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L I Š T O 
Za starých časů pekávaly se v domácnostech „dušičky", 

což bylo pečivo z koláčového těsta, s rozinkami a mívalo 
zpravidla tvar holenní kosti (hnát). V domácnostech se 
rozžínaly svíčky v den 2. listopadu, v den Dušiček, a to za 
každého nebožtíka jedna. Někde býval zvyk rozsvěcovat 
lampičky s knotem, a to po dobu dvou dnů a tyto lampičky 
hořely přes den i noc. V jiných regionech se ustálil takový 
zvyk, že se rozsvěcovaly svíčky i za živé. Která svíčka nej-
dříve dohořela, říkalo se, že onen člověk nejdříve zemře. 
Komu svíčka vydávala kouř, věřilo se v pověru, že bude ne-
mocen. 

V listopadu se konávaly podzimní pouti, a to martinské 
a kateřinské, které bývaly pečlivě připravovány. Na Martina 
se pekly martinské rohlíky, ohnuté do podkovy a sypané má-
kem. Znak podkovy byl zvolen proto, že Martin nechodil 
pěšky, nýbrž jezdil na koni. Říkalo se, že na svatého Martina 
kouří se již z komína, husa nejpěkněji zpívá a všude „bílo" 
bývá. 

Na konci listopadu je svátek svaté Kateřiny. V tu dobu se 
konala poslední taneční zábava před vánočními svátky. Tan-
čilo se o to veseleji, jedlo, pilo a zpívalo, avšak o půlnoci se 
basa oblékala do černého flóru, na krk sej í vložil věneček 
z jehličí a šlo se basu „pochovat". Smuteční průvod za svitu 
rozžatých svící se ubíral z hospody za ves, basa byla 
položena do předem připravené vykopané jámy k „věčné-
mu" spánku. Na samém konci tohoto měsíce je svátek svaté-

F A D 
ho Ondřeje. Zde platila pověra, že co se komu v „ondřejov-
skou" noc zdá, to se vyplní. Někteří se ze zvědavosti na onu 
noc těšili, jiní po ondřejovské noci zesmutněli, to když sen 
přinesl něco nemilého. 

Z tohoto pohledu mi připadá život našich předků přece jen 
bohatší. Bereme všechno hlavně „šmahem" - prakticky 
a rychle, rychle. Na sv. Martina si vzpomeneme jenom když 
nám známý pošle esemesku, a to už si vůbec nevybavíme, že 
kdysi do kraje vjížděl na bílém koni. Spíše si uvědomíme, že 
se na nás místo sněhu řine studený déšť, provázený tu mlhou, 
tu větrem. Jisté ovšem je, že sychravé listopadové počasí, 
kterému jsme si zvykli říkat dušičkové, přeje různým viro-
vým onemocněním. Ordinace lékařů budou plné chrchlají-
cích s oteklými nosy přizdobených bytostí, zatímco lékárníci 
budou mít žně - paralen, modafen a jiné léky proti chřipce 
půjdou na dračku. 

Mnohé čtenáře jistě překvapí ona dramatická změna proti 
romantickému začátku tohoto příspěvku, ale doba už je tako-
vá, podzim už je takový, že pokrývá dušičku temnými stíny. 
A to si ještě představte, kdo bude letos otevírat vánoční přá-
ní? Snad placená skupina odlidštěných bytostí v gumových 
rukavicích a neforemných kuklách. Možná bychom si tu 
mohli nechat Mikulášův doprovod - čerty, třeba antrax ne-
znají. I když mi vlastně připadá, že letos toho milého patrona 
dětí o čtvrt roku předběhli! Potěš nás alespoň Advent - bylo 
dobrým zvykem, že přinášel radostné očekávání. OK 

KRÁL PODZIMNÍHO 
LOVU 

Když jsem hledal motiv pro listopadové vydání našich 
novin, napadly mě tradiční podzimní výlovy, které jsou tak 
typické pro naši krajinu v tomto smutném podzimním ob-
dobí. Ani jsem netušil, jaká šťastná náhoda mi v tomto 
směru pomůže. Husarský kousek se totiž povedl nestorovi 
místních rybářů, panu Václavu Záviškovi. V poslední říj-
nový den letošního roku, za krásného slunečného počasí se 
mu podařilo ulovit vskutku parádní kousek. Řeka Sázava 
vydala v Zahájí jeden ze svých pokladů - překrásnou štiku. 
Zvíře (v těchto dimenzích to jinak pojmenovat nemohu) 
měřilo úctyhodných 105 centimetrů a vážilo na deset kilo. 
Boj s dravcem, který se mimochodem nechal nalákat na 
okouna, začal už před polednem a i tak zkušenému rybáři 
dal silně zabrat - ostatně při pohledu na fotografii se není 
co divit. Ve finále panu Záviškovi pomohl kamarád, pan 
Jiří Dlouhý. 

Řeka Sázava sice přišla o jednoho letitého ducha svých 
nesčetných tůní, ale za to udělala velkou radost svému leti-
tému kamarádovi a ochránci - Vaškovi Záviškovi. Ten za 
desítky let svého rybaření zná břehy zdejší řeky více než 
dobře, stejně jako celou řadu „lidí od vody". Hrdý a spoko-
jený úsměv majitele obří štiky je na místě. Redakce Ledeč-
ských novin (kterých je pan Záviška pravidelným čtenářem 
a kritikem) spolu se všemi kamarády šťastnému lovci ze 
srdce blahopřeje. OK 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady Města Ledeč nad 

Sázavou konaného dne 22. října 2001 
• RM Ledeč nad Sázavou bere na vědo-
mí informaci vedoucího investičního od-
dělení ve věci přípravy výstavby 
bytových domů 9 + 64 bytových jedno-
tek a návrh na zabezpečení spoluúčasti 
budoucích nájemců na výstavbě. 
• RM Ledeč nad Sázavou bere na vědo-
mí informaci vedoucího sociálního od-
dělení p. Forsta ve věci žádosti 
Nadačního fondu na podporu dětí a mlá-

deže se středním a těžkým mentálním 
postižením Havlíčkův Brod o finanční 
příspěvek. 
• RM Ledeč nad Sázavou bere na vědo-
mí připomínky občanů k záměru (projek-
tu) rekonstrukce komunikace v ul. Na 
Sibiři obsažené v dopise přijatém MěU 
dne 11. listopadu 2001 a ukládá vedoucí-
mu OVUPaZP ing. Dvořákovi zabývat se 
připomínkami občanů při stavebním ří-
zení o vydání stavebního povolení Měs-
tem Ledeč nad Sázavou. 

• RM Ledeč nad Sázavou na základě § 
102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích v posledním platném znění a § 715 
občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. 
v posledním platném znění schvaluje 
vzájemnou výměnu bytů v čp. 400, v uli-
ci 28. října Ledeč nad Sázavou mezi paní 
Ludmilou Bednářovou (byt ve 3. poscho-
dí) a Romanou Bednářovou (byt v příze-
mí). 

Slávek Poborský, místostarosta 
• • • 

Jak se chovat a co dělat při vzniku mimořádné události 
Jak zjistíme, že došlo k závažné mimořádné události 
O vzniku mimořádné události, která může ohrozit zdraví a životy oby-
vatel, jsou lidé vyrozuměni prostřednictvím sirén a následně tísňový-
mi informacemi v rozhlase, televizi, hlášením místního rozhlasu, 
pomocí pojízdného vozu s megafony apod. 
Co dělat, když zazní siréna 
Zvuk sirény znamená vždycky nějaké nebezpečí. Siréna varuje. Její 
zvuk připomíná, že došlo k neočekávané události, která ohrožuje 
životy občanů, majetek a životní prostředí a že bude nutné se ukrýt 
nebo opustit ohrožený prostor, popřípadě zahájit záchranné práce 
nebo splnit jiná nařízení, která vyhlásí starosta, okresní úřad nebo 
krajský hejtman. Sirény jsou spolehlivým prostředkem varování ob-
čanů před nebezpečím, ale varovný signál, který ohlašuje nebezpečí, 
je nutné odlišovat od signálu, kteiým se provádí akustické zkoušky si-
rén. Akustické zkoušky jsou oznamovány předem a konají se pravi-
delně v poledních hodinách. 
Při vyhlašování poplachů existují čtyři různé druhy signálů podle dél-
ky či tónu sirén: 
Kolísavý tón po dobu 2 minut znamená „katastrofa" - vyhlašuje se 
v případě, že došlo k ohrožení života či zdraví v důsledku živelné po-
hromy (kromě zátopové vlny), havárie s únikem nebezpečných látek 
či jiné mimořádné situace velkého rozsahu. Za válečného stavu signál 
znamená konec vzdušného poplachu. 
Trvalý tón po dobu 2 minut znamená „všeobecná výstraha" - vyhlašu-
je se v případě, kdy může dojít k ohrožení života a zdraví v důsledku 
pohromy, havárie a úniku nebezpečných látek. Za válečného stavu 
znamená vzdušný poplach. 
Přerušovaný tón po dobu 2 minut znamená „nebezpečí zátopové 
vlny" - vyhlašuje se v případě náhlého protržení hráze vodní nádrže 
a vzniku zátopové vlny nebo zátopových vln v důsledku přívalových 
dešťů. 
Přerušovaný tón po dobu 1 minuty nebo přerušovaný tón o délce sig-
nálu 25 sekund znamená „požární poplach". 
Když uslyšíte sirénu a nejedná se o akustickou zkoušku: 
1. Okamžitě se ukryjte, kdekoliv to jen bude možné. Nehledejte beto-

nové kryty, v našem městě nejsou, v prvním okamžiku postačí 
k ochraně zděná budova, kterou lze uzavřít (samozřejmě s výjim-
kou zemětřesení nebo teroristického útoku na budovu). Když jste 
na nákupech, procházce, v zaměstnání, ve škole, prostě kdekoliv, 
nevracejte se domů a vyhledejte úkryt v nejbližší budově. V přípa-
dě dětí, které jsou ve škole, se o jejich bezpečnost na nezbytnou 
dobu postarají učitelé. 

2. Zavřete okna a dveře, jakmile se ukryjete v budově. Uzavřením 
prostoru zamezíte zamoření a snížíte pravděpodobnost vlastního 
zasažení při úniku toxických látek, plynů, radiačních zplodin 
a jedů. Toto opatření je důležité například při havárii v chemických 
provozech, ale i při úniku čpavku ze zařízení zimních stadionů. 
Dále je třeba vypnout ventilaci, uzavřít přívody plynu. Nikam nete-
lefonujte pro získání informací, nezatěžujte zbytečně telefonní lin-
ky, informace se dozvíte jiným způsobem. 

3. Zapněte rádio nebo televizi, abyste se dozvěděli, co se stalo, proč 
byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále. Na-
laďte si především regionální stanici VKV. 

Jak získáme další informace 
Nejnovější a nejdůležitější informace o průběhu mimořádné události 
a pokyny k chování obyvatelstva přinášejí televizní a rozhlasové sta-
nice a místní rozhlas. Pro případ, že se přeruší dodávka elektrické 
energie, je dobré mít u sebe rádiový přijímač na baterie, který lze nala-
dit na pásmo VKV (FM), na kterém se tísňové informace vysílají. 

Co uděláme, když jsme vyzváni k evakuaci 
Pokyn k evakuaci, kdy bude nutné co nejrychleji po varování opustit 
ohrožený prostor, bude předán z krizového- štábu obyvatelstvu 
v ohrožených místech formou tísňové informace, zpravidla s využitím 
lokální rozhlasové stanice VKV. Budete-li vyzváni k evakuaci 
z ohroženého prostoru, je třeba si připravit evakuační zavazadlo, do 
kterého patří trvanlivé potraviny, pitná voda, předměty denní potřeby, 
miska, příbor, doklady, peníze, pojistné smlouvy, cennosti, rádio s ba-
teriemi, toaletní potřeby, léky, svítilna, náhradní oděv, pláštěnka, při-
krývka, kapesní nůž, zápalky. Dětem dáme do kapsy lísteček se 
jménem a adresou. Kočky a psy bereme s sebou. Ostatní zvířata záso-
bíme potravou a vodou. Prověřte, že i vaši sousedé vědí o nařízené 
evakuaci. 
Před opuštěním bytu je třeba uhasit otevřený oheň v topidlech, vyp-
nout elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček), uzavřít pří-
vody vody a plynu, vzít si evakuační zavazadlo, uzamknout byt a na 
dveře dát oznámení, že jste byt opustili, a dostavit se na určené místo 
k evakuaci. Vždy je nutné respektovat nařízený způsob evakuace, aby 
nedošlo ke zbytečné panice nebo dopravním problémům. 
Jak si chráníme dýchací cesty a povrch těla při krátkodobém po-
bývání v zamořeném prostředí 
Při havárii se může stát, že obyvatelé budou muset určitou dobu pobý-
vat v zamořeném (kontaminovaném) prostoru nebojím projít. V tom 
případě je nezbytně nutné chránit cesty dýchací a povrch těla. Je to 
možné i v případě, že doma nemáme ochrannou masku a ochranný 
oděv, a to pomocí improvizované ochrany. K ochraně dýchacích or-
gánů se může použít vodou navlhčená rouška zhotovená z kapesníků, 
ručníků, utěrek apod. Hlavu chráníme čepicí, kloboukem, šálou či 
kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy 
chránila též čelo, uši a krk. Oči si chráníme brýlemi (lyžařskými či 
motoristickými), ruce rukavicemi. K ochraně těla poslouží oblek, 
kombinéza, sako, kalhoty, plášť nebo pláštěnka do deště. Nohy si 
chráníme nejlépe vysokými botami nebo holínkami. 
Jakým způsobem je zajištěno varování obyvatelstva a komunika-
ce s ním v našem městě 
Pro řešení krizových situací v našem městě jmenovala rada města kri-
zový štáb. Město má připraven i neveřejný „havarijní plán", ve kterém 
jsou popsány úkoly a činnosti města a jeho stálých i dobrovolných 
složek (hasiči, zdravotní služba, policie). Příjemcem vyrozumění 
o mimořádné události je město, které pak zajistí vyrozumění obyvatel 
všech městských částí a rozhodujících organizací na území města. 
V případě nebezpečí krizový štáb vydá potřebné instrukce a bude in-
formovat obyvatele, co mají dělat, jaké jsou jejich povinnosti a způ-
sob řešení a postup prací na odstraňování následků. K tomu bude 
využit místní rozhlas, kde není zaveden, budou obyvatelé informová-
ni jiným způsobem (např. spojkami). Komunikaci mezi krizovým štá-
bem a veřejností bude v případě mimořádné události zajišťovat 
určený člen krizového štábu. Podle zákona v případě krizové situace 
musejí média poskytnout prostor informacím pro obyvatelstvo, 
pro případ hrozící krizové situace je město vybaveno sirénami. 
Město Ledeč nad Sázavou nemá žádný stálý úkryt. Plán ukrytí je zpra-
cován a počítá v době vyhlášení nouzového nebo válečného stavu 
s ukrytím osob v podzemních prostorech budov. 
Prostředky individuální ochrany, tj. ochranné masky pro obyvatele, 
zajišťuje stát podle nové koncepce vlády pouze pro školy (děti do 15 
let věku), zdravotnická a sociální zařízení. U ostatních občanů se po-
čítá s tím, že si ochranné masky zakoupí sami. 
Podrobnější a ucelenější informace o problematice civilní ochrany 
v Ledči nad Sázavou se připravují. 
(zpracováno za použití materiálů MV a HZS) J. Kubistová, MÚ 
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Zamyšlení k 28. říjnu 
Vznik samostatného Československa v roce 1918 dnes pamatuje jen hrstka těch 

dříve narozených. V dobách 1. republiky tonula města v záplavě vlajek, dnes se 
dají spočítat na prstech jedné ruky. Každopádně si dnes už snad nikdo neuvědo-
muje, kolik bylo zmařených životů a obětí i utrpení, aby toto datum bylo v kalen-
dáři červeně vyznačeno. Připomeňme si tedy i jméno rodáka z Kamenné Lhoty 
Jana Starosty. I jeho oběť je jednou z desetitisíců, na kterou bychom měli vzpome-
nout právě v těchto dnech. 

Jan Starosta byl prostým člověkem a jeho povoláním bylo, že byl kočím. Naro-
dil se roku 1880 a v době 1. světové války mu bylo 34 let. Narukoval do Čáslavi ke 
12. Zeměbraneckému pěšímu pluku (německy to bylo tehdy takto: K. k. Landwehr 
Infanterie Regiment Nr. 12 - důležité bylo ono K.k. - Císařsko královský, tedy ra-
kouský. Kdyby tam bylo K.u.k., pak by to byl Císařský a královský, tedy něco jako 
pluk rakousko-uherský. Do jakých absurdit toto „a" vedlo, o tom svědčí dobové 
doklady.) Ale k Janu Starostovi. S plukem byl odtransportován na ruskou frontu. 
Jako tisíce našich krajanů, tak i on nechtěl bojovat za císaře pána a tak se snažil 
dostat k Rusům. Bohužel jeho pokus nevyšel. Dobové doklady z Okresního archi-
vu v Havlíčkově Brodě o případu hovoří stručnou úřední mluvou. 

V přípisu zaslaném Okresnímu soudu v Ledči nad Sázavou se hovoří o trestní 
věci vedené proti Janu Starostovi. U soudu c.k. 1. Domobranecké pěší brigády 
bylo vedeno trestní řízení proti Janu Starostovi, narozeném v Kamenné Lhotě roku 
1880, povoláním kočím a pěšákovi c.k. Zeměbraneckého pěšího pluku č. 12. Šlo 
o zločin zběhnutí k nepříteli a porušení povinnosti ve strážní službě podle § 
183-194-231... Dne 7. února 1916 byl v obci Bereszy, okres Kremienec v Rusku 
uznán vinným a odsouzen k trestu smrti zastřelením, kterýžto rozsudek byl vyko-
nán. Zároveň mu bylo zabaveno jmění. Tolik spis odeslaný od c.k. Zemského sou-
du v Praze, oddělení IV. 

Je velice obtížné k tomu něco dodat. Snad jen to, že šlo o smrt zbytečnou, způso-
benou rakouskou justicí. Připomeňme si tedy jednoho z těch, kteří kdysi žili mezi 
námi. Dr. Miroslav Vostatek 

Nová prodejna v Ledči nad Sázavou 
Na Husově náměstí v prostorách nad informačním centrem pronajal Městský úřad 

firmě Elkomplex prostory k využití. V těchto dnech zde byla otevřena prodejna s elek-
troinstalačním materiálem, kde se nabízí téměř 2500 položek pro elektromontéry 
a i pro občany. Je zde možno zakoupit od baterií a žárovek přes cca 60 druhů kabelů 
a vodičů až po drobné elektrické spotřebiče. Specialitou jsou zde i prvky zabezpečova-
cí techniky, sledovací kamery, měřicí přístroje a další položky umožňující jejich insta-
laci. Velký výběr je i ve svítidlech. Při dodávkách boilerů, sporáků a akumulačních 
kamen je možné provést po dohodě i montáž včetně dovozu. 

Na závěr bonbónek - v části prodejny je zde oddělení Rempo Holoubek Pardubice, 
které nabízí pracovní a ochranné prostředky, jako jsou montérky, obuv, brýle, bundy, 
umývači a čisticí prostředky. Na objednávku je možné dodat i desky z plastických 
hmot, polykarbonátu, velké balení barev a ředidel, žebříky, štafle, kolečka a další po-
třeby pro řemeslníky. 

Zajímavostí je, že je toto první prodejna v Ledči nad Sázavou vytápěná tepelným 
čerpadlem vzduch-vzduch. Firma Elkomplex nabízí současně montáž tohoto klimati-
začního zařízení i pro další zájemce. 

Prodejna je veřejnosti k dispozici od pondělí do pátku od 7 do 15.30 hod. Tak nevá-
hejte a prověřte si, zda tu není něco i pro Vás. 

i ^ S & J C l M C ^ W 

Evropská jízda 
Myšlenka „Evropské jízdy" se zrodila 

v roce 2000 jako sjednocující prvek série in-
formačních aktivit realizovaných ve venkov-
ských lokalitách a menších městech regionů 
České republiky na základě zadání odboru 
komunikační strategie Ministerstva zahranič-
ních věcí ČR. 

Naše město navštívila posádka Evropské 
jízdy v pátek 5. října 2001. Hovořili s vede-
ním radnice a pracovníky Infocentra, později 
pak na náměstí s ledečskými občany. Všem 
osvětlovali náš plánovaný vstup do Evropské 
unie. Diskutující měli zájem o vše, co nám 
tento vstup přinese a co bude stát nás. Přes 
všechna pro i proti to jistě bude přínos pro ce-
lou naši republiku a v ní žijící občany. Vždyť 
jen námitkou lze jmenovat příliv zahranič-
ních investic, zrušení kontrol na hranicích, 
možnost pracovat v zahraničí, zúčastnit se 
projektu na zvýšení ochrany životního pro-
středí, společnou bezpečnostní politiku 
a mnoho dalších výhod ale i povinností. 

Zatím je do společenství zapojeno patnáct 
evropských států. U nás proběhne referen-
dum a to ukáže, zda naši občané budou se 
vstupem do EU souhlasit. F.P. 

Sdružení obcí 
Dne 23. října 2001 se v Ledči nad Sázavou 

konala další schůzka členů Sdružení obcí Po-
sázaví. Schůzky se zúčastnilo 17 zástupců 
obcí. Program byl náročný a byly projednány 
tyto body: 
1. Projednání smlouvy o dílo s RAAV 

Vysočina. 
2. Návrhy Svazku obcí. 
3. Příspěvky Sdružení obcí Posázaví. 
4. Realizace možného dotisku map 

Cyklotrasy Posázaví. 
5. Reklamní materiál Cyklotrasa Posázaví. 

V úvodu vystoupil Ing. Klatovský, který 
přivítal všechny přítomné a ujal se projednání 
smlouvy o dílo s RAAV Vysočina. Sdružení 
schválilo cenu za dílo ve výši 83 300,- Kč. Za-
zněla zde i řada kritických výtek. Předběžné 
návrhy smlouvy, tak jak bylo dohodnuto na 
minulé schůzce, nebyly většině členů sdru-
žení včas doručeny. Dále bylo dohodnuto, že 
právní formu Svazku obcí dopracuje JUDr. 
Prokopová ze Žďáru nad Sázavou a bude ro-
zeslána všem členům tohoto sdružení do 
9. listopadu 2001. Pokud budou k tomuto 
zpracovanému návrhu připomínky, mají obce 
možnost reagovat do 16. listopadu 2001. 

Celkový stav účtu Sdružení obcí Posázaví 
je 305 000,- Kč. Přítomní členové se dohodli 
na nutnosti rychlého vyfakturování příspěv-
ků do sdružení. 

Na dotaz p. Mokrého se rozvinula diskuse 
o možnosti dotisku stávajících cyklistických 
map Posázaví. Mapy citelně chybějí obci 
Nížkov a Sázava. V současné době nebude 
dotisk realizován. Dotisk bude realizován na 
základě doplnění RAAV Vysočina do pololetí 
roku 2002. Dále byl představen reklamní ma-
teriál firmy DMD a.s. Ing. Jiřího Raka. Jedná 
se o materiály sloužící k propagaci cyklotrasy 
Posázaví. Ing. Břetislav Dvořák 
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UHLOVODÍKOVÉ PLYNY 
Zákon č. 458/2000 Sb. ze dne 28. listopa-

du 2000 o podmínkách podnikání a o výko-
nu státní správy v energetických odvětvích, 
který nabyl účinnosti 1. ledna 2001, noveli-
zoval v § 102 živnostenský zákon. 

Ve vázaných živnostech ve skupině 207: 
chemická výroba byl doplněn obor živnos-
ti: „Nákup, prodej a skladování zkapalně-
ných uhlovodíkových plynů v tlakových 
nádobách, včetně jejich dopravy ". 

Průkazem způsobilosti je úplné střední 
vzdělání na střední odborné škole technic-
kého směru zakončené maturitní zkouškou 
a pět let praxe v oboru. Živnostenské opráv-
nění vydávají okresní živnostenské úřady. 
V přechodných ustanoveních výše uvede-
ného zákona je uvedeno, že pokud fyzické 
či právnické osoby provádějící nákup, pro-
dej a skladování uhlovodíkových plynů 
v tlakových nádobách, včetně jejich dopra-
vy, nepožádají o vydání živnostenského 
oprávnění na tuto činnost do jednoho roku 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je-
jich oprávnění k podnikání zaniká. 

Tato živnost byla a v současné době ještě 
je provozována na předmět podnikání 
„koupě zboží..." nebo „obchodní činnost", 
pokud podnikatel prokáže živnostenskému 
úřadu provozování živnosti a bude splňovat 
odbornou způsobilost, bude mu průkaz živ-
nostenského oprávnění vydán bezplatně. 

Případné dotazy zodpovíme a informace 
Vám podáme na telefonu 0452/626210 lin-
ka 127 - Městský úřad Ledeč nad Sázavou, 
Odbor správní, sociální a organizační - od-
dělení správní - obecní živnostenský úřad. 
Bližší informace podá Okresní úřad Havlíč-
kův Brod, referát okresní živnostenský 
úřad, tel. 0451/47 11 26. 

Bohuslava Vondrušová 
vedoucí správního oddělení 

S R D Í Č K O V Ý D E N 
Je úterý 24. září 2001. Po celé Ledči nad 

Sázavou, stejně jako i v jiných městech Čes-
ké republiky, nabízejí studenti středních škol 
a zde našeho gymnázia žlutá plastová srdíč-
ka. Oslovení chodci, kteří projeví o koupi zá-
jem, přispějí minimální částkou 20 Kč na 
výstavbu nové transplantační jednotky kost-
ní dřeně v Praze v Motole. Dárce svůj příspě-
vek přímo vkládá do zapečetěného sáčku, 
obsahy všech sáčků po ukončení prodejní 
akce budou sečteny a předány Občanskému 
sdružení ŽIVOT DĚTEM. 

Ptáte se, proč zase přispívat? Vždyť vám 
nic nechybí a momentálně jste úplně zdraví, 
hravě zvládáte každodenní náročný život 
a lékaře nepotřebujete. Možná přesně tohle si 
říkali i ti, kteří v tuto chvíli zápasí o život 
a potřebují nutně pomoc. Nepíše se to hezky, 
ale kdo z nás ví, kdy bude potřebovat podat 
pomocnou ruku? 

Stejně tak jako loni, tak i letos se třída 
III.B našeho gymnázia rozhodla připojit 
k celorepublikové akci. Trojice studentů se 
při rozdávání srdíček setkávaly s různými 
přístupy lidí. Mnozí reagovali kladně a z je-
jich ochotných pohledů jsme mohli vidět, že 
darovat část ze své peněženky jim není cizí. 
Ovšem setkali jsme se i s odmítavým přístu-
pem, kdy se lidé obhajovali: „Jdu právě na 
nákup - nemám peníze!" Nás ale těchto ně-
kolik „skrblíků" neodradilo a podařilo se 
nám získat celkem 22 543,20 Kč, všem dár-
cům děkujeme. Je to příjemná částka, a tak 
jsme rádi, že jsme se tímto způsobem mohli 
do pomoci zapojit. Jana Laudátová 

studentka III.B ledečského gymnázia 

Zdařilá výstava 
Český svaz chovatelů Ledeč nad Sázavou spolu s Okresní organizací Havlíčkův 

Brod uspořádaly ve dnech 6. - 7. října 2001 velkou výstavu drobného zvířectva. Sou-
částí výstavy byla soutěž nej lepších chovatelů z okresů Vysočiny (HB, JI, TR, PE a 
ZR). Tato soutěž kraje Vysočina se poprvé v historii konala na území okresu Havlíč-
kův Brod. Svým rozsahem byla výstava dosud nej větší akcí v historii ledečského cho-
vatelství. Vystaveno bylo více než 1000 králíků, 141 voliér drůbeže a 92 voliér holubů. 
Výstavy se zúčastnilo 152 vystavovatelů ze všech koutů ČR. 
Výsledky krajské soutěže: 
odbornost králíci: l .Havl . Brod 2. Žďárn.S. 

holubi: 1. Havl. Brod 2. Třebíč 
drůbež: Í.Jihlava 2. Třebíč 

3. Jihlava 
3. Žďárn.S. 
3. Havl. Brod 

Celkové pořadí: 1. Havlíčkův Brod 
2. Jihlava 
3. Třebíč 
4. Žďár nad Sázavou 
5. Pelhřimov 

Jelikož chovatelé okresu Havl. Brod získali vítězství potřetí v řadě, získali putovní 
pohár definitivně do vlastnictví. Je to potěšující úspěch chovatelů z okresu Havl. Brod. 

Dále se soutěžilo o ceny věnované MěU Ledeč nad Sázavou pro nej lepší chovatele 
v jednotlivých odbornostech, pro nej lepšího mladého chovatele výstavy. Cena starosty 
města Ledeč n.S. byla určena pro nej úspěšnějšího chovatele ledečské organizace. 
Nej lepším mladým chovatelem se stal přítel Zdeněk TRONÍČEK ml. z Mníšku pod 
Brdy. 
Nej lepším chovatelem králíků byl vyhodnocen Zdeněk TRONÍČEK st. také z Mníšku 
pod Brdy. (otec a syn) 
Nej lepší chovatel holubů: Miroslav KUČERA z Horních Ředic (okres Pardubice). 
Nej lepší chovatel drůbeže: Miroslav HORÁK ze Znojma. 
Hlavní cenu, cenu starosty města Ledeč nad Sázavou, získal přítel Jaroslav KAFKA 
z Chřenovic na králíky Vídeňské šedé. 

Výstavě popřálo i počasí, zhlédlo ji téměř 1000 návštěvníků, děti do 15 let měly 
v rámci propagace chovatelství volný vstup. Ke spokojenosti přispěla jistě i chovatel-
ská tombola, stánek s občerstvením i koncert malé lidové hudby. Značný zájem byl 
i o prodejná zvířata, během výstavy více než 1/3 exponentů změnila svého majitele. 
Závěrem je nutno poděkovat všem, kteří přispěli ke zdaru této významné chovatelské 
akce, především MěU Ledeč n.S., sponzorům, vystavovatelům i návštěvníkům. Těší-
me se na setkání při další výstavě v říjnu 2002. Výstavní výbor ZO Ledeč n. S. 

' Vážení čtenáři! ^ 
Asi padesátka dní nás dělí od chvil, kdy budeme mít po radostných i hektických 

chvílích vánočních svátků. Bude nás čekat dlouhé období čekání na první jarní slu-
níčko. Zkrátka - zlomí se další kalendářní rok, tentokrát už zcela jistě střízlivěji, bez 
démonizujících výroků o výjimečnosti změny století a tisíciletí. Stejně přirozeně 
jak plyne čas, budou Vám už v lednu 2002 k dispozici Ledečské noviny. Nezapo-
meňte tedy na jejich včasné p ř e d p l a t n é , které se nemění, zaplatíte tedy za dva-
náct čísel LN roku 2002 120,- korun, včetně poštovného. Rádi také přivítáme Vaše 
podněty a připomínky a samozřejmě také příspěvky. Dobrou příležitost máte ještě 
letos, a to pro obohacení našeho vánočního čísla, jehož uzávěrka je 30. listopadu. 

\Těšíme se na Vaši spolupráci - a nezapomeňte, předplatné je výhoda i jistota. O K J 
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JE NÁS STÁLE MÉNĚ! 
S různými pocity (mnohdy s trochou hysterie, vyvolané zejména médii), přijímalo 

obyvatelstvo březnové sčítání lidu, domů a bytů. Jaro dalo zapomenout na emoce 
a podzim přináší první výsledky tohoto sčítání. Pro většinu lidí asi nebude veliké pře-
kvapení, že nás ve státě celkově ubývá, konečně to lze vypozorovat i z našich společen-
ských rubrik. Rodí se velmi málo dětí a obyvatelstvo stárne. Ze statistických údajů 
jsem pro vás vybral některé zajímavé ukazatele z našeho města, ale i z vybraných okol-
ních obcí. Než se zadíváte na „naše" tabulky, porovnejte, jak je tomu v Česku: 

V roce 2001 10 292 933 obyvatel 5 1 , 2 % podíl žen 
V roce 1991 10 302 215 51 ,5 % 
V roce 1980 10 291 927 51 ,5 % 
V roce 1970 9 807 697 5 1 , 6 % 
V roce 1961 9 571 531 51 ,5 % 

Město, obec obyvatelstvo 
celkem muži ženy ženy v % 

Havl. Brod 24 481 11 925 12 556 51,3 
Ledeč n. Sáz. 6169 3060 3109 50,4 
Bojiště 254 134 120 47,2 
Hněvkovice 574 275 299 52,1 
Horní Paseka 72 37 35 48,6 
Hradec 233 115 118 50,6 
Chřenovice 173 89 84 48,6 
Kouty 195 99 96 49,2 
Kozlov 139 69 70 50,4 
Kožlí 752 377 375 49,9 
Ostrov 115 56 59 51,3 
Pavlov 125 65 60 48,0 
Prosíčka 127 62 65 51,2 
Vilémovice 206 104 102 49,5 

OBYVATELSTVO PODLE VĚKU 

Město, obec 
obyv. 
cel-
kem 

0 - 1 4 
1 5 - 5 9 60 + 

Město, obec 
obyv. 
cel-
kem 

0 - 1 4 
muži ženy celkem muži ženy celkem 

H. Brod 24 481 4039 8027 8047 16074 1790 2576 4366 

Ledeč 6169 935 2104 1956 4060 476 696 1172 
Bojiště 254 52 81 70 151 23 28 51 
Hněvkovice 574 94 180 172 352 43 85 128 
Horní Paseka 72 6 22 17 39 12 15 27 
Hradec 233 38 75 69 144 24 27 51 
Cřenovice 173 27 54 42 96 19 31 50 
Jedlá 63 4 24 20 44 6 9 15 
Kamenná 
Lhota 251 55 78 67 145 22 29 51 

Kouty 195 32 57 59 116 20 27 47 
Kozlov 139 19 42 41 83 15 22 37 
Kožlí 752 127 241 218 459 67 99 166 
Ostrov 115 23 33 34 67 8 17 25 
Pavlov 125 27 39 32 71 12 15 27 
Prosíčka 127 25 40 37 77 11 14 25 
Vilémovice 206 24 73 62 135 18 29 47 

Výsledky podle obcí a jejich části 

Obec, část obce Obyvatelstvo celkem Z toho ženy 
Ledeč n. S. 5 196 2615 
Habrek 156 76 
Horní Ledeč 586 302 
Obrvaň 94 41 
Souboř 53 27 
Sychrov 7 5 
Vrbka 77 43 

mmimi MOMW 

10. výročí MŠ 28. října 
Ledeč nad Sázavou 
2. prosince 2001 oslaví MŠ 
28. října Ledeč nad Sázavou 

10. výročí založení. 
Přijďte toto milé výročí 

oslavit s námi! 
Kdy? 5. prosince (středa) 

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ 

od 6.15 do 16 hodin. 
Výročí společně oslavíme 

čertovskými a mikulášskými 
radovánkami. 

Velice se na Vaši účast těšíme! 
Nezapomeňte s sebou vzít 

hlavně Vaše děti. 
Zaměstnanci MS 28. října 

Vyznamenáni 
Mezi letošními vyznamenanými 

při příležitosti výročí vzniku samo-
statného Československého státu byl 
i významný zahrádecký rodák Mons. 
ThDr. PhDr. Karel Vrána. Prezident 
Václav Havel mu udělil vyznamená-
ní za vynikající zásluhy o demokracii 
a lidská práva. Karel Vrána se naro-
dil 24. srpna 1925 v dnes již zatope-
ném městečku Zahrádce. V roce 
1945 odešel studovat do Říma. Po 
komunistickém puči mu byl zne-
možněn návrat domů. V Římě založil 
Českou křesťanskou akademii, půso-
bil jako dlouholetý rektor papežské 
koleje Nepomucenum, přednášel 
teologii v italském Beneventu, filo-
zofii na univerzitě v Neapoli a na La-
teránské univerzitě v Římě. Patří 
mezi výrazné postavy českého exilu 
a katolické církve. 

Po návratu do vlasti přednášel i na 
pražské Karlově univerzitě. Je auto-
rem řady filozofických knih vyda-
ných u nás i v zahraničí. Ledečáci si 
ho pamatují z jeho nedávné zajímavé 
besedy v synagoze. K jeho vyzname-
nání mu ze srdce gratulujeme. 

František Pleva 

P R O D Á M 
Barevný televizor zn. COLOR, 

úhlopříčka 56 cm. 
Elektrický čtyřplotýnkový 

sporák, bílý, s grilem, 
Sušičku na ovoce, model 601. 

Automatickou pračku 
ZANUSSI, typ PSOT. 

Vše levně - dohodou. 
Tel. 0452/62 22 81 
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ROITHOVÁ V LEDČI 
Poslední ří jnový den zavítala do na-

šeho města MUDr. Zuzana Roithová, 
senátorka, místopředsedkyně K D U -
ČSL, bývalá ministryně zdravotnictví 
vlády Josefa Tošovského. Besedě 
s občany na radnici v Ledči nad Sáza-
vou předcházelo setkání s ředitelem 
okresní nemocnice v Havlíčkově Bro-
dě a s primářem brodské psychiatric-
ké léčebny. 

Podvečerní beseda byla nejen 
o zdravotnictví. Paní senátorka zmíni-
la nepříznivý demografický vývoj, 
kdy každý rok j e nás v republice o 10 
tisíc méně a naše populace j e stále 
starší. N a jednu ženu připadá pouze 
1,1 narozených dětí. Tento trend nelze 
bagatelizovat a zmínila konkrétní ná-
vrhy pro podporu rodin s více dětmi. 
„Musíme výrazně podpořit ty rodiny, 
které j sou pro společnost přínosem, 
řádně pracují, řádně vychovávaj í děti. 
Nepodporovat lenochy, kteří žijí z ro-
dičovských dávek. Pozitivní diskrimi-
nace Rómů znamená dávat j im více 
než ostatním, zejména ve vzdělání na 
1. stupni základních škol. Dávat j im 
rok od roku větší sociální dávky j sou 
pro společnost, ale i pro ně samé, vy-
hozené peníze," řekla Zuzana Roitho-
vá. 

Přítomné pří jemně překvapila zna-
lostí místních zdravotnických pomě-
rů. „Lůžek v léčebnách dlouhodobě 
nemocných j e v republice žalostně 
málo a bylo to právě za Tošovského 
vlády, kdy j sme schválili navýšení 
lůžkových kapacit v Háji ze stávají-
cích 77 na necelou stovku. Jak mám 
informace, Město Ledeč nad Sázavou 
za přispění státního rozpočtu toto za-
řízení razantně rekonstruuje". 

V závěru besedy vyjádřila přesvěd-
čení, že v Ledči nad Sázavou není ur-
čitě naposledy, protože právě Sázavu 
j ako „lodičkářka" si každoročně ne-
odpustí. Slávek Poborský 

DEN 
SENIORŮ 
11. září Den seniorů oslavili vš ich-

ni dříve narození v ledečské sokolov-
ně opravdu v dobré náladě. 

Po úvodním přivítání mís tostaros-
tou Slávkem Poborským se téměř 
150 seniorů za doprovodu hudby 
pana Hradeckého roztančilo i roze-
zpívalo, že i mís tos tarostovské fa ldy 
měly co stačit. 

Ti, kteří letošní D e n seniorů slavili 
doma, a bylo j ich ze Svazu důchodců 
více než polovina, m o h o u j e n litovat. 
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JUBILEJNÍ SETKANÍ NA ORLOVECH 
(Z kroniky Old-skautů - 15. září 2001) 

Slunce nad Melechovem vstávalo do mlhy, ale jeho kulatá tvář se přece jen snažila 
tou clonou nahlédnout k Zemi, utrápené dlouhotrvaj ícími dešti a - snad - přislíbit změ-
nu k lepšímu. Byl by to div divoucí, aby po tolika dnech, ba týdnech dešťů, větrů a ne-
pohody, právě ten dnešní měl znamenat změnu. Ještě na Melechově byla hustá mlha. 
A přece se den vydařil... 

U Orlovské myslivny v lesích na Lipnici jsme zastihli bratra Kopeckého-Billa ze 
Světlé, který připravoval celou akci jubilejního 10. ročníku „Setkání na Orlovech". 
S ním se vracíme zpátky k Wolkerovu památníku v blízkosti místa prvního tábořiště 
S voj sikových skautů a očekáváme příchod ostatních účastníků, kteří jdou na místo set-
kání z Lipnice. 

Když konečně všichni dorazili, zapískal bratr Bili jako hlavní pořadatel povel k ná-
stupu před památníkem, který byl ozdoben vlajkou pořádajícího oddílu 
„ALBATROS". Kruh utvořilo třiatřicet bratří a sester, kteří sem přišli uctít památku 
63. výročí úmrtí bratra zakladatele, prof. A. B. Svojsíka. Nejpočetnější skupinou byli 
Světelští, početná skupina kutnohorských Old-skautů, také my z Ledče, zastoupena 
Praha a další - i když mnozí nám již chybí. Většinou staří známí a věrní, kterým tradice 
založená zakladatelem skautingu u nás stále cosi říká. 

Kutnohorský bratr Valda zorganizoval sborový zpěv Orlovských setkání, složený na 
melodii písně amerických námořníků. Potom bratr Bili vzpomenul - a s ním všichni 
ostatní - minutou ticha památku obětí teroristického útoku na americká města. Dál už 
pokračoval hodnocením smyslu i významu tohoto jubilejního setkání a ještě požádal 
bratra Sonnyho z Ledče, aby se připojil vzpomínkou na události dávného vzpomínko-
vého setkání na tomto místě před jedenatřiceti lety, jehož byl - jako jediný z letošních 
přítomných - přímým účastníkem v roce 1970. 

Bylo to vyprávění o setkání účastníků vůbec prvního skautského tábora, pořádaného 
ABS právě zde, na historickém tábořišti; o setkání dosud žijících účastníků po osmapa-
desáti letech. Příběh několikadenní cesty pěšky z Prahy. Dlouhých šest dní, za každého 
počasí, od 23. do 28. června 1970, za vedra i nepohody putovali staří členové družiny 
Jelenů pod svojí vlajkou a střídavě táhli podivné vozidlo, na kterém měli svoje tábor-
nické potřeby. „Kolosáně", které tvarem připomínaly severské sáně na dvou kolech. 
Pro tu cestu od žižkovské reálky, dávného působiště prof. A. B. Svojsíka je vyrobil do-
cent MUDr. L. Filip - skautským jménem „Brácha". 

Šli z Prahy - Vinci, Maka, Marabu, Orion, Uncas, Vlk, Brácha... a další členové Svoj-
síkova oddílu. Stará družina Jelenů, z nichž tenkrát nejmladšímu bylo dvaašedesát a nej-
staršímu dvaasedmdesát let. Dnes už sedí všichni opět spolu u nebeského táboráku. 

Ale vypravování pokračuje: něco podrobností z toho setkání - i taková vzpomínka, 
jak na křesle vyrobeném skauty z Havlíčkova Brodu, před táborovým kruhem s vyso-
kou hranicí ukončenou symbolem slunce, byl na sedátku položen skautský klobouk 
A. B. Svojsíka, který ochotně zapůjčila jeho rodina pro tuto příležitost. 

Hořel tenkrát večer táborový oheň, ale dlouhou cestou unavení bratři odešli brzo 
spát. Jen omluvu ještě vyřídili bratra náčelníka - táty Plajnera - kterému Stb účast za-
kázala. Jako vzácnou památku na ten oheň, který hřál až do rána, mají ledečští 
Old-skauti dosud uhlík, o kterém prohlašují, že stále ještě doutná. Zda ano, či ne - nebo 
jen oživlou vzpomínkou? 

Gillwelským kruhem spojených rukou, za zpěvu skautské hymny, procházel pak 
signál stisku jako pozdrav, symbol i slib bratrského a sesterského spojení. Po rozchodu 
se šlo k myslivně, kde dávno před lety psal A. B. Svojsík svoje „Základy". Tam byla 
připravena řada upomínkových předmětů i občerstvení a pak jen družná zábava, než se 
postupně všichni loučili a začali se rozcházet s příslibem „opět za rok.." 

OS 037 Ledeč, St. Kovařík 



DOPRODEJ 
dokumentární knihy „Osudy po-

litických vězňů Havlíčkobrodska 
1948-1989" probíhá ve všech 
knihkupectvích našeho havlíčkob-
rodského okresu. 

Tento dokument doporučujeme 
každému, zvláště uvědomělým ro-
dičům, kteří mají zájem, aby jejich 
děti a vnoučata byla po přečtení 
této knihy poučena, v jakých po-
měrech žili lidé za komunistické-
ho režimu v naší zemi, zejména 
v létech padesátých. Omezování 
osobní svobody a zastrašování 
bylo tehdy na denním pořádku, ne-
právem byli odsuzováni do věznic 
nejen občané, kteří dali svůj ne-
souhlas se stávajícím režimem na-
jevo, ale i zemědělci za nesplnění 
někdy nesmyslných dodávek svých 
výrobků, byli zde souzeni za ne-
přítomnosti i lidé, kteří utekli do 
emigrace a jejich majetek byl 
zkonfiskován. O těchto všech 
z Chotěbořska, Přibyslavska, Svě-
telska, Ledečska, Haberska, Vilé-
movska a Havlíčkobrodska vydává 
tato kniha své svědectví. Dále je 
doplněna otisky tajných sdělení 
tehdejší StB, jsou zde i kopie vy-
stěhovávacích dekretů rodin sed-
láků určených do vyhnanství. 
Nechybí zde i dopis na rozlouče-
nou napsaný nevinným člověkem 
hodinu před jeho popravou... 

První vydání této dokumentární 
knihy bylo před nedávnem brzy 
vyprodáno, byl tedy proveden do-
tisk tohoto prvního vydání s ma-
lým ještě přídavkem a v těchto 
dnech je v doprodeji ! Další dotisk 
j iž nebude a proto doporučujeme 
zájemcům navštívit tato knihku-
pectví: v Havlíčkově Brodě „Vy-
sočina" a „Divizna", v Chotěboři 
J. a M. Šafránek, v Přibyslavi 
„Kniha" na Bechyňském náměstí, 
ve Světlé nad Sázavou „Luna" 
p. Kreibich, paní Bedrníčková, 
v Ledči nad Sázavou „Kniha - pa-
pír" na náměstí, v Golčově Jeníko-
vě „Luna" (tato prodejna zašle 
knihu též i na dobírku), v Habrech 
v trafice pí Pertlová, též je kniha 
k prodeji na obecním úřadě v Uh. 
Příbrami, obecním úřadě ve Vilé-
mově a u pana F. Sysra v Horním 
Strudenci i u p. M. Růžičky ve Vi-
lémově. K.P.V. 

SOC5 £003 

MALÁ SLAVNOST 
S HODNOTNÝMI CENAMI 
se uskutečnila v polovině října na místní radnici. Po dvou měsících tu vyvr-

cholila Slavnost prvního plamene v Ledči, nebo-li napojení vysokotlakého 
plynovodu Bratčice - Ledeč na plynovod společnosti Transgas, a tím i dokon-
čení plošné plynofikace města. Společnost ČMP a. s., společnost GVS GmbH 
a město Ledeč tímto chtěli přesvědčit, jak velký význam plynofikace pro měs-
to má. 

Součástí této oslavy byla i soutěž o nejvzdálenější dolet balónku. Doručeny 
byly odpovědi z nejrůznějších měst republiky. Nej vzdálenější karta dolétla za 
srpnového slunečného počasí přes sto kilometrů, až do města Turnova. Výher-
kyní hlavní ceny, jízdního kola, se stala paní Jana Dvořáková, na druhém mís-
tě se umístila paní Martina Vopěnková a konečně třetí cenu získali Veronika 
a Tomáš Pajerovi (Tomáš se nám zaběhl a k slavnosti se nedostavil). Hodnot-
né hodinky jim jistě budou na dlouho tuto událost připomínat. Převzetí cen na 
městském úřadě mělo slavnostní ráz a atmosféru příjemného a přátelského 
setkání. Všem výhercům samozřejmě blahopřejeme. OK 

Když déšť mi tluče do oken 
Pan listopad podzimem volá z poli\ 
Z mlhy se probouzí každého rána 

den 
A hojí rány, jež mne v srdci bolí. 
Podzimní, barevné listí k zemi padá, 
Tón větru spodní v mlze zní; 
Zlato a nach, - a smutek 

na zahradách 
Všedi těch všedních dní. 

PODZIMNÍ 

G Y M N Á Z I U M 
L e d e č n a d S á z a v o u 

Husovo náměstí 1 
Vás zve na 

DNY O T E V Ř E N Ý C H DVEŘÍ 
v sobotu 1. prosince 2001 od 8.30 do 12 hodin 

ve středu 9. ledna 2002 od 15 do 17 hodin 
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Vyšší odborná škola (VOŠ) a Integrovaná 
střední škola (ISŠ) strojnická se představuje 

VOŠ a ISŠ je jednou ze středních škol v Ledči nad Sázavou. 
ISŠ je určena pro žáky, kteří úspěšně ukončili 9. třídu základní 
školy. Vznikla spojením střední průmyslové školy strojnické 
a středního odborného učiliště strojírenského v roce 1994. VOŠ 
je určena pro studenty, kteří úspěšně vykonali maturitní zkouš-
ku na střední škole a vznikla v roce 1996. Zřizovatelem školy je 
Ministerstvo školství ČR. Studium na ISŠ je bezplatné. Na VOŠ 
se platí školné ve výši 3000,- Kč za školní rok. 

Pro výuku studentů i učňů je škola velmi dobře personálně 
i materiálně vybavena. Vyučují zde pouze plně kvalifikovaní 
učitelé a mistři. Škola má k dispozici jazykovou učebnu, která 
slouží k výuce anglického a německého jazyka. Dále dvě učeb-
ny výpočetní techniky, učebnu pro psaní strojem, učebnu auto-
matizace, učebnu počítačové podpory obráběcích strojů a dvě 
učebny s videotechnikou, FIT centrum se saunou a fiktivní fir-
mu. Součástí školy jsou i dílny, kde je na 50 různých obráběcích 
strojů, brusírna a svářecí škola. Pro studenty i učně můžeme za-
bezpečit i ubytování a stravování. 

Naše škola věnuje velkou pozornost výuce výpočetní techni-
ky, která prolíná většinou odborných předmětů ve studijních 
oborech, zejména však v oboru strojírenství. Tento obor bude 
mít i od příštího školního roku zaměření na informační a výpo-
četní technologie. Z předmětů, které se zde budou vyučovat, vy-
bírám namátkově: práce s internetem, počítačová grafika, 
počítačové modelování, počítačové sítě a další. Získali jsme též 
certifikát od firmy Autodesk Academia, který osvědčuje vyso-
kou kvalitu výuky výpočetní techniky. 

Naši studenti i učni mají volný přístup k výpočetní technice 
a k internetu i v době mimo vyučování. 

Vedle maturitního vysvědčení a výučního listu mohou všich-
ni naši studenti a učni získat za výhodných podmínek i řidičský 
průkaz skupin A, B. 

Ve strojírenských oborech je pak možno získat svářečský 
průkaz a certifikát Autodesk Academia. 

V oboru management - veřej nosprávní činnost je možno vy-
konat státní zkoušku z obchodní korespondence. 

Škola organizuje též lyžařský kurz pro všechny studenty 
i učně, dále pak odborné exkurze, návštěvy divadel a školní vý-
lety. 

Škola má partnerské školy v Belgii, Holandsku, Portugalsku 
a Španělsku.V rámci výměnných pobytů mohou studenti i učni 
tyto země navštívit. 

Ve školním roce 2002-2003 nabízí naše škola následující stu-
dijní a učební obory: 

I) Střední odborná škola: 
I) studijní obory - čtyřleté denní, zakončené maturitní 
zkouškou 

a) strojírenství se zaměřením na informační a výpočetní 
technologie 
b) management - veřej nosprávní činnost 

II) Střední odborné učiliště 
1) studijní obory - čtyřleté denní, zakončené maturitní 
zkouškou 

a) mechanik strojů a zařízení 
b) mechanik-seřizovač pro obráběcí stroje a linky 

2) učební obory - tříleté denní, zakončené výučním listem 
a) strojní zámečník 
b) obráběč kovů pro universální obrábění 
c) nástroj ař 
d) úpravář kovů pro pokovování 

3) nástavbové studium - tříleté dálkové: pro absolventy 
učebních oborů zakončené maturitní zkouškou 

a) provozní technika 
b) podnikání ve strojírenství 

III)Vyšší odborná škola: - tříleté denní, zakončené 
absolutoriem a titulem diplomovaný technik diplomovaný 
ekonom (podle zaměření) 
- ekonomika a management podniku se zaměření na: 

- strojírenství 
- ekonomiku 

Podrobné informace o výše uvedených oborech lze získat na ře-
ditelství školy nebo na internetu: www.vosiss.cz. Všechny rodi-
če i žáky srdečně zveme též na den otevřených dveří, který se 
koná v pátek 23. listopadu 2001 od 8 do 16 hod. na Domově 
mládeže. Zároveň zveme všechny žáky i jejich rodiče na akci 
Internet, která se koná 26. - 30. 11. 2001 na Domově mlá-
deže od 14.30 do 17 hod. Po celou dobu akce bude přístup na 
Internet zdarma. 
Základním zájmem školy je nabízet takové studijní a učební 
obory, které poskytnou zájemcům o studium kvalitní vědomosti 
a dovednosti, tak aby se naši absolventi dobře uplatnili v praxi. 

Mgr. Radomír Nulíček 

V e dnech 9. - 1 4 . 1 0 . 2 0 0 1 se uskutečni la první schůzka Sázavou. Současně by mě la p roběhnout výs tava kreseb 
koordinátorů a účastníků pro jek tu Bridges - Mos ty v bel- a fotograf i í m o s t ů zúčas tněných zemí . S učiteli z jednot l i -
g ickém Arendonku . N á z e v p r o j e k t u s y m b o l i z u j e b u d o v á - vých zemí po jede vždy i někol ik studentů, kteří budou 
ní mos tů mez i l idmi a národy Evropy. Z a naši školu se j í ubytováni v rod inách zahraničních partnerů, 
zúčastni ly Ji tka Gunara tna a Vendu la 
Pa jerová . K původn ím čtyřem ze-
m í m - k Belgi i , Španělsku, Portugal-
sku a k České republ ice se př ipoj i lo 
j eš tě N izozemí . 

N a schůzce se účastníci dohodl i na 
konkré tn ích úkolech, které budou 
studenti zpracovávat , a na j e j i ch 
využit í k propagaci j ednot l ivých 
zemí. Studenti každé země se napří-
klad představí ostatním par tnerům 
a zároveň získaj í stejné úda j e od 
svých zahraničních partnerů. 

Při setkání se starostou měs ta 
A r e n d o n k u předaly účastnice schůz-
ky z Ledče nad Sázavou dar starosty 
měs ta pana Urbana . 

Příští schůzka koordinátorů pro-
běhne k o n c e m května v Ledči nad 
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Jubileum ISŠ Na Pláckách 

1. Z odborného výcviku budoucích automechaniků. 2. Upravená slavnostní tabule je vizitkou číšnické profese. 

Integrovaná střední škola, odloučené 
pracoviště v Ledči nad Sázavou, Na Plác-
kách 644, si bude v nadcházejícím obdo-
bí připomínat jubileum - čtyřicet let 
svého trvání. 

Po celou dobu své existence zajišťova-
lo samostatně teoretickou výuku, odbor-
ný výcvik i mimoškolní výchovu svých 
žáků. Nejprve od roku 1962 v oboru 
opravář zemědělských strojů pro potřeby 
zemědělství okresu Havlíčkův Brod, 
později od roku 1964 pro celý tehdejší 
Východočeský kraj. Pracoviště bylo teh-
dy součástí STS (strojní a traktorové sta-
nice), odtud stále přetrvávající označení 
„TRAKTORKA". 

Od 1. září 1996 působí jako odloučené 
pracoviště ISŠ Světlá nad Sázavou. 

Za dobu své existence připravilo le-
dečské pracoviště stovky odborně připra-
vených pracovníků pro široké uplatnění 
v hospodářské praxi. Jeho absolventi na-
cházejí uplatnění v průmyslových podni-
cích, zejména strojírenství, servisních 
a opravárenských firmách, zeměděl-
ských farmách nebo lesnictví. Absolven-
ti oboru kuchař-číšník (kuchařka-servír-
ka) nacházejí své uplatnění v oblasti ces-
tovního ruchu, pohostinství, veřejného 
stravování a službách. 

V současné době je na odloučeném 
pracovišti v Ledči nad Sázavou za-
jišťována výuka těchto učebních oborů: 
• opravář zemědělských strojů 
• kovář a podkovář 
• automechanik 
• klempíř pro strojírenskou výrobu (au-

tokarosář) 
• kuchař-číšník (kuchařka-servírka) pro 

pohostinství 

Odloučené pracoviště v Ledči nad Sá-
zavou má vytvořenu potřebnou základnu 
pro teoretickou a odbornou přípravu, mi-
moškolní činnost, včetně ubytování žáků. 
Pro žáky je zabezpečeno ve vlastním uč-
ňovském provozu stravování, pro ubyto-
vané žáky také stravování celodenní. 

Obory jsou koncipovány tak, aby ab-
solventi našli uplatnění v podmínkách 
tržní ekonomiky, vč. možnosti samostat-
ného podnikání. Úspěšní žáci mohou 
pokračovat v nástavbovém studiu, za-
končeném maturitou. Nadaní mají tak 
šanci studovat i na vysokých školách, 
případně vyšších odborných školách. 

Maturanti s výučním listem mají tak 
ještě širší možnosti praktického uplatně-
ní, např. v oblasti logistiky, marketingu, 
pří řízení výrobní sféry a třeba i na úseku 

kontroly jakosti a kvality v souladu se za-
váděnými normami EU. 

Součástí školy jsou pracoviště pro od-
borný výcvik - dílny, v nichž je za-
jišťována výuka při opravách osobních 
a nákladních automobilů, traktorů a další 
zemědělské a lesnické techniky. 

Žáci oborů kuchař-číšník se zdokonalu-
jí ve své odbornosti nejen ve cvičných 
školních provozech, ale i na konkrétních 
akcích pro veřejnost - svatbách, podniko-
vých akcích, slavnostních večírcích apod. 
Rovněž mají možnost se seznámit s růz-
nými typy restauračních provozů, hotelů 
a provozovnami veřejného stravování. 
Žáci se tak mohou zúčastňovat odborného 
výcviku i v blízkosti svého bydliště. 

Všichni zájemci z řad veřejnosti -
žáci základních škol, učitelé, rodiče 
i ostatní zájemci - jsou zváni na DNY 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, které se 
uskuteční ve dnech: 
1. V PÁTEK 14. PROSINCE 2001 a 
2. V PÁTEK 11. LEDNA 2002, 
vždy v době od 8 do 16 hodin. 

Na naší škole Vás však uvítáme kdy-
koliv podle Vašich časových možností. 

Telefonické spojení na ISŠ Na Plác-
kách - 0452/62 06 96. 
Zaměstnanci ISŠ OP Ledeč n. Sázavou 

K O U P Í M 
Vařič na propanbutanovou 
bombu, dvouplotýnkový. 

Nabídky na tel.: 
0452/62 22 81 

Koupím 
pozemek schválený pro stavbu, 

s elektřinou nebo chalupu 
k rekreaci. 

Nabídky jen z oblasti 
Želiv - Ledeč - Zruč. 

Hledáme samotu, popř. kraj osídlení. 
Tel. 02/22 51 Ol 
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Z policejních zápisků 
• 1.10. Hned na Igora se v Ledči kradlo. 
Bylo to ve firmě UNO INTERIÉR. Ne-
známý pachatel tu vypáčil okno, kterým 
vnikl do objektu a začal - inu co jiného -
krást. Odnesl si elektro nářadí za více než 
2000 korun. 
• Téměř týden postrádal svou blízkou 
příbuznou i s potomkem pan A. V. z Dolní 
Paseky, než její „zmizení" nahlásil na po-
licii. Policajtům netrvalo dlouho a paní 
vypátrali. Nebyla zase až tak daleko -
v Ledči. Všude dobře, tak co doma! 
• Fyzické napadení své osoby nahlásil 
pan I. B. z Kamenné Lhoty. Z neznámých 
důvodů se do něj pustili jeho nejbližší, asi 
pro něj v tu chvíli neměli slabost. 
• 2. 10. Jak vyplývá z policejního hláše-
ní, ne vždy se do školy chodí jen s ušlech-
tilou myšlenkou a za vzděláním. Paní A. 
K. se v ledečské umělecké škole ztratily 
z kabelky osobní doklady a peněženka 
s větší částkou peněz. Že by zlodějíček za-
kládal nadaci pro zchudlé studenty, není 
známo. 
• 5. 10. Alkohol „vyrazil pojistky" dvě-
ma mladíkům z Ledče. Pánové V. Z. a M. 
Z. v opojení bloumali městem a jen tak 
z plezíru dřevěnou tyčí rozbíjeli zboží 
v prodejně pod mostem. Svou nehoráznou 
blbostí způsobili škodu za dva a půl tisíce 
korun. 
• K. S. z Ledče nalezla před místní poli-
klinikou občanský průkaz a řádně jej ode-
vzdala na policii. Jeho majiteli, panu M. B. 
z Kutnohorska, jistě ušetřila nejednu sta-
rost i nějakou tu korunu. 
• 6. 10. Zřejmě technická závada Vol-
kswagenu pana J. H. z Ledče byla příčinou 
požáru jmenovaného vozítka. Stalo se 
v ulici M. Majerové, přivolaní hasiči si 
rychle věděli rady a nebezpečí zlikvido-
vali. Jejich dodatečné šetření určí skuteč-
nou příčinu požáru. 
• Expozice chladných zbraní v ledeč-
ském muzeu je opět chudší o jeden expo-
nát. Čísi rychlá ruka nás připravila o 
historickou dýku. Pokud nedáme vše za 
pancéřovaná skla, zřejmě nás čeká období, 
že budeme prohlížet jen historické zdivo 
zdejšího hradu. 
• 8. 10. L. V., F. S., M. F., za tímto pikto-
gramem se ukrývají dva místní mládenci 
a jeden jejich kumpán z Věžnice, kteří 
sháněli Jízdenky do blaženosti". Asasíni 
si sami konopí pěstovali a samozřejmě 
také užívali. Hospodářská činnost mladíků 
vyšla téměř naprázdno a střízlivění u vy-
šetřovatelů bude nepříjemné. 
• 9.10. Trochu kuriózní dopravní nehoda 
se odehrála mezi panem V. M. z Kožlí a 
paní J. J. z Havl. Brodu. Pán po střetu se 
svou Felicií odjel, přestože vina byla na 
jeho straně. Dokonce se nebylo čeho bát. 
Nikdo nebyl zraněn, alkohol nezjištěn, 
chybělo snad jen jediné - ohleduplnost a 
slušnost. 
• 10.10. Jako přestupek proti majetkové-
mu a občanskému soužití je kvalifikováno 
počínání pana J. M. z Ledče. V bytě své 
matky si počínal jako smyslů zbavený. 
Devastoval a vyhrožoval tak, že vyděšená 
matka musela přivolat na pomoc policii. 
• 12. 10. Pan A. T. z Chřenovic zřejmě 
nezvládl svou škodovku ani sám sebe, 

když u Kamenné Lhoty havaroval. Přivo-
dil si lehké zranění a další nesnáze, neboť 
dechová zkouška na alkohol byla pozitiv-
ní. 
• 13. 10. Tohoto dne oznámil pan D. K. 
poškození svého Citroenu v Haškově uli-
ci. Neznámý závistivec nebo vandal mu 
očesal jeho autíčko za 13 000 korun. 
• Žačka osmé třídy L. K. z Ledče se zřej-
mě rozhodla předčasně ukončit své základ-
ní vzdělání. Jako někteří jedinci hodí flintu 
do žita, jmenovaná pohodila batůžek plný 
učebnic u sídlištních garáží. Matka, která 
od policajtů torbičku s moudrými knihami 
převzala, musí dát na dceru bedlivý pozor, 
aby vydržela alespoň do pololetí. 
• V Majerovce došlo k fyzickému napa-
dení a nepublikovatelným verbálním pře-
střelkám. Pánové M. C. a F. D. tu řešili 
své spory tak razantně, že to pohoršovalo 
všechny sousedy. V zájmu klidu musel být 
pan M. C. separován. Na jak dlouho tak 
bude zajištěn klid, se nedá určit. 
• 15. 10. Až po týdnu bylo nahlášeno 
běsnění nezletilců v Družstevní ulici. Jako 
gangsteři si počínali hoši T. B. a P. H., kte-
ří napadli svého vrstevníka D. K., ten mu-
sel být po „klukovské" rvačce dokonce 
hospitalizován s otřesem mozku a zhmo-
žděnými žebry. Copak asi vede pány klu-
ky k takové brutalitě? 
• 17. 10. Vylekaná babička oznámila, že 
krátce pohřešuje svou vnučku H. K , kte-
rou má v opatrování. Důvodem dívčina 
útěku byla možná obava z chystaných lé-
kařských vyšetření. 
• 18. 10. V Hradní ulici byl lupič. Pacha-
tel vnikl do domu pana Z. S. z Prahy rozbi-
tým oknem a odnesl odsud věci za 35 000 
korun. Na tomto místě je nutné pochválit 
sousedskou ostražitost, která vedla k včas-
nému zajištění pachatelových stop. Třeba 
si už v příštím čísle LN přečteme jméno 
zloděje. 
• 19. 10. Vloupání do svého rekreačního 
objektu ve Vilémovicích oznámil pan J. N. 
z Prahy. Lup to byl na místní poměry gran-
diózní. Lapka(ové) oškubal chalupáře 
pěkně z gruntu. Co mu tam asi chudákovi 
zbylo, když konečný výčet se zastavil na 
více než 100 000 korunách? 
• Zřejmě už začala sezóna „zblblé" zvě-
ře. Mohl se o tom přesvědčit řidič M. P. 
z Ledče, když u Kamenné Lhoty vběhla 
pod kola jeho škodovky srna. Zvíře uteklo 
do polí a nešťastnému řidiči uteklo 30 000 
korun za škody na autě. 
• 20. 10. V Poštovní ulici byl nalezen ne-
zajištěný malý motocykl. Na svou důvěři-
vost a neopatrnost doplatil mladý majitel 
S. K. z Ledče pokutou. Dávej příště bacha 
hochu! 
• 22. 10. Lítostivý syn V. P. z Chřenovic 
oznámil na policii, že jej rozezlená matka 
opakovaně bacila koštětem. Poučení pro 
matku: děti se nebijí (natož uklizeči sou-
pravou) a pokud se přece jen rozhodnete, 
nezapomeňte, že proutek se nejlépe ohýbá 
mladý. 
• 24. 10. Pan P. K. nalezl při své služební 
cestě mezi Štěpánovem a Habry pouzdro 
s doklady svého spoluobčana z Ledče Z. 
H. Okradenému alespoň ušetřil zdlouhavé 
vyřizování nových dokladů. OK 

Zásahy na PS Ledeč n. S. 
• 6 . 1 0 . - Hasiči vyjeli k požáru osobní-
ho automobilu v ulici M. Majerové. Po 
příjezdu na místo byl již požár uhašen 
pomocí ručního hasicího přístroje majite-
lem vozidla. Hasiči ochladili motorový 
prostor, odpojili akumulátor a vrátili se 
na základnu 
• 9 . 1 0 . - Jednotka vyjela k dopravní ne-
hodě osobních vozidel do Světlé nad Sá-
zavou. Po příjezdu na místo se jednalo o 
boční střet dvou osobních vozidel. Hasiči 
obě vozidla zabezpečili proti požáru a 
skvrny od oleje uniklého z vozidla zasy-
pali sorbentem. 
• 1 2 . 1 0 . - Dopravní nehoda na vozovce 
u Kamenné Lhoty. Jednotka po příjezdu 
na místo zajistila vozidlo proti požáru a 
vrátila se na základnu. 
• 16. 10. - Další dopravní nehoda, ten-
tokrát v osadě Dobrnice. Při příjezdu 
k nehodě byl již majitel mimo vozidlo, 
které po smyku skončilo v příkopu. Hasi-
či odpojili akumulátor, obrátili vozidlo 
na kola a zasypali uniklé provozní kapali-
ny. 
• 21. 10. - Dopravní nehoda osobního 
vozu v obci Vilémovice. Tentokrát se 
jednalo o vozidlo Peugeot převrácené na 
boku ve středu vozovky. Po zadokumen-
tování policií hasiči převrátili vůz zpět na 
kola, zajistili proti požáru a odstranili 
olejové skvrny z vozovky. 
• Během měsíce ledečští hasiči 5x za-
jišťovali podezřelou obálku. 

SETKÁNÍ S MAJOREM 
DUŠANEM RYBANEM 

V podvečer 17. října 2001 se sto-
nožkové děti a veřejnost sešli s velite-
lem českých jednotek SFOR majorem 
Dušanem Rybanem a zakladatelkou 
mezinárodního hnutí Na vlastních no-
hou Bělou Gran Jensen. V úvodu pří-
jemného setkání poděkovali dětem za 
obětavou práci pro toto hnutí, které za 
dobu své činnosti vydělalo 70 mil. ko-
run pro potřebné. Minulý rok byly pení-
ze získané za prodej dětských výrobků a 
vánočních přání použity na nákup čtyř 
sanitek pro dětská oddělení bosenských 
nemocnic. Můžeme být všichni pyšní na 
české vojáky v misi SFOR, kteří společ-
ně se stonožkovými dětmi postavili 
a vybavili jednu bosenskou školu. 

Major Ryban nás seznámil s činností 
a životem vojáků v Bosně. Díky jeho 
vyprávění jsme získali jiný pohled na 
důležitost této mise, neboť naši vojáci 
plní nejen své vojenské povinnosti, ale 
zároveň pomáhají místním lidem. Paní 
Běla Jensen vyprávěla nezapomenutel-
né zážitky při předávání sanitek, školy 
a setkání s bosenskými školáky. Během 
besedy oba odpovídali na dotazy dětí 
i dospělých. 

Byla to další zdařilá stonožková akce 
a příjemně strávený večer. 

Stonožky ze ZS Komenského 
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Hříště pro všechny? 
V úterý 30. října byly prázdniny a za-

vřená tělocvična, tak jsme si s dorostem 
ledečské házené dali sraz na hřišti „pro 
všechny", abychom i my vyzkoušeli pý-
chu ledečské radnice, o které jsem už četl 
hodně oslavných článků. Zarazilo mě, že 
kromě nás na hřišti vůbec nikdo není 
a brzy jsem pochopil proč. 

Když jsme si chtěli s klukama dát fot-
bálek na rozběhání, slečna správcová nás 
upozornila, že fotbal se zde hrát nesmí. 
Nevěřil jsem vlastním uším, ale spíš jsem 
slečnu litoval, když tuto větu musí opa-
kovat stokrát denně a sama ví, že to je ne-
smysl. Tak jsme se vrhli na házenou. 
Během několika minut jsme měli 3 míče 
na zahradě přilehlé vilky. Majitel nám 
míče odmítl vydat a odkázal nás, ať si je 
vyzvedneme zítra na matrice městského 
úřadu. Chápu, že je nepříjemné denně po-
dávat desítky míčů, ale těžko pochopím 
logiku, proč se míče vydávají na měst-
ském úřadě. Když jsme v zápětí přišli 
o čtvrtý míč, raději jsme to sbalili a ode-
šli. Takže nejen fotbal, ale ani házená 
není ten pravý sport pro toto hřiště. Proto, 
kluci z Ledče, až se budete nudit a nezná-
te pravidla košíkové a nemáte lodičku na 
lovení volejbalového míče ze Sázavy, 
nebojte se přijít. Když si vezmete stopky 
a pásmo, můžete celé odpoledne běhat 50 
m a skákat do dálky. 

Když vím, že za podobnou cenu peněz 
stojí v Písku vytápěná oblouková hala, ve 
Světlé tři hřiště, tak hřiště v Ledči, kde 
nejsou záchody, ani šatny a nedá se 
používat pro míčové sporty, mi za téměř 
devět milionů připadá spíš jako pořádná 
ostuda, než jako důvod k pochvale. 
Možná by stálo za to, přestat se tlouct do 
prsou a udělat všechno pro to, aby jedno 
z nejdražších hřišť ve střední Evropě pl-
nilo svůj účel a bylo doopravdy pro 
všechny. Jan DRÁPELA 

Házená Ledeč 

OPILÝ HŘIB. Houbaři si letošní sezó-
nu opravdu dobře užili (mnozí dosud 
užívají) jak se patří. I ti méně zkušení dobře 
vědí, jak rafinované úkryty houby vyhledá-
vají, ale to, co přinesl pan Václav Vopěnka 
(šiřitel zprávy z Ledečských novin na Kra-
lovicku - konkrétně na Kolibě ve Stude-
ném), bylo vskutku kuriózní. V pohozené 
láhvi našla jeho dcera vrostlého hřiba (zát-
ka byla samozřejmě dodána dodatečně). 
Nebyl to sice žádný macek, ale hlavu rov-
nal, co mu láhev dovolila. Jestli to bylo tep-
lo nebo libé výpary, které se z hrdla linuly, 
to už se nikdy nedozvíme. Jisté však je, že 
pan Vopěnka, jeho rodina i kamarádi letos 
z okolních lesů vytahali pěkných pár košů 
hřibů a ještě k tomu takovouhle raritu. 
A pak nezáviďte! OK 

Běh Šeptouchovem 
Lyžařský oddíl TJ Kovofiniš, CENTRUM - Dům dětí a mládeže a Jízdní kola Ledeč 

n. S. uspořádaly v sobotu 13. 10. 2001 již 42. ročník Běhu Šeptouchovem. I letos se 
v kategoriích ženy a muži vytrvalci běželo o cenu starosty města Ledče nad Sázavou, 
který věnoval pro vítěze hodnotné ceny. Zeny běžely 2000 m a cenu získala Jarmila Ma-
chačová ml. (čas 8:27) běžící za domácí lyžařský oddíl. Muži vytrvalci měli trať dlouhou 
8000 m a z ceny se radoval Václav Ožana (29:10) z AO Nové Město n. M. Závody jako 
každoročně se daří připravit s cenami pro první tři místa v každé kategorii za vydatné po-
moci sponzorů z Ledče n. S. Letošní ročník běhu se uskutečnil za krásného teplého pod-
zimního počasí, které přilákalo celkem 115 startujících a další příznivce přespolního 
běhu. Jen škoda, že propagace v místních školách, i když propozice měly všechny školy 
včas, nebyla zřejmě maximální. Pořadatelé pamatují doby, kdy místní školy mezi sebou 
závodily hlavně v žákovských kategoriích, která bude úspěšnější. Ale v posledních le-
tech soupeřily a hlavně vyhrávaly, až na výjimky, oddíly z jiných měst. Všem ledečským 
závodníkům děkujeme za účast a dosažené výsledky a nezbývá, než si přát jejich větší 
účast na těchto tradičních pěkně připravených závodech. Ing. P. Banýr 

Za Josefem Hemmrem z Rachyně 
Umřel hospodář. Sedlák. A aťsi se to slovo zdá dnes zastaralé, přímo z učebnice dě-

jepisu, platí o něm plně. Bylo mu 84 let. Josef Hemmr z Rachyně č.p. 13 byl vysoký, ra-
menatý muž, žádné tintítko. A ještě než vychodil obecnou školu v Pišti, držel už 
v rukách pevně otcovy koně a pole kolem rodné usedlosti se mu stávala každodenním 
úhorem. A on jim zůstal věrný celý život. To je dar! 

Umřel sedlák, ale kdo dnes ví, co to vůbec obnášelo být hospodářem. Za války i za 
komunistů v padesátých letech. Dodávky, kontroly, buzerace, šikanování. A k tomu 
připočtěte každodenní starost o rodinu a dům, dobytek a koně. Snad jedině s křesťans-
kou vírou a trpělivostí, které se učil od trávy, stromů a včel, mohl zasít a vůbec cokoli 
pěstovat. S trpělivostí, která vás přenese přes dlouhou zimu, sucha, nepřízeň. S vírou, 
která vás učí pokoře před řádem světa a posiluje na cestě v těžkých dobách. Josef 
Hemmr byl trpělivý křesťan, který se neuměl hrbit před žádnými, hnědými či rudými, 
mocipány, třebaže jeho rodině život ztrpčovali jak jen mohli. Například jeho dceři bylo 
znemožněno jako dítěti kulaka studovat. 

Umřel sedlák, kterému bylo dopřáno celý život pracovat rukama na rodných hroudách, 
mezi ovocnými stromy, polními květinami a se svými koňmi. Rozuměl jim jako málokdo 
a tak rád o nich vyprávěl! A koňské trhy, v Pelhřimově, v Ledči, Benešově či jinde - to byl 
jeho svět! Také si přál, aby mu muzikanti na pohřbu zahráli „Už mi koně vyvádějí..." 

Umřel sedlák příkladného manželství, farník a přítel P. Josefa Toufara, který jej 
v roce 1940 oddával v zahrádeckém kostele. Muž pevný, i ve stáří srdečný a laskavý, 
nebojácný a s jiskrou v oku, rád vyprávějící o svých „koňských dobrodružstvích" 
(něco z nich přineseme ve vánočním čísle Ledečských novin). Platily o něm verše bib-
lického Žalmu 93: „Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově,/ pokvetou v nádvořích 
našeho Boha./ Ještě ve stáří budou přinášet užitek,/ zůstanou šťavnatí a svěží,/ aby hlá-
sali jak spravedlivý je Hospodin, má skála/ v němž není nepravosti." 

V den pohřbu, 25. října 2001, přišli do ježovského kostela sv. Lucie Josefu Hemmro-
vi příbuzní, známí i sousedé poděkovat a slavnostně jej vyprovodit do jiného světla. 
Slyšel jsem starší paní, která nad jeho hrobem říkala: „Pane Hemmr, děkuju vám za to, 
že jste byl tak spravedlivej a čestnej." Říjnové slunce se v ten den mírně pokládalo na 
ježovské stráně a do korun starých lip. Spadlé listí pomalu začalo tlít a mokvat. Plachty 
polí se zvedaly a s šuměním lesů šeptaly píseň svérnu věrnému příteli, dobrému hospo-
dáři Josefu Hemmrovi. Miloš Doležal 
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"Kouzío Vánoc a betíérm 
Oddílnou součástí adventu je stavění betlémů. První historiclqj doložený 

betlem byl na Vánoce rofqi 1223 a nebyl to 6et(ém (edajafy. Zásluhu na této 
tradici má sv. ^rantisel^z !Assisi, £terý byl na Vánoce rofqi 1223 na cestě 
z !%íma do svého ífástera v Slssisi. 9{a cestě se rozfwdlreí^nstniovat příchod 
'Božího Syna podle biblicí^ého příběhu - nalezl v íesejesfyni, vy tvořiljeslič/q/ 
se senem, přivedl oslíka a ovečfy. Sloužil mšipředmístními obyvateli, feerých 
se prý mnoho sešío ... a ti rozšířili tuto tradici dála dáí ...až dorazila do 
Čech. 

V průběhu 16. stoletísezaěaly stavět v Čecháchjesličty v /postelích ajezuit-
s/qjch trolejích. (První barofqiíse objevily v roce 1562 v pražském "Klementinu. 
Později se začaly bet lemy stavět i v rodinách. 'Tyto lidové betlémy se staly zají-
mavou sběratelslqpu Iqiriozitou. Informační centrum navázalo fantalšty 
s muzeem v Příbrami a Jindřichově Oíradci a připravilo zajímavou výstavu 
betlémů. Výstava bude otevřena slavnostní vernisáží 1. prosince 2001 v 15 
hodin ve zdejší synagoze. (Představí se zde přes padesát betlémů z různých 
materiálů a regionů Čech. %yidění budou i různé vánoční ozdoby, pohlednice, 
formy na cuíqovíajiné. Výstava bude otevřena i na 9\[ový rol^. Zájemci se mo-
hou přijít podívat i o vánočních svátcích, {dy zde bude otevřeno vždy odpo-
ledne. Infocentrumzve sirotkou veřejnost ^návštěvě této zajímavé výstavy. 

Zdravotní pojišťovna 
METAL-ALIANCE 

nabízí svým pojištěncům na rok 2001 

příspěvky z fondu prevence 
• příspěvek na podpůrně rehabilitační programy (masáže, cvičení, saunování) 

v zařízeních nasmlouvaných ZP M-A do 350,- Kč za rok 
• příspěvek na antikoncepci do 400,- Kč za rok 
• příspěvek na očkování proti klíšťově encefalitidě, 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 Janského plakety po 1. 4. 1997 do 3000,-

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

do 7000,- Kč 
• plavání zdarma - plavecký bazén Havlíčkův Brod, pátek 16-17 hodin, od 

září do konce května (s průkazem pojištěnce) 

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

rekondiční pobyt 
• příspěvek na operaci hemeroidů pomocí Longovy metody 

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

KONTAKTNÍ MÍSTO: Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou (poliklinika) 
ÚŘEDNÍ HODINY: Po a St 7.30 - 11.00 a 12.00 - 16.30 hodin 

Út a Čt 7.30 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin 
TELEFON: 0452/62 10 14 

Víte, 
jak si 

ušetřit čas 
a práci ??? 

1 0 0 % BAVLNĚNÉ, 
BEZ ŽEHLENÍVYŽEHLENÉ! 

potištěné saténové ložní soupravy 

Vám nabízí TEXTIL - LÁTKY - ZÁCLONY 
ve Světlé n. Sázavou (nad Kooperativou) 

na náměstí 
v Havlíčkově Brodě, Horní ulice 1847 

Jana M a c h o t k o v á 
a L e n k a Šťastná 

Vás zvou na tradiční 

VÁNOČNÍ VÝSTAVU 

1 2 . - 1 4 . pros ince 2 0 0 1 
v DDM Ledeč nad 

Sázavou 

Regensburg 
Informační centrum v Ledči nad 

Sázavou připravuje jako každoročně 
zájezd na vánoční trhy do NĚMECKA. 

V tomto roce se podíváme do 
bavorského města REGENSBURG. 

Zájemci budou mít poslední možnost 
platit NĚMECKÝMI MARKAMI 

před přechodem na EURO. 

Zájezd se uskuteční 3. prosince 2001. 
Zájemci se mohou již nyní přihlásit 
v Infocentru na Husově náměstí. 

Tel.: 0452/62 14 71 
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Vše od českých výrobců 
bavlněné a krepové povlečení, 

froté prostěradla, ručníky, 
kostýmovky, dekorační tkaniny aj. 

Těšíme se 
na Vaši 
návštěvu 
i nezávaznou 
prohlídku 



DIVADLO V LEDČI - RECENZE 
Jak si již jistě valná většina kulturních nadšenců všimla, 

v Ledči se objevil nový amatérský divadelní soubor. 
Vzhledem k tomu, že v našem krásném městě se divadel-
ních představení moc neuskuteční (naštěstí funguje dra-
matický kroužek), jsem byla potěšena, že prvotní nadšení 
Lukáše Kobrleho (zakladatel, režisér, herec) nijak prv-
ním představením nevyprchalo, ba naopak mi přijde, že 
jeho zápal pro věc se jen zvýraznil. Jeho krédem je: ales-
poň jedno představení měsíčně, a protože samotný ledeč-
ský divadelní soubor nemůže pokaždé odehrát novou 
inscenaci, pozval i několik jiných divadelních souborů 
s jejich programem, takže je nabídka divadelních předsta-
vení mnohem pestřejší, za což patří Lukášovi velký dík. 

Bohužel jsem neviděla všechna představení, která se 
konala v sále ledečského gymnázia, především mě pak 
mrzí, že jsem neměla možnost zhlédnout muzikál Štěňa-
ta, se kterým zde hostovalo jihlavské divadlo NaKopTy-
játr. Ale z těch dvou, která jsem měla možnost zhlédnout, 
se vyklubaly dva pěkné podvečery. 

Na první představení mě nalákala možnost zhlédnout 
dnes již kultovní hru divadla Járy Cimrmana: O životě 
a díle Járy Cimrmana, hranou dne 17. května t.r. Nejdříve 
jsem měla trochu obavy před návštěvou tohoto kusu, kte-
rý je zejména jedinečný výkony herců z DJC, ale po konci 
představení jsem pochopila, že minimálně Filip Ženíšek 
může konkurovat svým jevištním projevem takovým her-
cům jako Ladislav Smoljak nebo Zdeněk Svěrák. Ani os-
tatní herci se neměli za co stydět. 

Vrcholem kulturní sezóny Ledečska se ale pro mě stalo 
představení Ďáblova krása. Opět se režie ujal Lukáš Ko-
brle, který dokázal svůj tým herců přivést k vynikajícím 
výkonům. O tom jistě svědčí i to, že jsem viděla předsta-
vení, které bylo již několikátou reprízou a rozhodně 
nemůžu tvrdit, že bych se v jevišti pro jeho prázdnotu ně-

jak ztrácela. Skvělý byl opět Filip Ženíšek, tentokrát 
v roli Fausta. Dokázal přesvědčit o přerodu osobnosti sta-
rého, životem unaveného a naštvaného muže v mladíka 
sršícího elánem, nápady a radostí ze života, v mladého 
muže, který si není schopen připustit nějaké překážky 
a zpět zase vyzrát v muže, který si uvědomuje, že láska 
a přátelství jsou důležitými částmi našich životů, za které 
je nutno bojovat. 

Dalším hercem, který se báječně zhostil své role, i když 
maličké, byl Jan Cihlář. Svojí mimikou a řečí těla dokázal 
během několika chvil upozornit na mentálně poškozenou 
osobnost hraběte Ferdinanda. Báječně zde pak i vyzněl 
kostým hraběte, který jako jediný nebyl civilním obleče-
ním, a pomohl tak ještě více zdůraznit odloučenost duše 
hraběte od duší „zdravých" lidí. 

V ženském obsazení zazářila především role Markétky, 
kterou hrála Anna Horáková. Dodala své postavě to, co se 
od ní obecně očekává: skromnost, přirozenou krásu, po-
chopení pro lidské omyly a víru v lásku, která hory přenáší. 

Tomáš Doležal coby Mefistofeles dosvědčil, že i ďábel 
je leckdy lidštější než sám člověk. Zuzana Krajíčková, 
která si zahrála roli hraběnky Olivie, zase poukázala na 
to, že ne všechny ženy jsou křehká stvoření a že umí 
opravdu bojovat se zbraněmi, které muži často ani nejsou 
schopni postřehnout. Svoji pochvalu si jistě zaslouží 
i služebná (Vendula Rajdlová) a mlčenlivý, zato pilně 
pracující, strážný (Jan Vacek). 

O kvalitě tohoto představení může přesvědčit i cena, 
kterou za toto dílo dostala Činoherní Skupina Gymnázia 
Ledeč v Jihlavě na divadelním festivalu. 

Na závěr nemohu nedodat, že se velmi těším na další 
představení tohoto souboru a přeji všem členům CSGL 
mnoho úspěchů v další tak složité, ale přesto krásné čin-
nosti. Jana Fotrové 

zdravotní sestry 
a rehabilitační 

pracovnice 
na LDN 

Humpolec 
ul. 5. května 319. 

Přihlásit se 
můžete na 

telefonním čísle: 
0724/07 90 37 

u pí Jandejskové. 

Lyžařský oddíl ve spolupráci 
s Centrem DDM v Ledči n. S. organizuje 

BURZU 
ZIMNÍ SPORTOVNÍ VÝSTROJE 

ve dnech 15. - 16. 11. 2001 
v Centru DDM, Husovo nám. 242 

Lyže, brusle, saně, boby, 
zimní sportovní obuv a oblečení ... 

Výběr věcí: 15. 11. 9 - 1 4 hodin 
a dále během prodeje 

Prodej: 15. 11. 14 - 18 hodin 
16.11. 1 4 - 1 8 hodin 
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Jihlavské 
rádio pro 

Ledeč 
ČRo má v současné době studio 

v Jihlavě, kde pracují 2 redaktoři. 
Spuštění samostatné stanice pro Vy-
sočinu je připravováno na frekvenci 
87,9 (nyní ČRo Brno), pravděpodob-
ně od začátku příštího roku. Je konci-
pována jako zpravodajsko-publicis-
tické rádio s přísným cílením na ak-
tuální dění v regionu. V Ledči nad 
Sázavou je příjem frekvence 87,9 
velmi dobrý (stereo). 
Telefon: 066/730 13 78 
e-mail: jihlava@rozhlas.cz. 

f P O D Ě K O V Á N Í \ 
Srdečně děkuji všem příbuzným 

a známým, kteří mi na sklonku mě-
síce října blahopřáli k mým naroze-
ninám. Velmi si vážím přízně 
a přání pevného zdraví, které ve 
svém věku jistě potřebuji nejvíce. 
Všem gratulantům ještě jednou dě-
kuji a přeji i jim jenom vše dobré 
a hodně zdraví. 
v Anna Franclová J 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny v listopadu oslaví 
19. 11. Hralová Marie, Jabloňová 819 
20. 11. Mikula Karel, Na potoce 188 
Macek František 
75. narozeniny 
6.11. Pražáková Jarmila, Na potoce 612 
12. 11. Pavelka Bohumil, 28. října 549 
Motyčková Hana 
Skalický Ladislav 
80. narozeniny 
Nulíčková Božena 
Dědičová Ludmila 
85. narozeniny 
4. 11. Vašatová Vlasta, 5. května 1202 
21. 11. Vomela Josef, Nádražní 280 
92. narozeniny 
14. 11. Nováková Ludmila, B. Němcové 753 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prožití dalších dnů Vašeho života ve zdraví 
a spokojenosti 
Narozeni 
Hrubešová Johana 
Hroch Jiří 
Liška Roman 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození Va-
šeho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby vy-
růstalo ve zdraví a k všeobecné radosti 
Zemřeli 
Zinková Terezie Červeňák Václav 
Kahanec Jiří Vohlmut Jaroslav 
Havlín Josef Pešková Marie 
Sukdolák Jiří Radoš Milan 
Malý Miloslav 
Svatby 
Klára Jeřábková a Jiří Šťastný 
Eva Smejkalová a Martin Pavelka 
Petra Nešporová a Miloš Vavřička 
Novomanželům přejeme do společného živo-
ta hodně lásky, porozumění a spokojenosti 

PROGRAM KINA 
- prosinec 

I. 12. LEGENDA O SLAVNÉM 
19.30 NÁVRATU 

Autentický příběh ze sportovního 
prostředí 

4.12. 102 DALMATINŮ 2 
17.30 Roztomilá štěňátka znovu 

v ohrožení! 
6. 12 ČOKOLÁDA 
19.30. Premiéra úspěšného barevného 

filmu 
8.12 RYCHLE A ZBĚSILE 
19.30 Akční dobrodružný film 
II .12 TMAVOMODRÝ SVĚT 
19.30 Příběh o přátelství novodobých 

rytířů 
13.12. LARA - CROFT (Tomb Raider) 
19.30 Americké filmové zpracování 

nejúspěšnějšího románu 
15.12. MUMIE SE VRACÍ 2 
19.30 Napínavé filmové drama 
18. 12 TYGR A DRAK 
19.30 Dobrodružný napínavý příběh 

z orientu 
25. 12. KYTICE 
19.30 Filmová báseň hororových květů 

K. J. Erbena 
26. 12. GRINCH 
17.30 Vánoční komedie s Jimem 

Carreym 
29. 12. POKÉMON 2 (Síla jednotlivce) 
17.30 Moto: Jen jedna osoba může 

všechno změnit 

Stalo se roku ... 
1921 
V listopadu bylo zrušeno omezené cestování 
do ciziny. Veřejnost se uklidňuje. Jinou otáz-
kou pro veřejnost je, kdo zaplatí mobilizační 
výlohy? Po velké vichřici napadlo něco sně-
hu a přišel mráz. V čp. 276 zahořely saze, ale 
hrozící nebezpečí ohně bylo v zárodku 
zažehnáno. Tím se předešlo zhoubnému 
požáru, který letos po vlasti tolik škod způso-
bil, a to pro abnormální sucho a horko. 
Dlouholetý sluha berního úřadu Tůma ze-
mřel 15. listopadu v kanceláři, raněn mrtvicí. 
Měl krásnou smrt, a tak odešla opět jedna 
milá, typická osoba. Chodil vždy s dýmkou. 
V závěru měsíce mrzne na sucho a začíná 
první ledování u Koželužny. Celkově je vel-
mi málo vody. 
1931 
Bylo doporučeno, aby Jihočeským podni-
kům byla udělena koncese k provozování au-
tobusové dopravy na trati Ledeč - Rejčkov -
Dolní Město - Křepiny - Kaliště a Humpo-
lec. 
Dne 24. listopadu spáchal sebevraždu oběše-
ním Josef Mizera, vrchní soudní oficiál 
v Ledči. Byl stár 60 roků. 
1936 
Dne 12. listopadu se konala schůze městské-
ho zastupitelstva, na které bylo přiznáno do-
movské právo Václavu Trtíkovi ze Služátek 
a Josefu Tesárkovi z Hněvkovic. 
Obecní dávka z masa podle dohody ustano-
vena místním řezníkům paušálem měsíčně, a 
to Václavu Horáčkovi 10 Kč., Jaroslavu Je-
línkovi 15 Kč., Antonínu Novákovi 10 Kč., 
Janu Novákovi 95 Kč., Ladislavu Papežovi 

50 Kč. Janu Prokopovi 95 Kč., Jaroslavu 
Peškovi 95 Kč., Josefu Ryšavému 15 Kč., Jo-
sefu Tvrdíkovi 95 Kč. a Karlu Tříškovi 130 
Kč. Paušál dohodnut na dobu jednoho roku. 
Dne 25. listopadu přijala městská rada za vo-
dáka pro městský vodárenský podnik Jaro-
slava Rottera, který byl na stavbě vodovodu 
zaměstnán u firmy Ing. Dr. Bureš, jako dílo-
vedoucí. O toto místo žádalo 12 uchazečů. 
Městský vodovod jest z nej větší části posta-
ven. Pracuje se ještě na kanalizaci, kladení 
vodovodního potrubí a úpravě komunikace 
v Havlíčkově ulici. 
1946 
Do služeb MNV byl od 23. listopadu 1946 
přijat také nový lesní dozorce v polesí Háj, 
protože lesní Alois Reichman rozvázal 1. 
března 1946 s městem služební poměr. 
Z uchazečů, jichž bylo celkem šest, byl vy-
brán Antonín Pajer a stanoven mu roční plat 
částkou 19.269,60 Kčs. Kromě toho bude do-
stávat ročně 18 m3 palivového dřeva v ceně 
1350 Kčs, ošacení (cca 1200 Kčs) a naturální 
byt v hájence (600 Kčs). 
Značně vysoké rozpočty byly zaviněny jistě 
i tím, že na jaře 1946 bylo objednáno nové 
rozhlasové zařízení a dokončeno překlenutí 
potoka Hutního a Hrnčířského, jakož i investi-
ce spojená se zřizováním gymnázia. (Na za-
koupení budov pro gymnázium a na adaptaci 
těchto si město muselo vypůjčit u Okresní 
záložny hospodářské v Ledči n. S. 2 mil. Kčs). 
Na podzim (21. listopadu) na návrh finanční 
komise rozhodlo plénum MNV, aby předse-
dovi MNV byla od 1. ledna 1947 zvýšena od-
měna za výkon služební funkce na 1500 Kčs 

měsíčně (dříve 1000 Kčs), splatných vždy 
prvního dne v měsíci, a těm referentům, které 
také výkon funkce zaneprazdňuje, aby podle 
uvážení MNV byli odměňováni roční odmě-
nou 7200 Kčs. 
V podzimních měsících byla také úspěšně 
vyřízena jedna žádost našeho města, když 
rada ZNV v Praze ve své schůzi dne 13. října 
1946 se usnesla zříditi v našem městě vše-
obecnou veřejnou okresní nemocnici. Splně-
ní této tužby nebylo však jenom vyplněním 
přání dneška, nýbrž již mnohem dřívější 
doby. Vždyť už dříve byl zdejším občanem 
Růžičkou zřízen nemocniční fond a z tohoto 
roku 1915 zakoupen pozemek, bývalé tržiště 
u Adámkovy rokle, kde je dnes učňovský in-
ternát. 
Dne 22. října došlo k poněkud nezvyklé pří-
hodě - loupežnému přepadení. Večer v 18.45 
h. přiběhl na policejní strážnici p. Semerád, 
žel. zřízenec, bytem v Čechově ulici čp. 77, a 
hlásil, že u nich v domě u Františka Fialy, 
krejčího a majitele konfekční prodejny, byl 
lupič, který si revolverem vynutil volný od-
chod s oděvy, které v krámě odcizil. - Po vy-
šetření bylo ihned zahájeno pátrání a už 24. 
října byl lupič dopaden v Kolíně. 
1951 
Z iniciativy zemědělské komise bylo na jaře 
zahájeno zalesňování Tulachovy stráně 
(stráň mezi lomem ve Velké stráni a měs-
tem). Současně bylo podél silnice do Háje 
vysázeno 120 vlašských topolů. Všechny za-
lesňovací práce udělali za vedení svých uči-
telů brigádnicky žáci gymnázia, kteří se při 
práci po třídách střídali. 

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