na pronájem části po-
zemku pare. č. st. 751 za účelem ozeleně-
ní ploch v areálu hradu. 

• RM schválila na základě výsledku vý-
běrového řízení dodavatele výstavby 9-ti 
bytových jednotek v ul. Komenského 
u čp. 400 firmu ATOS s.r.o. Ledeč nad 
Sázavou. 

• RM schválila návrh odpovědi starosty 
města p. Urbana na dopis náměstka mi-
nistra vnitra RNDr. Josefa Postránecké-
ho k dalšímu postupu prací na reformě 
veřejné správy ze dne 16. července 2001. 

• RM schválila na základě výsledku vý-
běrového řízení na veřejnou zakázku 
„Odstranění havarijních stavů - Léčebný 
areál nemocnice Ledeč nad Sázavou -
Háj" konaného dne 17. července 2001 
dodavatele této akce firmu STATUS sta-
vební a.s., Humpolec. 

• RM schválila zadat zpracování prová-
děcího projektu na zřízení centrálního 
zdroje tepla u ZŠ Nádražní ul. v Ledči 
nad Sázavou na topné médium zemní 
plyn při zachování dvoupalivového sys-
tému a zřízení centrálního zdroje vytápě-
ní pro MS 28. října v Ledči nad Sázavou 
včetně objektu čp. 400 - přístavba. 

• RM doporučila ZM schválit výkup 
případně směnu části pozemku parc.č. 
PK 313 o výměře 423 m2 v kat. území 
Obrvaň od p. Pavla Rady, Obrvaň 31. 

• RM projednala žádost ředitele Sdruže-
ní Fokus Vysočina Havlíčkův Brod ze 
dne 22. června 2001 o poskytnutí finanč-
ního příspěvku na činnost sdružení. 
Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo měs-
ta usnesením č. 2.200l/20ZM-s) schváli-
lo poskytnutí finančního příspěvku ve 
výši 10 000,- Kč středisku K-Centrum, 
které je součástí sdružení Fokus Vysoči-
na Havlíčkův Brod, rada měst neschváli-
la navýšení finančního příspěvku tomuto 
sdružení v letošním roce. 

Slávek Poborský 
místostarosta 

P o d ě k o v á n í 
Děkuji za všechny obyvatele pečovatelského domu, kteří se zúčastnili dne 18. čer-

vence hezkého a veselého odpoledne. 
Toto hezké posezení nám připravili naše pečovatelky s p. Vondráčkem a s p. Brožem 

i Kryštofem, kteří tu byli jako hosté a také nás obšťastnili hudbou. Zpívalo se a také se 
baštily výborné špekáčky opečené na rožni. I počasí nám přálo, a tak se nebylo co divit, 
že jsme se neradi loučili. Se slibem, brzy se to bude opakovat, jsme se rozešh. 

Ještě jednou Vám všem děkujeme. Věra Cechová 

F I N A N Č N Í Ú Ř A D V L E D Č I n. S . 
Poštovní 520 
584 01 L e d e č nad Sázavou 

p ř i j m e 
1 pracovníka^>ro správu daní 
do oddělení daňové kontroly 

Požadavky: 
• vysokoškolské, popřípadě středoškolské 

vzdělání 
• znalost a praxe v oblasti účetnictví, 

znalost práce na PC 
• psychická odolnost, dobrá schopnost 

komunikace 
• ekonomický přehled, schopnost práce 

správními předpisy 
• zájem o zvyšování dalšího vzdělávání 

v oblasti finančně-danového práva 
• občanská bezúhonnost, zákaz podnikání 

Bližší informace mohou zájemci získat 
osobní návštěvou nebo telefonicky 

na č. tel 0452/61 23 01 u ředitele FÚ. 

Uzávěrka přihlášek s uvedením 
osobních údajů, přehledu praxe, 
dosaženého vzdělání a možného 

termínu nástupu na FÚ: 22. 8. 2001 



D O Ž Í I M K Y 

Když se vesmír rozvlní 
a padá k Zemi hvězda, 
snad se nám to nezdá, 
přej si něco - to se vyplní... 

Přišel čas žní. Pšenice hraje do 
zlatova (bohužel ne všude) a žita už 
sladce voní. Z ovocných sadů táhne 
příjemná vůně dozrávajících plo-
dů. V lese ostře páchne listí a hou-
by nadzvedávají měkký příkrov 
trávy a mechu. Léto se chýlí ke 
konci. Podél cest rudnou jeřabiny a 
zvou k veselým hlučným hodům 
ptáky. Srpnové slunce něžně hladí, 
avšak jitra už jsou chladná a bohatá 
na rosu. 

Je to měsíc, kdy jsou děvčata nej-
hezčí. Prý se rodí nejveselejší a nej-
krásnější děti. Slunce ve znamení 
Lva by mělo přinést nejkrásnější 
počasí. Uvidíme! Ale co červenec 
neuvařil (a že toho „vaření" letos 
bylo pomálu), srpen asi nedopeče. 
Hlídejme tedy meteorologické sig-
nály: velké rosy, mlhy na lukách, 
potocích a řekách, také však seve-
rák zvěstuj ící prý v srpnu stálé 
a teplé povětří. Bartoloměj svatý 
(24.) pak odpoledne zkrátí a Au-
gustin (28.) udělá z tepla stín. 
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Nej významnějším zvykem v měsíci 
srpnu bývaly dožínky. Slavívaly se růz-
ně podle místních poměrů a zvyklostí. 
Bývaly velmi okázalé a v dávných do-
bách byly rozeznávány dožínky císař-
ské, panské a selské. Do těchto 
dožínkových slavností se vkládaly i růz-
né scénky, které znázorňovaly napří-
klad návštěvu některého krále nebo 
kněžny. Můžeme vzpomenout dožínky 
z doby vlády kněžny Libuše, z doby ži-
vota Jana Žižky, krále Jiřího z Podě-
brad, z doby roboty, později z doby 
jejího zrušení a podobně. 

Vyličme si stručně dožínky selské, 
které byly drobnému lidu nejpřirozeněj-
ší. Když byl nakládán poslední snop na 
žebřiňák, děvčata jej oblékla do starších 
ženských šatů tak, aby představoval tak 
zvanou „bábu". Tato „bába" byla posa-
zena na samý vrch vozu. Dívky upletly 
veliký věnec z klasů a polního kvítí 
a malé věnečky z téhož materiálu uplet-
ly pro sebe a ověnčily si své hlavy. Po-
dobnými věnečky byly ověnčeny 
i hlavy sekáčů. Když mezi ně vstoupil 
někdo cizí, ihned jej ovázaly povřísly 
a žádaly tak zvané „výkupné", které 
bylo určeno na džbánek medoviny nebo 
chmeloviny. Žebřiňák projede vesnicí 
a míří do dvora. Cestou chasa výská 
a hrají sumáři. U dvora čeká hospodář 
a hospodyně, kteří chasu vítají. Hospo-
dyně již dříve napekla koláče, husy, 
kachny nebo jinou zvěř, která byla v do-
mácnosti dostupná. Než vjel žebřiňák 
do dvora, zastavil, a jedna z dívek vy-
stoupila a říká: „Panímámo zlatá, otev-
řete vrata, nesem vám věnec ze samého 
zlata.. ." někdy byla říkanka dosti dlou-
há a vnášela dobrou náladu. Jídlo a pití 
bylo připraveno, bylo dosti tance a vese-
lí. „Sklidili jsme žitko tvrdé, zlatou pše-
nici, bude dosti zrna pro každou slepici. 
Na chleba a na vdolečky pro celou ves, 
radujte se proto všichni, radujte se dnes. 
To je ten náš krásný čas, urodil se na po-
líčku bujný klas." Takto slavili jednotli-
ví hospodáři a hostili své pomocníky, 
čímž jim v podstatě dopláceli část 
mzdy, o kterou je celý rok šidili na ma-
lých platech. 

Je zajímavé dodat, že v těch dobách 
nebyl v domácnostech cukr, který nebyl 
znám, anebo v pozdějších dobách byl 
velmi drahý. V každém hospodářství 
byly včelíny a každý dobrý hospodář 
oplýval sudy plnými medu. Proto se ho-
voří o medovině a nebo kde byl pěsto-
ván chmel, tedy o medovině. 

Časy se mění, my s nimi také. Obilí 
se už dávno nesváží na žebřiňácích, 
které byly nahrazeny mechanizací. 
Dnešní „chasa" zřejmě už ani pojem 
dožínky nezná. Snad, naštěstí, alespoň 
dnešní kombajnéři nezapomínají na 
poslední jízdu z lánů obilí a trochu se 
„občerství", i zřejmě ne na útratu hos-
podářů. OK 

POPULÁRNÍ STVOŘIDLA ZAŽILA UŽ LECCOS, A L E 
OFICIÁLNÍ SVATEBNÍ OBŘAD URČITĚ POPRVÉ 

Romantickou svatbu prožili 27. července 2001 v krásném prostředí přírodní 
rezervace Stvořidla dnes již manželé Kellerovi. Dana pochází z Čerčan a Vác-
lav z Prahy. Se svou osadou zajíždějí do přírody již přes dvacet let a oba si nej-
více oblíbili zdejší část řeky Sázavy. Proto se oba rozhodli, že svůj svatební 
den prožijí zde. Svatbu oddával ledečský starosta pan Karel Urban a jednalo se 
o první svatbu v našem okrese mimo obřadní síň. O kvalitní průběh celého ob-
řadu se postaraly pracovnice ledečské radnice paní Marie Bělohradská a paní 
Jana Fotrová. Vždyť teprve od prvního července letošního roku lze takovouto 
svatbu uskutečnit. Mnoho štěstí ve společném manželském životě uzavřeném 
v krásné přírodě přeje novomanželům celá redakce. 



Z policejních zápisků Zásahy PS Ledeč n. S. 
• 3 . 7 . - hasiči odstraňovali pomocí automo-
bilového žebříku uvolněnou omítku na domě 
čp. 667 v ulici M. Majerové. 
• 14.7. - ledečští hasiči vyjeli na dopravní ne-
hodu osobního automobilu u hotelu Koželužna. 
Jednalo se o osobní automobil, který čelné hava-
roval do sloupu veřejného osvětlení. Hasiči za-
jistili vozidlo proti požáru a vrátili se na stanici. 

• 1 5 . 7 . - jednotka opět vyjela na dopravní 
nehodu u hotelu Koželužna. Po příjezdu na 
místo nehody jednotka zjistila, že je zde pře-
vrácené osobní vozidlo, ve kterém je uvězněn 
řidič. Pomocí vyprošťovacího zařízení se po-
dařilo otevřít dveře vozidla a řidiče vyprostit. 
Po zadokumentování nehody policií bylo vo-
zidlo převráceno zpět na kola. 
• 16. 7. - dopravní nehoda na silnici č. 150 
(u sloupu). Hasiči provedli úklid vozovky od 
provozních náplní a pomohli naložit havarova-
ná vozidla na odtahovku. 
• 20. 7. - jednotka vyjela na únik benzínu 
z os. auta na Stínadlech v Ledči n. S. Po příjez-
du na místo zachytila unikající benzín do sběr-
né nádrže a benzín vyteklý na vozovce 
zasypala sorbentem. 
• 21. 7. - Po prudkých přívalových deštích se 
zřítila ocelová lávka na Jestřebnickém potoce 
u Podhradí. Lávka spolu s naplaveným dřevem 
zatarasila koryto potoka. Hasiči pomocí navijá-
ku překážky vytahali a uvolnili vodní tok. 
• Ještě téhož dne se u mlýna v Chřenovicích 
pod lanovou lávkou nahromadily kmeny stro-
mů těžených výše. Hasiči se slaňovali z lávky 
k nahromaděným kmenům, uvazovali je a poté 
byly pomocí traktoru vytaženy na břeh mimo 
dosah rozvodněné řeky. 
• 26. 7. - dopravní nehoda na vozovce směr 
Hněvkovice- Bohumilice. Hasiči zajistili vo-
zidlo proti požáru a vrátili se na stanici.Téhož 
dne jednotka pročistila ucpanou kanalizaci 
v prodejně potravin v ulici Habrecká. 

KAPITÁLNÍ ÚLOVEK ZE 
SÁZAVY. Na předposlední červenco-
vou neděli asi hned tak nezapomene pan 
Zbyněk Vadinský. Dopoledne toho dne 
totiž na jeho udici „zaútočil" parádní 
kousek. Po několika minutách boje vy-
táhl na břeh více než pětikilového kapra, 
měřícího 65 centimetrů. Nutno podo-
tknout, že opodál (místo u Koželužny je 
tajné) postávalo několik závistivých 
kolegů-rybářů, ale našli se i tací, kteří 
šťastnému lovci přišli ochotně na pomoc. 
Jestli se s nimi dělil ještě o něco jiného 
než radost z úlovku, se neví. Přát v tuto 
chvíli dobrou chuť je asi zbytečné, jen 
panu Vadinskému připomínáme, že ryba 
„má plavat" a přejeme mu ještě víc tako-
vých úlovků. OK 

• 2. 7. Srnec byl příčinou dopravní ne-
hody u Kamenné Lhoty. Nešťastný řidič 
V. N. tak přišel ke škodě 25 000 korun, 
ale alespoň si uchránil zdraví, což se po-
trhlému srnci nestalo. 
• 5.7. Osudné houbaření se stalo pro ro-
dinu, která zaparkovala svoji škodovku 
v lesním porostu na Přemilovsku. Nezná-
mého prevíta přestalo bavit houbaření 
a vloupal se do jejich auta. Ukradl kabel-
ku s doklady i peněženkou, ve které bylo 
1 800 korun. Stejně skončil i pražský 
houbař (20. 7.) v chřenovických lesích. 
Zloděj mu tu vylomil zadní okénko jeho 
osobáčku a ukradl mu odsud věci v hod-
notě 26 000 korun. Podobné případy 
se v této letní sezóně množí, proto buďte 
opatrní a neparkujte až u pařezů. 
• Paní V. N. oznámila krádež šesti kusů 
dámských kalhotek. Neznámý čuňák jí 
tak způsobil škodu za téměř šest stovek. 
• 6. 7. Smůlu měl cyklista z Černošic, 
který jel pozdě večer z Vrbky směrem na 
Třebětín. Nešťastným pádem si přivodil 
zlomeniny a četné šrámy na hlavě. Letní 
krajinu teď může sledovat leda tak z oken 
špitálu. 
• 8. 7. Podobně dopadl cyklistický kole-
ga z Prahy jen o dva dny později. Odnesl 
si četná vážná zranění ze střetu s trakto-
rem. Bodejť by ne, zkuste si na kole pře-
tlačit traktor. 
• 9. 8. Ještě že ti plynaři už u nás končí, 
nebo jim místní zloději rozkradou „nádo-
bíčko". Tak se stalo že v Kynicích jim 
kdosi za pravého poledne ukradl z LIAZ-
ky dálková světla za patnáct stovek. 
• 12.7. Jedna místní banka oznámila, že 
paní B. H. vybírá peníze z nekrytého po-
stžirového účtu, což se posuzuje nejen 
jako neslušné, ale také jako trestné. 
• Moc toho na své SUZUKi neujel J. S. 
při odchodu ze zaměstnání. Hned za bra-
nami narazil do elektrického rozvaděče 
a zle se pošramotil. Jeho vážná zranění si 
vyžádala hospitalizaci v brněnské ne-
mocnici. 
• 14.7. Začarovaná byla v polovině mě-
síce křižovatka u Koželužny. Nejprve tu 
v časných ranních hodinách narazil M. K. 
do sloupu veřejného osvětlení, aby tu 
hned o den později v témže místě neze-
šrotoval svoji škodovku J. K. Nutno po-
dotknout, že oba pánové byli opilí! 
Věřme, že dostali za vyučenou a mohou 
se těšit, že z této šlamastyky vyvázli bez 
větší újmy na zdraví. 
• Pan M. G. Oznámil odcizení trávní se-
kačky. Tentokráte můžeme s radostí kon-
statovat, že pachatelé byli téměř vzápětí 
vypátrání. Zpytovat svědomí může paní 
M. K. a pan P. F. - oba z Ledče (vidíte, že 
zkratka PF nemusí být vždy jen pro štěs-
tí). 
• 16. 7. „U sloupu" došlo k dopravní ne-
hodě. Brzy ráno se tu střetla dvě osobní 
vozidla. Pana E. K z Hněvkovic a viníka 
nehody R. U. z Budějovic. 
• 17. 7. Ředitel místního ČSAD pan Kr-
čil oznámil, že neznámý pachatel nabou-
ral střechu jejich čerpací stanice 

a způsobil jim tak škodu za více než 
100 000 korun. 
• Večer se na policii dostavila slečna M. 
Š. (roč. 1983), že je po ní údajně vyhláše-
no pátrání. Šetřením se zjistilo, že ji sku-
tečně nechali hledat rodiče. Aby se 
hledaný sám přihlásil policajtům se asi 
moc často nestává. Zůstává otázkou, kde 
se asi toulala kočka ze Záběhlic? 
• 18. 7. Neznámý nešika ukradl v ulici 
Majerové volkswagena. Vozidlo se brzy 
našlo odstavené u polikliniky, považte -
zřejmě jej neuměl nastartovat. 
• Z místního nádraží bylo oznámeno 
vloupání do lesního traktoru, který byl 
přepravován po železnici. Odcizené zaří-
zení a nářadí bylo vyčísleno na 7 000 ko-
run. 
• Jako ne moc velcí chytráci se projevila 
partička místních mladíků, kteří chtěli 
v hlavním městě udělat dobrý kšeft - to-
tiž nakoupit levně mobilní telefony. 
Svým „obchodním přátelům" předali na 
Masarykově nádraží 29 000 korun a mo-
bilní telefon. Výhodná transakce se však 
nekonala. Velkoměstem protřelí darebáci 
slíbené zboží nejenže nedodali, ale s tuč-
nou zálohou zmizeli v davu. Jó hošánko-
vé, kampak na Pražáky! 
• 20. 7. Benzín je drahý a tak se krade. 
Opakovaně se tak děje na sídlišti, kde 
pod rouškou noci se přímo z aut přečer-
pává benzínek. Tak se stalo i tohoto dne, 
kdy se však zlodějské dílo úplně nepoda-
řilo a 20 litrů vyteklo jen tak na ulici. 
• 21. 7. Po diskotéce se opět řádilo. 
V Havlíčkově ulici byly poškozeny 
vstupní dveře kadeřnictví, škoda je za 
500 korun. Lumpům by se neměli palice 
krášlit, ale pěkně vymáchat v ledové 
vodě. 
• 24.7. Zlatá mládež se bavila na chalu-
pě H. Š. v Kamenné Lhotě. Volné chvíle 
si krátili střelbou ze vzduchovky a při 
této „veselé hře" postřelili sousedovic 
psa. Věru chytré a veselé. 
• 25. 7. Pan R. V. nalezl a odevzdal 
dámskou kabelku i s doklady. O jejím od-
cizení jsem psal v minulém čísle. 
• 26. 7. Neopatrný brigádník L. Z. ne-
chal bez dozoru a uzamčení svůj batoh 
s mobilním telefonem. Čísi „hbité ruce" 
mu zavazadélko prošmátraly a uzmuly 
mobil. Tak na tuhle zbytečnou brigádu 
v Kovofiniši se bude špatně vzpomínat. 
• 28. 7. Sousedské (nesousedské) vzta-
hy v Hlohově snad nemají konce. Paní 
M. S. oznámila poškození plotu a napa-
dení panem J. K., což se později ukázalo 
jako nepravdivé a paní M. S. se bude mu-
set z nepravdivých tvrzení zpovídat. 
• 29. 7. Neopatrní rekreanti nechali 
u koželského koupaliště pobíhat dítě bez 
dozoru, na což málem doplatil pan J. B., 
kterému harant vběhl pod auto. Naštěstí 
se vše obešlo bez vážných zranění. 
• 31.7 . V samém centru našeho města 
byla nalezena dámská kabelka. Poctivá 
nálezkyně paní D. P. z Lipničky jistě 
udělala velkou radost paní M. K. z Vilé-
movic. OK 



Turistická informace 

CENTRUM - DUM DETIA MLÁDEŽE 
LEDEČ NAD SÁZAVOU, HUSOVO NÁMĚSTÍ 242 

Nabídka zájmových útvarů na školní rok 
2 0 0 1 - 2 0 0 2 

Kroužky pro děti a mládež 
Kytarové kroužky od 1. tříd 
Sborový zpěv od 1. tříd 
Pískání pro radost od 1. tříd 
Hudebně pohybová výchova 6 - 8 let 
Hra na varhany od 1. tříd 
Házená - dívky od 2. tříd 
Tenis od 3. tříd 
Volejbal dívky od 5. tříd 
Volejbal chlapci od 7. tříd 
Karate od 4. tříd 
Aerobic dívky od 7. tříd 
Aerobic pro nejmenší od 3. tříd 
Počítačový kroužek od 1. tříd 
Hry na počítači od 1. tříd 
Škola moderního stylu od 7. tříd 
Keramický kroužek od 2. tříd 
Drátování od 5. tříd 
Přátelé přírody od 1. tříd 
Cesty do pravěku od 4. tříd 
Anglický jazyk od 2. tříd 
Mladí „redaktoři" od 6. tříd 
Klub podnikavých dětí od 3. tříd 

Taneční kurz od 15 let 

Kurzy pro dospělé 
Obsluha počítačů 
Kurzy šití pro mladé ženy a dívky 
Aerobic s Radkou 
Stepaerobic s Evou 
Aerobic - Hněvkovice 
Aerobic - Vlastějovice 
Aerobic - dopolední cvičení 
Anglický jazyk 
Keramika 
Drátování 

Všechny nabízené kroužky jsou 
rozděleny dle věku a zdatnosti zá-
jemců do více skupin. Zápis začíná 
od 30. srpna 2001. Bližší informace 
poskytnou pracovníci Centra -
DDM, Husovo nám. 242, Ledeč n. 
S., telefon: 626 415, 620 537. Služba 
o prázdninách každé úterý a čtvrtek 
9 - 12 hodin. 

Máte úžasné město a okolí, prohlásil 
návštěvník Informačního centra. Projez-
dil jsem skoro celou Evropu a mohu jen 
potvrdit, že takových zajímavostí na jed-
nom místě je vidět málo kde. Vezměte si 
jenom železnici, to by v zahraničí byla 
senzace. Staré historické nádraží, trať 
v hlubokém terénním zářezu, viadukt -
most - a tunel, přímo technická památka. 
Tunel prochází pod hradním mostem 
a ještě se zatáčí. Hrad přes všechno zane-
dbání - dominanta. Naproti hradu v cen-
tru města skalní útvar na Šeptouchově. 
Odtud krásný výhled po městě. Památeč-
ní kostely, synagoga, hřbitovy. Chlubit 
se můžete i náměstím, vzorně uprave-
ným, jedním z nejdelších v Čechách. Tak 
bych mohl ve výčtu dlouho pokračovat. 
Snad nesmím zapomenout na řeku Sáza-
vu, ladně plynoucí přes město. O ledeč-
ském okolí ani nemluvím. Máte se vy, 
ledečáci, čím chlubit, pokračoval ná-
vštěvník. V posledních letech jste zde 
i mnoho vybudovali, vylepšili a dochází 
k postupným opravám památek, ale 
i obyčejných budov. 

Rád k Vám zavítám za několik let 
a doufám, že město se již bude skvět 
v nové kráse tak, jak nikdy v minulosti, 
a bude přeplněné turisty od nás i ze za-
hraničí. Možná si to místní ani neuvědo-
mují, jaká je obklopuje krása přírodní 
a historická. Doporučil bych všem ná-
vštěvu nějakých zahraničních letovisek 
a jejich srovnání. Ledeč by jistě zvítězila. 
Buďte proto na své město hrdi a chraňte 
si vše, co tady máte. František Pleva 

Štrůdl na bradě 
Dne 25. srpna 2001 se na nádvoří 

ledečského hradu uskuteční předsta-
vení Šibeničník aneb Obrazy ze živo-
ta Francoise Villona na motivy knihy 
J. Loukotkové Navzdory básník zpívá 
v podání ochotnického divadla Štrůdl 
z Krucemburku. Není náhoda, že po 
třech úspěšných vystoupeních na do-
mácím jevišti zavítá divadlo Štrůdl se 
svým představením právě do našeho 
města. V hlavní ženské roli slepé Gab-
riely, autorky scénáře, kostýmů a zá-
roveň i režisérky je do svého města 
přivádí dnes už bývalá Ledečačka Re-
nata Vrbová-Lédlová. Životní osudy 
básníka a rebela Francoise Villona 
poskládané do šesti obrazů vás zave-
dou do středověké Francie prostřed-
nictvím studentských popěvků 
a balad, dobových kostýmů, hudby, 
průvodního slova a živého děje. Hodi-
nové představení na hradním nádvoří 
začíná v 19 hodin, vstupné je dobro-
volné. Pro případ nepříznivého počasí 
bude divadlo Štrůdl hledat střechu 
nad hlavou v jiném objektu. Zájemci 
o představení sledujte upoutávky na 
plakátovacích plochách. SV 

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



OBRAZY Z VYSOČINY 
Informační centrum pořádá od os-

mého srpna výstavu obrazů. V místní 
synagoze se představí akademický 
malíř, profesor Emil Hrdlička. Střed-
ní generace si ho pamatuje jako stře-
doškolského profesora a ředitele 
místního gymnázia. Autor vystudo-
val obor psychologie - pedagogika 
na Vysoké škole pedagogické v Pra-
ze. Působil jako středoškolský, od 
roku 1960 jako vysokoškolský učitel 
- vedoucí katedry výtvarné výchovy 
Pedagogického institutu v Pardubi-
cích, později Pedagogické fakulty 
v Hradci Králové. V roce 1970 
v rámci „normalizačních" čistek nu-
cené ze školství odešel se zákazem 
práce ve školství a kultuře. Prošel 
pak různými zaměstnáními. Po roce 
1990 působí jako psycholog Úřadu 
práce v Pardubicích, kde žije od roku 
1960. Ve věku 76 let končí svou za-
městnaneckou kariéru. 

Vystavuje od roku 1942, později 
od roku 1946 pokud mu to dovolí 
jeho pedagogická angažovanost. Po 
roce 1971 mu bylo zakázáno své prá-
ce vystavovat. 

Autor se narodil v roce 1919 a do-
dnes ho neopustila touha umělecky 
zpracovávat na svých obrazech kraji-
nu naší Vysočiny. Za svůj život 
uspořádal šest samostatných výstav 
a na mnoha se podílel jen svou účastí. 
Výstavu tohoto umělce, který se do-
dnes cítí být částečným ledečským 
občanem, mohou zájemci zhlédnout 
do dvacátého druhého srpna. 

Výstava bude otevřena: Po, St, Pá 
14-16 , Út, Čt 9 - 11 hodin. 

GALERIE NA HRADĚ 
V LEDČI NAD SÁZAVOU 

VÁS ZVE NA 

VÝSTAVU OBRAZŮ 
IVANA SÝKORY 

VÝSTAVA TRVÁ 
OD 3. DO 30. SRPNA 2001 

OTEVŘENO DENNĚ MIMO 
PONDĚLÍ 9 - 12 a 13 - 16 HODIN 

Potřebná 
Díky Okresnímu úřadu, muzeu 

a archivu v Havlíčkově Brodě vyšla 
vloni publikace „Českoslovenští le-
gionáři - rodáci a občané okresu 
Havlíčkův Brod". Na 113 stranách je 
úvod, ukázky z deníků našich legio-
nářů, fotografická dokumentace z je-
jich života a pouti po bojištích. Závěr 
pak přináší abecední seznam dvanác-
ti set legionářů z okresu. Bezesporu 
čas už udělal své a jisté i absence pa-
mětníků udělala své. Za desítiletí 
opomíjení a nepřátelství k těmto li-
dem jak za okupace, tak i za totality 
je vlastně zázrak, že něco podobného 
vůbec uvidělo světlo světa. 

Důležitým vodítkem pro mladou 
generaci je přehled a podrobnosti 
0 vzniku a působení čsl. legií v Rus-
ku, ve Francii a Itálii s řadou dat 
a chronologie. Potěšujících je devět 
stran textu z deníku ledečského le-
gionáře Františka Krandy od 9. le-
gionářského pluku ruských legií. Je 
tam popsáno jeho zajetí, posléze 
anabáze po Rusku, kde těžce one-
mocněl a byl v nemocnici, kupodivu 
v Petropavlovské pevnosti v Petro-
hradě. Vylíčil svoje zážitky z revo-
lučního kvasu v únoru 1917, když 
byl svržen car a vlády se ujal Keren-
ský. Pak byl propagátorem našich 
legií, sbíral peníze a zúčastnil se 
bojů a cesty po magistrále do Vladi-
vostoku a posléze do vlasti. Pozoru-
hodné jsou jeho zasvěcené úvahy, 
komentování událostí a poměry 
mezi Čechy, kteří byli Austrijáky 
a do legií nechtěli a těmi druhými -
vlastenci. Bezesporu měli tehdejší 
mladí lidé velký přehled a vzdělání, 
byť to byly jen tehdejší měšťanské 
školy. Není divu, že na Rusi převy-
šovali tamní obyvatele zručností 
1 znalostmi. Měl jsem to štěstí, že 
jsem onen deník měl v ruce a je to 
opravdu poučné čtení a lze říci, že je 
záslužné po těch 80 letech, když je 
aspoň jeho část přetištěna a k dispo-
zici. Jeho slova jsou aktuální i dnes. 
Sám si Františka Krandu - kamení-
ka, pamatuji, bydleli v Hrnčířích 
a při slavnostech chodil spolu s dal-
šími v legionářské uniformě. 

Další část obsahuje abecední se-
znam legionářů z okresu a je jich ko-
lem dvanácti set. Posléze je 
abecední seznam obcí a měst okresu 
s přehledem legionářů rodáků 

publikace 
a bydlících tam. Jen Ledeč nad 
Sázavou mající tehdy něco přes dva 
tisíce obyvatel má seznam 84 legio-
nářů! Je pro dnešek neuvěřitelné, že 
např. z okolních obcí byly jich další 
desítky. Tak z Bohumilic 8, Bojiště 
11, Lhoty Dobrovítovy 2, Habreku 
3, Hradce 6, Kožlí 9, Obrvaně 3, 
Souboře 4, Vilémovic 4, Vrbky 8. 
Ze Zahrádky, dnes už dávno zatope-
né, bylo v legiích dokonce 40 obča-
nů! Pro pořádek je slušné dodat, že 
v seznamech jsou jak rodáci, tak i ti, 
co tam bydleli. V seznamech jsou 
totiž legionáři uvedení jménem, 
hodností, datem narození a místem 
narození, příslušností k armádě 
a pluku či jednotky, data vstupu do 
legií a datem úmrtí (a těchto dat je 
málo). Nejlépe je to osvětlit na pří-
kladu: Budinský Vladimír, vojín, 
nar. 3. května 1888 v Hněvkovicích, 
bytem Ledeč nad Sázavou, Rusko; 
2. dělostřelecká brigáda; do legií 
vstoupil 11. listopadu 1917. Pana 
Budínského jsem znal, pracoval 
jako železničář, bydleli na Žižkově. 
Avšak k seznamu: řadu legionářů 
jsem pamatoval a vídával v unifor-
mách, řada z nich je měla i v revo-
lučních dnech roku 1945. Jsou však 
tací, jejichž jména vidím, ale už ne-
vím, o koho vlastně šlo. I tak, pokud 
mne paměť neklame, jsem nenašel 
francouzského legionáře Františka 
Práška, stroj nika a majitele dílny na 
Žižkově, není tam ani podobný ve 
francouzské uniformě pan František 
Sadí lek, pana Františka Smítku 
z Nádražní ul. uváděného jako rus-
kého legionáře pamatuji v uniformě 
italských legií s typickým klobou-
kem a perem. 

Tolik k jedné publikaci. Jistě by 
nebylo na škodu, aby se v Ledeč-
ských novinách objevily seznamy 
těchto lidí, protože tato publikace 
s nákladem 350 kusů má omezený 
dosah. Když jsem byl opakovaně 
v Belgii, tak na městečku velikosti 
Zahrádky měli ulice pojmenovány 
jmény vojáků, kteří položili za Bel-
gii život v roce 1914. Jistě by to bylo 
následováníhodné i u nás. Při dnešní 
úrovni vlastenectví by jistě neškodi-
lo, aby i pedagogové měli jako jed-
nu z učebních pomůcek právě tuto 
publikaci. 

Dr. Miroslav Vostatek 



KOHEZE = SOUDRŽNOST = VZÁJEMNÝ RESPEKT 
Pracovní setkání starostů Svazku obcí 

mikroregionu Ledečsko se uskutečnilo 
11. července na Městském úřadě v Ledči 
nad Sázavou. Jednání byl přítomen pri-
mář LDN Háj MUDr. Vratislav Kaniok, 
aby seznámil všech 19 starostů o provo-
zu léčebny a připravované rekonstrukci 
lůžkového oddělení v Háji. Celkové ná-
klady na odstranění havarijního stavu 
představují v I. etapě přes třicet miliónů 
korun. 

Významnou finanční pomoc předsta-
vuje státní dotace ministerstva zdravot-
nictví. Zhruba čtvrtinový podíl před-
stavuje dofinancování Městem Ledeč 
nad Sázavou. Rovněž zmínil provoz la-
boratoře a oddělení gastroendoskopie 
přemístěných před rokem z Háje do no-
vých prostor na poliklinice. Přítomní zá-
stupci obcí zmínili příznivý ohlas občanů 
z hlediska kvality i dostupnosti těchto 
zdravotnických služeb. 

Diskutovali jsme i spolufinancování 
rekonstrukce prostor Rychlé záchranné 
pomoci, kdy původní návrh na paušální 
částku 30 tisíc na obec byl přehodnocen a 
shodli jsem se na spolupodílení se podle 
počtu obyvatel jednotlivých obcí. 

Dalším bodem jednání byla informace 
týkající se reformy veřejné správy, zej-
ména o zařazení města Ledeč nad Sáza-
vou do obcí kategorie III. typu tzv. 
malých okresů. Starostové obcí zmínili 
informaci z porady na Okresním úřadě 
v Havlíčkově Brodě, kdy zastupujícím 
přednostou bylo sděleno, že vládní návrh 
počítá s třemi tzv. malými okresy na úze-
mí Havlíčkobrodska a to Havl. Brodem, 
Ledčí a Chotěboří. 

Shodli jsme se na tom, že úspěšně pok-
račuje plynofikace celého Ledečska 
a přes počáteční nedůvěru v Privátní čes-
kou plynárenskou, a.s. (nyní ČMP, a.s.) 
si tato společnost vydobyla uznání všech, 
kteří se o plynofikaci zajímají. Financo-
vání plynofikace jednotlivých obcí je 
kryto přibližně 50% státní dotací Státním 
fondem životního prostředí, 25 % hradí 
ČMP a.s. a zhruba čtvrtinu musí uhradit 
obce ze svých prostředků. Takovéto fi-

nancování platí pro obce Ledečska 
a bude použito i u místních částí Habrek, 
Souboř a Obrvaň integrovaných k městu 
Ledeč nad Sázavou. Samotné město se fi-
nančně na plynofikaci nepodílelo.*/ 

V příštím roce má být zahájena plyno-
fikace dalších obcí, a to Bojiště, Kožlí, 
Pavlova, Vilémovic a již zmíněných tří 
„ledečských" místních částí. Další inves-
tiční záměry ČMP na Ledečsku prozatím 
nepředložila. 

Informoval jsem své kolegy o přiděle-
ní státní dotace ve výši 17,5 mil. Kč na 
přístavbu 25-ti bytů v domě s pečovatel-
skou službou (DPS). Celková kapacita se 
tak zvýší na 70 bytů. Přestože je dotace 
rozhodujícím finančním krytím této 
akce, pokrývá cca 85 % celkových nákla-
dů, dalšími prostředky se musí podílet 
město. V „pečováku" jsou umístěni ob-
čané i z okolních obcí našeho regionu. 

Starostové se zajímali o právě finišující 
rekonstrukci Základní školy v Komenské-
ho ulici, kdy 1. etapa musí být ukončena 
1. září tak, aby zde mohla být zahájena vý-
uka. Generální oprava interiéru z této ško-
ly udělá v podstatě novou školu. 

Kladně bylo hodnoceno zprovoznění 
Posázavské cyklostezky a živější cestov-
ní ruch v obcích na trase. Především ob-
chodníci s potravinami, hostinští a opra-
váři včetně prodejců kol zaznamenali 
vyšší tržby. 

Nutnost spolupráce a vzájemné infor-
movanosti je pro nás nezastupitelná. Ne 
pokaždé se na poprvé podaří najít shodu 
ve všech záležitostech. O to více si cením 
konstruktivního přístupu a umění svých 
kolegů, že k jednání přistupují v duchu 
hesla „dohodli jsem se, že se dohodne-
me". Ne všude ve šech regionech sou-
držnost funguje. V tisku jsem zazna-
menal, že se starostové vzájemně fackují 
- i když zatím jen slovně, o to s větší pub-
licitou (viz Noviny Vysočiny - Chotě-
bořsko). Asi ještě nedocenili, že města 
v těchto mikroregionech potřebují vesni-
ce a úloha spádových měst je nezastupi-
telná. 

Slávek Poborský, místostarosta 

M O T O K R O S 
- sobota 15. září -

Třicátý devátý ročník 
Ledečského motokrosu 

je letos zařazen jako 
poslední finálový 
závod mistrovství 
České republiky 

PAPOIL-CUP. 

Srdečně zve AMK 
Ledeč nad Sázavou 

KORIDOR 
V březnu vyšlo laskavou péčí 

Obecního úřadu v Kožlí první číslo 
časopisu Koridor. Obsahuje infor-
mační články, portréty, recenze, stu-
die, kritiky z oblasti literatury, filmu, 
hudby, výtvarného umění, a vlastně 
kultury jako takové, a taky původní 
tvorbu mladých začínajících autorů 
z České republiky. Koridor je proza-
tím k dostání v Městských knihov-
nách v Ledči, Světlé, Přibyslavi 
a v Okresní knihovně v Havlíčkově 
Brodě. Pro chystané druhé číslo 
(podzim 2001), přinášející řadu důle-
žitých změn (jako jsou větší náklad, 
časopisecká vazba, kvalitnější tisk 
i grafika...) redakce hledá nové spo-
lupracovníky. Nejsme příliš nároční, 
naši přispěvatelé by měli být jen ima-
ginativní, bystří, zvídaví, talentovaní 
a celkově neobyčejní. Uzávěrka nej-
bližšího čísla je konec září. Svá díla 
(publicistika, vědecké texty, popř. 
básně či prózu, fotografie, výtvarné 
práce apod.) zasílejte na adresu Kožlí 
175, 582 93 (Mirek Pecha), bližší in-
formace získáte tamtéž nebo na mai-
lu koridor@centrum.cz. 

Mirek Pecha 

mailto:koridor@centrum.cz


T e n i s o v ý t u rna j 
Ve dnech 5. a 6. července 2001 se 

na ledečských kurtech uskutečnil již 
5. ročník celostátního turnaje žen 
o „Ledečský zámek". Z původně 
16-ti přihlášených hráček se jich na-
konec zúčastnilo 10, ale kvalita zápa-
sů tím vůbec neutrpěla. Turnaj 
jednotlivců po 2,5 hodinovém finálo-
vém boji vyhrála Klára Vítková 
(111. hráčka českého žebříčku), ligo-
vá hráčka VS TÁBOR. I ve čtyřhře 
sklidily bouřlivý potlesk diváků ses-
try Klára a Šárka Vítkovy (111. resp. 
122. v ČS Ž), které porazily po více 
jak 2 hodinové bitvě ve finále pár Za-
vadilová (129. ČS Ž) Hošková (131. 
ČS Ž) z Lysé nad Labem resp. z Pra-
hy. Organizátoři turnaje děkují touto 
cestou všem sponzorům za velice 
hodnotné ceny, vždyť vítězka získala 
100,- USP, druhá v pořadí 100,- DM 
a poražené semifmalistky braly po 
50-ti DM a krom toho si každá hráč-
ka odvezla ceny a upomínkové před-
měty hlavně ze skla. Poděkování 
patří ale také hlavnímu rozhodčímu, 
p. Víškovi ze Světlé nad Sázavou, p. 
Marku Kroutilovi a všem těm, kteří 
s organizací turnaje jakkoliv pomoh-
li. To, že se jednalo o významnou ne-
jen sportovní, ale i společenskou 
událost ve městě, svědčí přítomnost 
redaktorů deníků PRÁVO, MF Dnes, 
Novin Vysočiny i Ledečských novin. 

Sponzoři: 
MUDr. Kroutil, MUDr. Vyroubal, 
Dingo-obuv, s.r.o., Envicomp, s.r.o., 
K+K - doprava, Scháfer-sudex, 
s.r.o., Restaurace Central, Městský 
úřad Ledeč nad Sázavou, Huť Anna 
Bělá, Sklo Machek Světlá nad Sáza-
vou a Sklo Bohemia Světlá nad Sáza-
vou. Josef Hnik 

Dvojčata Klára a Šárka Vítkovy, ví-
tězky čtyřhry 

Házenkáři reprezentovali město 
Na počátku měsíce července se tři družstva házenkářského oddílu místní tě-

lovýchovné jednoty zúčastnila mezinárodního házenkářského turnaje ve Slo-
vinském městě Isola. Evropského házenkářského festivalu, jak se tento turnaj 
jmenuje, se zúčastnilo přibližně 100 družstev z Evropy a Tchajwanu. Z České 
republiky se kromě našich družstev turnaje zúčastnila družstva z Olomouce, 
Karviné, Zlína a Prahy. A ani vedle družstev z těchto měst, které byly repre-
zentovány většinou tzv. sportovními centry mládeže, se naši mladí házenkáři 
„neztratili" a velmi dobře reprezento-
vali náš oddíl a tím i naše město. Zvláš-
tě týmu starších žákyň se velmi dařilo 
a pouze jedna branka je dělila od bojů 
o první místa v turnaji. Nakonec v boji 
o 6. místo podlehla družstvu Zlína. 
Starší žáci doplatili na to, že družstvo 
bylo tvořeno z velké většiny i mladšími 
žáky. Proto často v jeho utkáních roz-
hodovala značná fyzická převaha sou-
peřů. Přesto se žákům podařilo 
v závěru turnaje několik překvapivých 
vítězství, z nichž zvláště cenné je vítěz-
ství nad pozdějším finalistou turnaje -
Kvarnerem Rijeka. Celkové 9. místo 
z 15-ti účastníků však odpovídalo mož-
nostem našeho výběru. Posledním naším družstvem, které se účastnilo turna-
je, bylo družstvo mladších dorostenců. Čerstvý účastník naší nejvyšší soutěže 
však na vlastní kůži poznal, jak velký výkonnostní rozdíl v těchto věkových 
kategoriích panuje mezi družstvy u nás a v Slovinsku a Chorvatsku. Celkově 
třetí místo od konce je zároveň vážným varováním před nadcházející ligovou 
sezónou. 

Celkově však bylo zajištění účasti na tomto turnaji určitou odměnou pro 
všechny, kteří se házené věnují po celý rok a reprezentují naše město. Týden-
ní pobyt na turnaji, kdy boje na házenkářských kolbištích střídalo koupání 
v moři a navazování nových přátelství, si všichni účastníci hradili sami. I přes-
to byl zájem značný a vzhledem k ohlasu, který po návratu z turnaje zazname-
nali funkcionáři oddílu házené, nebude v případě další účasti na tomto turnaji 
v příštích letech problém s účastí našich družstev. 

Kdy v Ledči na házenkářskou ligu dorostu? 
8. 9. 2001 1. HK Dvůr Králové nad Labem 10,30 hodin 
15.9.2001 HBC Jičín 10,30 hodin 
29. 9. 2001 HSC Plzeň 10,30 hodin 
13. 10.2001 Aritma Praha 10,30 hodin 
27. 10.2001 Jiskra Třeboň 10,30 hodin 



U P L A V A L J I M „ O P f l R N Í K " 
V poslední červencovou sobotu se v Koutech u Ledče konal už IV. ročník 

Malého železného muže - ženy Melechova. Za krásného letního počasí se na 
start závodu dostavilo 61 startujících, z toho pět žen. Že se jedná o „železňá-
ky" dokazuje fakt, že jen čtyři účastníci závod nedokončili a že se závodilo 
přes horké letní poledne! Vítězem se stal Tomáš Bednář z Jihlavy {na snímku 
těsně po dokončení závodu), který svým soupeřům ukázal své ambice už po 
první disciplíně - plavání, kdy v chladných vodách kouteckého rybníka „upla-
val" svým kolegům o téměř dvě minuty. 

Vítězka ženské části soutěže, Milena Procházková z Českých Budějovic po-
kořila dvouhodinový čas o deset minut. V cíli sice prohlásila: „ To jsem ale 
blbá, kdybych radši doma vařila ale její slova nelze brát až tak vážně, neboť 
její výkon svědčí o skvělé připravenosti a kondici. 

Závod se mohl uskutečnit také jen díky laskavému přispění sponzorů, 
z nichž jmenuji alespoň - Jízdní kola sport Ledeč, Wan Servis, Elkomplex 
a Sklárny Bohemia. Parta obětavých organizátorů v čele s „duší podniku" Jir-
kou Pechou (mj. v závodě skončil devátý) jistě už v hlavě nosí vylepšení pro V. 
ročník v roce 2002. OK 

Malý železný muž - žena Melechova má tyto tratě: 
400 m plavání, 35 km kolo, 6, 5 km běh 
Pořadí muži 
1. Bednář, Jihlava (1:33:20) 
2. Sedláček, Praha 
3. Procházka, Č. Budějovice 

Pořadí ženy 
Procházková, Č. Budějovice (1:50:24) 
Moravcová, D. Královice 
Smítková, Bernartice 

MUŽI „A" 
12. 8. Ledeč - Rychnov na M. 17:00/doma 

19. 8. Dolní Újezd - Ledeč 17:00 

26. 8. Ledeč - Kostelec n. O. 17:00 /doma 

2. 9. Ledeč - Lípa n. O. 17:00/doma 

8. 9. Žamberk - Ledeč 17:00 

16. 9. Ledeč - Prachovice 16:00 /doma 

23. 9. AFK Chrudim „B" - Ledeč 16:00 

30. 9. Ledeč - Polička 15:00/doma 

7. 10. Hlinsko - Ledeč 15:00 

14. 10. Ledeč - Slatiňany 15:00 /doma 

20. 10. Skuteč - Ledeč 15:00 

28. 10. Ledeč - Lanškroun 14:00/doma 

4. 11. Světlá - Ledeč 14:00 

10. 11. Rychnov na. M. - Ledeč 14:00 

18. 11. Ledeč - Dolní Újezd 13:30/dle počasí 

HOUBY POD OKNY. Přímo před 
okny místní policejní stanice byly obje-
veny překrásné houby. Když se zjistilo, 
že se jedná o nádherně vyvedené jedlé 
hřiby koloděje, staly se rázem předmě-
tem zájmu i střežení. My se domníváme, 
že patřily škole, ale náčelník policie 
usoudil, že by dětem mohly škodit, a pro-
to je vzal do „úschovy" na „vechtrovnu". 

OK 

SVATÝ VAVŘINEC 
Pokud padají letní noční oblohou 

v předvečer svátku svatého Vavřince 
(10. 8.) létavice, říkají lidé, že světec 
prolévá ohnivé slzy. Pro svou smrt na 
rožni byl sv. Vavřinec patronem všech 
povolání, která měla co činit s ohněm -
hasičů, kuchařů, platném, uhlířů. Spolu 
se sv. Florianem a Agathou patřil 
k ochráncům před požáry. V mnoha 
vsích j ižních Čech zdobili lidé kolem 
svátku tohoto světce okna, někdy celá 
průčelí domu jeřabinami (obdobně j inde 
na sv. Bartoloměje - 24. 8.). Tento zvyk 
má původ v legendě, že sv. Vavřince stí-
hali vojáci. Večer se před nimi ukryl do 
domu, který si pronásledovatelé označi-
li větvičkou jeřabiny. Když ho ráno hle-
dali, byly jeřabiny na všech domech, 
takže sv. Vavřinec utekl. 

Sv. Vavřinec (Laurentius) pocházel 
ze Španělska, učitelem mu byl kněz Six-
tus, který se později stal papežem a sv. 
Vavřince přijal mezi sedm římských 
jáhnů. Za císaře Valeriána se Sixtus stal 
první obětí pronásledování křesťanů. 
Při svém zatčení nařídil sv. Vavřinci 
prodat všechno církevní jmění a peníze 
rozdat chudým. Zanedlouho byl i sv. 
Vavřinec předvolán a císařův náměstek 
mu nařídil odevzdat poklady. Sv. Vavři-
nec sezval všechny chudé a trpící a j e 
označil za bohatství své církve. Rozhně-
vaný úředník nechal také sv. Vavřince 
odvléci do žaláře, mučit a roku 228 po-
zvolna upéci na rozžhaveném rožni. Od 
středověku se sv. Vavřinec mezi řím-
skými mučedníky uctíval nejvíce. Po-
čátek této úcty se datuje do roku 955, 
kdy n a den sv. Vavřince porazil císař 
Ota I. kočovné Maďary na řece Lechu, 
kteří tehdy hrozili zaplavit celé Němec-
ko. O K 



DOHROMADY JE 
JIM 100 LET 

Otto Dvořák a Ladislav Cech 
vstoupili první srpnový týden do 
řad PADESÁTNÍKŮ. Oba svérázní 
fotbalisté odkopali za Ledeč dlou-
hou řadu zápasů a vykonali pro ten-
to sport mnoho dobrého. Teď už jistě 
pamětníci vzpomínají na hráče 
v dresu číslo 2 (Cech) a v dresu číslo 
8 (Dvořák) a připojují se k přání re-
dakce Ledečských novin: Hoši (?), 
přejeme vám pevné zdraví a hodně 
úspěchů, byť ne uz ve zmíněných dre-
sech. 

Poděkování 
Děkuji Městské radě s komisí pro 

občanské záležitosti v Ledči nad 
Sázavou a ZŠ Komenského za bla-
hopřání k mým narozeninám. 

Těší mě, že nezapomínají na své 
staré spoluobčany. 

Při té příležitosti chci též poděko-
vat celému kolektivu pečovatelek 
a paní vedoucí, Daně Pospíšilové za 
jejich obětavou práci. Zvlášť pak 
mé milé, starostlivé pečovatelce, 
paní Evičce Hrabaňové. Všem 
díky. Marie Pešková 

Stalo se roku... 
1886 
Dne 6. srpna zemře] zdejší děkan a zdejší kanov-
ník, páter Antonín Štika. 
1891 
Ve žních tohoto roku pršelo, takže se obilí, zvláš-
tě ozim byla chatrná a krupobitím letošního roku 
poškozená, skliditi nemohlo. Žita a pšenice, 
hrách a vikev nejsou téměř žádné, sklidila se pou-
ze polovina semen. Zato byla prvotřídní sklizeň 
ječmene a ovsa. Po sklizni v měsíci srpnu neprše-
lo do 7. listopadu pranic, pole se nemohou pro su-
cho orati, sotva se podaří alespoň z poloviny 
zašiti ozim. V listopadu jsou na sucho mrazy, 
voda na potocích, studních i v řece se ztrácí. 
Utrpení nebéře konce. 
Roku 1891 vystaven v Habrcké ulici kanál a čás-
tečně ulice ta vydlážděna a ulice ta odejmutím za-
hrady pana Eustacha Neuberta čp. 103 v Ledči, 
darované, značně rozšířena a započato s bourá-
ním domu čp. 83 a 84 v Ledči a navážkou na pra-
vý příjezd k mostu novému. Kanál a regulace 
ulice Habrcké a započata navážka, jakož i nová 
hradní zeď okolo odejmuté od domu čp. 105 
v Ledči zahrady, k rozšíření ulice Habrcké vyža-
dovaly náklad 2700 zlatých, kterýž kryt z dávky 
z piva a lihovin. Obecní dávce z piva a lihovin, 
kteráž v regii vybíraná, vybráno za čas od 1. září 
1890 do 31. srpna 1891 3326 zlatých. 
Zemském výborem regulovaná část cesty pod 
skálou Šeptouchovskou, snížením výstupku, zří-
zením rampy a rozšířením cesty na náklad ze-
mský, za přispění obce ledečské, dodáním 
kamene a k žádosti obce té povolené. 
1921 
Od jisker lokální dráhy chytil les pod hradem. Ha-
sičský sbor a skauti jej uhasili. Co nezničí ohrom-
né spousty mnišek, vyhoří pro trvalé sucho. 
Konečně ochlazení, lijavec, vichr, umožní se 
orba, pomůže přírodě zprahlé žárem slunce. 
Zemřela tyfem v čp. 112 dělnice Anna Nedbalo-
vá. Podezřelá studna obecní „u Heroutů". Desin-
fekce provedena. 
Elektrárna Josefa Kulíka nemůže dodávati 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny v srpnu oslaví 
9. 8. Ho tovec Stanislav, P ivovarská 634 
1 2 . 8 . Růž i čka Milos lav , 

M. M a j e r o v é 656 
Dobrá He lena 
Je l ínková R ů ž e n a 
Knížáková Mar ie 
Nebřenský Josef 

75. narozeniny v srpnu oslaví 
1 1 . 8 . Mikš íček Vrat is lav, Č e c h o v a 133 
Stýblo Ludv ík 
Šedivá Hana 

80. narozeniny v srpnu oslaví 
26. 8. Kosprd Jan, Hav l í čkova 449 

94. narozeniny v srpnu oslaví 
2 1 . 8 . N o v á k o v á Anna , 5. kvě tna 1202 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prožití dalších dnů Vašeho života ve zdraví 
a spokojenosti. 

Narozeni: 
Casková A d é l a 
Z iková Veron ika 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození 
Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, 
aby vyrůstalo ve zdraví a k všeobecné ra-
dosti. 

Zemřeli: 
Stýblo Ludvík 
Járová Ger t ruda 

Svatby: 
2 1 . 7 . Gabr ie la Z i k m u n d o v á 

a Petr K o u b o v s k ý 
Kateř ina Š ímová a Tibor Lahučký 
Novomanželům přejeme do společného ži-
vota hodně lásky, porozumění a spokoje-
nosti. 

elektrického proudu pro večerní osvětlení, po 
několik týdnů se vůbec nesvítilo. K popudu orga-
nizace národně demokratické zakročeno o nápra-
vu. 
Dětský den sokolský. Krásné cviky a hry 
mládeže, ukázka pilné práce vedoucích. Velice 
četná návštěva na sokolské zahradě. Na škole vy-
věšen prapor na oslavu 70. narozenin Aloise Jirá-
ska, spisovatele a neohroženého zastánce práv 
utlačeného národa. 
24. srpna zemřela dyseuterií pětadvacetiletá Ma-
rie Kluchová v čp. 177. 
26. srpna Obec zabírá byt v čp. 142 pro nového 
okresního školního inspektora Kellera z Černo-
vic, a to dle zákona z 30. X. 1919 č. 592 Sb. 
1926 
Dne 20. srpna konána schůze městského zastupi-
telstva za předsednictví starosty města Josefa 
Křivohlavého. Bude vypracován jednací řád pro 
zastupitelstvo, městskou radu a komise. 
Jednání o stavbě silnice v Pivovarském údolí. 
Konstatováno, že stavba byla zadána za 99 000 
korun a že je vyplaceno již přes 100 000 korun, 
ač stavba není z daleka hotova. Bude dožádán ze-
mský výbor o prozkoumání věci a o dobrozdání. 
Pozemek obecní "Na pláckách" bude rozparcelo-
ván na stavební místa, která se prodají čtvereční 
metr za tři koruny. 
Dne 31. srpna konána schůze městského zastupi-
telstva. Předsedá starosta města Josef Křivohla-
vý. Úprava ulice na Lovčenu zadána ofertním 
řízením Antonínu Šulcovi, mistru zednickému 
z Ledče n. Sáz. za 19 974 korun. 
Schválena regulace a parcelace pozemků pod 
hřbitovem podle plánu Ing. Zdenka Fišera. Chu-
dobinec bude opraven v režii města. 
Karlu Kosovi, obchodníku v Ledči n. Sáz. vyplatí 
se 5000 Kč jako náhrada za postoupení části po-
zemku na chodník a chodník bude zřízen nákla-
dem města. 
1931 
Dne 5. srpna před desátou hodinou večer, vyho-
řela parní pila nad nádražím v Ledči n. Sáz., patří-

PROGRAM KINA - září 
I. 9. T M A V O M O D R Ý S V Ě T 
17.30 P ř íběh o přá te l s tv í n o v o d o b ý c h 
2 0 . 0 0 ryt ířů 

4. 9. S L E Č N A D R S Ň Á K 
20 .00 Ú s p ě š n á f i l m o v á k o m e d i e 

6. 9. T A X I , T A X I 
2 0 . 0 0 A k č n í f i l m o v á k o m e d i e 

8. 9. B R A T Ř Í Č K U , K D E J S I ? 
2 0 . 0 0 D o b r o d r u ž n á k o m e d i e 

I I . 9 . E V O L U C E 
2 0 . 0 0 F i l m o v á k o m e d i e 

1 3 . 9 . D R A Č Í D O U P Ě 
2 0 . 0 0 D o b r o d r u ž n á f an t az i e 

1 5 . 9 . P O D Z I M V N E W Y O R K U 
2 0 . 0 0 Mi lo s tný p ř íběh 

1 8 . 9 . 15 M I N U T 
2 0 . 0 0 Kr iminá ln í p ř íběh 

2 0 . 9 . P Ř Í B Ě H R Y T Í Ř E 
2 0 . 0 0 R o m a n t i c k ý d o b r o d r u ž n ý f i lm 

2 2 . 9 . P O Č E M Ž E N Y T O U Ž Í 
2 0 . 0 0 F i lmová k o m e d i e 

2 5 . 9 . P O D E Z Ř E N Í 
2 0 . 0 0 Kr iminá ln í d r a m a 
2 7 . 9 . F I N Á L F A N T A S Y : 

E s e n c e ž ivota 
2 0 . 0 0 N a p í n a v é akčn í sc i - f i 

2 9 . 9 . M E X I Č A N 
2 0 . 0 0 N e j ú s p ě š n ě j š í f i l m o v á k o m e d i e 

v roce 2 0 0 1 

cí Bohumilu Hauzerovi. Vzniklá škoda dle udání 
činí sedm set tisíc korun. Postižený byl proti ško-
dě z požáru pojištěn. Záchranných prací zúčastnil 
se Sbor dobrovolných hasičů v Ledči n. Sáz. a ně-
kolik sborů z okolí. 
Během léta v tomto roku byla dokončena oprava 
děkanského kostela svatého Petra a Pavla. Opra-
vu oltáře a kazatelny provedl Umělecký odbor 
křesťanských akademiků v Praze. 
Dne 11. srpna konala se schůze městského zastu-
pitelstva. Průtrží mračen a rozvodněním Pivovar-
ského potoka, poškozena velmi silnice 
v Pivovarském údolí. U mlýna patřícího Anně 
Škodové, v délce 55ti metrů, polovice silnice po-
vodní úplně ztrhána. Bude podána žádost u minis-
terstva sociální péče o udělení nouzové podpory 
na opravu této silnice. 
František Jakoubek, zámečník v Ledči n. Sáz., re-
signoval na členství v městské radě a v městském 
zastupitelstvu. Resignace přijata. Týž byl druhým 
náměstkem starosty. Na místo něho zvolen dru-
hým náměstkem starosty Bohumil Sobek, učitel 
a člen městské rady Josef Fenik, advokátní úřed-
ník. Oba volbu přijali. 
Dne 21. srpna Sbor dobrovolných hasičů v Ledči 
n. Sáz. za sebe a okolní sbory, žádá od města úhra-
du přes čtyři tisíce korun na vydání, vzniklé při po-
žáru parní pily Bohumila Hauzera dne 5. srpna 
tohoto roku. Tato úhrada téměř celá přiznána. Poli-
cejním referentem ustanoven člen městské rady 
Bohumil Sobek. Referentem pro stavbu vodovodu 
ustanoven člen městské rady Josef Fenik. 
1936 
Dne 4. Srpná konána městská rada. Hájenka 
v lese „Háj" bude ihned opravena. Rozpočtený 
náklad 20 949 korun 55 haléřů. Opravy provede 
stavitel Vojtěch Buk. Město žádá za úpravu dluhů 
ve smyslu zákona číslo 69 z roku 1935 Sb. 
Dne 13. srpna zemřel Jan Procházka, řídící učitel 
ve výslužbě v Ledči n. Sáz., ve stáří 81 a půl roků, 
náboženského vyznání československého. 
V tomto vysokém stáří byl čilým členem okrašlo-
vacího spolku. 
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