
První zasedání zastupitelstva 
Města Ledče v roce 2002 

se uskuteční v obřadní síni M U 
27. února od 16 hodin 

Pěvecká soutěž dětí 

Ledečský slavíček 
13. března 2002 
v Centru D D M 

LAHius - KM Ledes i l S . 

420756008074 

MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK • ČÍSLO 2 + ROČNÍK XI • ÚNOR 2002 • CENA 7,- Kč 

ÚNOR 
Mráz nám leze za nehty a zima chce i srdce 
ledem sevřít i. 
Co se mlhou, sněhem naobjímá lidí, lesů 
a luk bez kvítí! 
Pod sněhem však pole, luka, lesy v kořenech 
se k jaru sbírají. 
Z dříví jasný oheň vyšlehne si navzdor 
mlhám, lehkým po kraji. 
Zrovna tak to lidské srdce hoří-padej, 
mlho, na les, na lada -
nic na tom světě neumoří oheň, na nějž 
láska přikládá. 

Výše uvedený snímek zachycuje přátelské setkání při příležitosti znovuuvedení do provozu 
školní tělocvičny v ZŠ Komenského. Provedená rekonstrukce firmou Atos úhrnem představuje 
částku 800 tisíc korun a ve všech účastnících zanechala velmi dobrý dojem. Tato tělocvična nebu-
de sloužit pouze žákům ZS, ale též v odpoledním a večerním čase ledečské veřejnosti. Pro tyto zá-
jemce byl vybudován ze dvora školy zvláštní vstup, včetně šatny a sociálního příslušenství. 
Tohoto setkání se zúčastnil poslanec Parlamentu ČR Jiří Havlíček a poslankyně Parlamentu ČR 
paní Miroslava Němcová (na snímku vlevo), která se už dlouhodobě angažuje v pomoci škole 
v Komenského ulici a pro letošní rok prosadila do státního rozpočtu částku 8 mil. Kč pro pokračo-
vání prací na rekonstrukci a odstraňování havarijních stavů na zmíněné škole. Jak uvedl vedoucí 
oddělení investic a správy majetku města pan Svoboda, práce letošního roku budou sestávat z vý-
měny kompletního střešního pláště (konstrukce krovů, střešní krytina, klempířské prvky), zateple-
ní střešního pláště, provedení venkovní fasády, vybudování výtahové šachty a vybudování 
dvorních teras ve druhém a třetím nadzemním patře. 

Kleopatra 
Informační centrum Hrad Ledeč nad 

Sázavou s. r. o. pořádá v březnu 2002 zá-
jezd na nový český muzikál Kleopatra, 
který bude mít premiéru 22. února 2002 
v divadle Broadway v Praze. Režisérem 
muzikálu je Filip Renč, autorem hudby 
Michal David, autory libreta a textů jsou 
Zdeněk Borovec, Lucie Stropnická a Lou 
Fanánek Hagen. Vedle Kleopater - Moni-
ky Absolonové, Báry Basikové, Ilony 
Csákové a Radky Fišarové se v dalších ro-
lích představí také Jana Švandová, Marké-
ta Hrubešová, Daniela Kolářová, Martin 
Pošta, Jan Apolenář a další. Přibližná cena 
zájezdu, zahrnující vstupenku a autobus, 
je 600,- Kč. Zájemci se mohou přihlásit do 
20. února 2002 v Informačním centru. 

Letošní únor nás přivítal vskutku královsky. Tolik krásných a teplých dní po dvou měsících 
tuhé zimy nás všechny jistě potěšilo a pozdravilo. Nedejme se však ošálit, paní Zima má žezlo 
jistě pořád ještě pevně v rukou. Naši předkové to věděli a takto moudře o tom pravili: 

V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá. 
Když únor vodu spustí, v led mu ji březen zhustí. 

Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich, nadělá je. 
Na Matěje byla před šedesáti lety založena rozhlasová stanice Hlas Ameriky. Ta už nyní 

není zřejmě u nás tak populární, ale zejména sportovci budou celý únor „hltat" všechny hlasy 
z Ameriky, neboť tam 16 dní poběží olympiáda. Čekají nás asi pěkné stresy. Většina přímých 
přenosů bude totiž v hluboké noci. Ti, kterým černá káva zahání spánek, budou ve výhodě. Os-
tatním nezbude nic jiného než podpírat si víčka sirkami nebo si prostě vzít dovolenou a během 
dne všechno dospat (nebo podle výsledků raději zaspat). 

Informační centrum 
pořádá v neděli 3. března 2002 
koncert pražského smyčcového 

EMPEROR KVARTETU 
Jako host vystoupí 

Vladimír Novotný - kytara. 
Na programu budou skladby 
W. A. Mozarta a Vivaldiho. 

Koncert se uskuteční v synagoze 
v šestnáct hodin. 

Předprodej vstupenek 
v Informačním centru. 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady Města Ledeč nad 

Sázavou konaného dne 21. ledna 2002 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje 
v souladu zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích uzavření Smlouvy o dílo mezi Měs-
tem Ledeč nad Sázavou a firmou REGIO, 
projektový ateliér, Jižní 870, Hradec 
Králové 3, jejíž předmětem je zhotovení 
díla „Uzemní plán sídelního útvaru Le-
deč nad Sázavou - změny I. včetně tech-
nické pomoci při vypracování zadání 
změn". Smluvená cena za dílo včetně 
DPH činí 147 tis. Kč. 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje při-
dělení bytu č. 17 v DPS v čp. 1202 uvol-
něný po paní Tvrdíkové Jaroslavě panu 
Vlastimilu Novotnému, bytem Fibichova 
čp. 782, Ledeč nad Sázavou, a stanovuje 
maximální regulované nájemné. 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje 
v souladu s § 102 odst. 2, písm. m) zák. 
128/2000 o obcích uzavření nájemní 
smlouvy na pronájem 31,2 m2 nebytové-
ho prostoru v čp. 16 na Husově náměstí 
v Ledči nad Sázavou za cenu 794,— 
Kč/m2 pí Zdeně Chládové, Melechovská 
čp. 539, Ledeč nad Sázavou za účelem 
provozování krejčovství. 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje v sou-
ladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb o 
obcích úpravu cen za pronájem nebyto-
vého prostoru s účinností od 1. 1. 2002 u 
dále uvedených smluv o pronájmu neby-
tového prostoru takto: 
a) Manželé Josef a Alena Pavlasovi -
pronájem části smuteční obř. síně 600,-
Kč/1 akt, 120,-Kč/l den použití chladící-
ho zařízení (i započatý), 
b) Zdravotní záchranná služba prostory 
v čp. 450 29.024,- Kč/rok 2002, 

c) Zvláštní škola - budova čp. 327 na 
Žižkově 26.909,- Kč/rok 2002, 
d) p. Pavel Kopecký - prostor 8 m2 ve 
dvoře čp. 7 na Husově nám. 800,- Kč/rok 
2002, 
e) TS Ledeč nad Sázavou, s. r. o. - prostory 
v čp. 16. Na Husově nám. 39.220,- Kč/rok 
2002, 
f) pí Kraj íčková - Cukrárna Růže v čp. 560 
v ul. Hlaváčova 13.088,-Kč/rok 2002, 
g) pí Vodehnalová - Květinová síň v čp. 561 
v ul. Hlaváčova 32.895,- Kč/rok 2002, 
h) p. Kubista - sběrna surovin v Pivovar-
ském údolí 28.171,- Kč/rok 2002, 
i) fy Fredex-pros tory v čp. 16 na Huso-
vě náměstí 217.752,-Kč /rok 2002, 
j) ČMP Praha - prostory ve dvoře čp. 16 na 
Husově náměstí 41.880,-Kč /rok 2002. 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje 
v souladu zákona č. 128/2000 Sb. v plat-
ném znění "Dodatek č. 1" ke smlouvě o 
dílo č. 414135 uzavřené mezi Městem 
Ledeč nad Sázavou a STATUS stavební 
a.s. Humpolec spočívající v navýšení 
ceny díla „Odstranění havarijních stavů -
Léčebný areál nemocnice Ledeč nad Sá-
zavou - Háj" o 2.105.135,- Kč včetně 
DPH (2.005.843,- Kč bez DPH) podle 
zadávacích listů č. 1, 2 a 3 ze dne 6. a 12. 
12. 2001. 

• RM Ledeč nad Sázavou souhlasí 
s publikováním městského znaku Led-
če nad Sázavou v Atlasu měst Jihoče-
ského kraje a kraje Vysočina, který 
vydává brněnská f irma P. F. art., spol. 
s r.o. Podmínkou tohoto souhlasu je , že 
uvedený vydavatel věnuje zdarma je-
den vytištěný titul atlasu Městu Ledeč 
nad Sázavou. Kniha se stane součástí 
archivu města. 

• RM Ledeč nad Sázavou doporučuje 
ZM v Ledči nad Sázavou schválit záměr 
postupného výkupu pozemků v areálu stá-
vajícího motocyklového závodiště AMK 
v lokalitě nad tratí ČSD katastrální území 
Ledeč nad Sázavou a Obrvaň - cca 10 ha, 
s tím, že definitivní schválení odkupu 
bude na zastupitelstvu města. 
• RM Ledeč nad Sázavou ukládá vedou-
cí sociálního oddělení sl. Měkotové za-
jistit prostřednictvím firmy ATOS s.r.o. 
Ledeč nad Sázavou technická opatření 
k úpravě jističů pro sklepní prostory 
v domě čp. 77, aby nebylo umožněno zci-
zování elektrické energie. 
• RM Ledeč nad Sázavou nesouhlasí 
s výměnou sklepních prostorů v domě čp. 
77, o kterou zažádali Jan a Petr Staníčko-
vi, oba bytem Čechova 77, Ledeč nad Sá-
zavou. 

Z mimořádného zasedání Rady Měs-
ta Ledeč nad Sázavou konaného dne 29. 
ledna 2002 
• RM Ledeč nad Sázavou projednala 
žádost HZS kraje Vysočina a na základě 
této žádosti ukládá odboru OEMI Městské-
ho úřadu Ledeč nad Sázavou začlenit do 
přípravy rozpočtu Města na rok 2003 část-
ku 400.000,- Kč jako investiční dotaci 
Města Ledeč nad Sázavou Hasičskému zá-
chrannému sboru kraje Vysočina, která 
bude účelově určena na podporu akce „Pří-
stavba a nástavba pobočné stanice Ledeč 
nad Sázavou". Tato investiční akce na úze-
mí města je významnou pro zabezpečení 
kvalitních podmínek výkonu HZS přede-
vším ve vymezeném území Ledečska. 

Slávek Poborský 
místostarosta 

Ledeč nad Sázavou 
v číslech 

Průměrný věk: 
45 let (muži 43 let - ženy 47 let) 

Nejstarší občanka: 
Franclová Anna - 97 let 

Nejstarší občan: 
Uher František - 90 let 

Nejčastějšíjména: 
J o s e f - 277, Jiří - 225, Jaroslav - 203 
Marie - 3 88, Jana - 200, Jaroslava - 108 

Nejčastější příjmení: 
Janák - Janáková 61 
Novák - Nováková 60 
Dvořák - Dvořáková 50 

Podatelna městského úřadu 
pro příjem spisů v elektronické formě 

Městský úřad v Ledči nad Sázavou zřídil na základě úkolu uloženého nařízením 
vlády ČR č. 304/2001 podatelnu pro příjem spisů v elektronické formě. 

Lze takto zasílat na adresu mesto@ledec-net.cz spisy určené Městu Ledeč nad Sáza-
vou, Městskému úřadu Ledeč nad Sázavou a pečovatelské službě v Ledči nad Sázavou. 

Spisy mohou být zpracovány ve formátech Microsoft Word 7.0/97 s příponou .doc, 
Software602 Text 602 s příponami .txt nebo .wpd, Acrobat Reader s příponou .pdf, 
textového standardu RTF-DCA s příponou .rtf. 

Spisy v elektronické podobě lze také předat na magnetickém médiu (disketě) přímo 
v podatelně Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, v pracovní době 
městského úřadu. J. Kubistová, M U 

ZÁZRAK INTERNETU 
Vážený pane, 

jako ledečský rodák, jsem nucen Vám napsat, že se velice obdivuji kvalitě 
Vaší internetní stránky, a že pevně doufám, že budete tak pěkně pokračovat. 

To je zázrak internetu: já žiji na Floridě v USA a můžu se informovat přes 
Vás, co se děje v Ledči a jak to tam vedete. 

Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vašem podnikání, a velice se těším na svou 
příští návštěvu do Ledče! 

Frank (Slávek) Vorlíček 

Počet sňatků: 41 

Počet rozvodů: 17 

Počet úmrtí: 54 

Počet narození: 34 
z toho: 16 chlapců a 18 dívek 

mailto:mesto@ledec-net.cz


p r v n í k r o k k e š k o l e 
Poslední lednový víkend směřovaly 

kroky budoucích prvňáčků v doprovodu 
svých rodičů, často i sourozenců, k zá-
kladní škole, aby tu poprvé vstoupili za 
práh povinného, ale dost dobře možná i 
cíleného procesu vzdělávání a studia. Ve 
většině případů to byly krůčky nesmělé, 
plné očekávání a nedůvěřivosti k novému 
prostředí i novým lidem. Vlídné přijetí 
(mnohdy i velmi kreativní) však rychle 
pomohlo setřást počáteční obavy a příští 
frekventanti základního školství mohli 
projevit veškeré dovednosti a návyky, 
které si přinesli ze svých domovů nebo 
mateřských škol. Učitelé s nimi byli ve 
valné většině velmi spokojeni. Rady prv-
ňáčků se rok od roku tenčí, letos jich při-
šlo necelých sedm desítek, tedy opět 
méně než loni. Věřím, že tak, jak dobře 
zvládli start, budou ve zdraví a s úspě-
chem absolvovat i léta příští, a to už od 
září letošního roku. 

I když budoucí žáci základní školy 
zřejmě nic nezpozorovali (nedej Bože), 
v zákulisí, tohoto jinak velmi dobře při-
praveného zápisu, se dělo přece jen cosi 
nezdravého. Skupina nezodpovědných 
pedagogů tu rodičům příštích prvňáčků 
podstrkávala tzv. petici, která musela ro-
diče zákonitě děsit. Tato petice, nepetice 
(list postrádal jakékoliv náznaky petiční-
ho práva, včetně adresy a podpisu tvůrce) 
byla snůškou blbostí, dezinformací a po-
mluv. Lze si jen ztěží představit, že se tak 

děje na půdě školy, bez vědomí vedení 
příslušného zařízení (nebo pro pisatele ne-
petice není dostatečnou autoritou ani ředi-
telství školy?), které je prvním a jediným 
reprezentantem školy. Snad bych zčásti 
omluvil rodiče, kteří onen blábol šířili dál. 
Mají přirozenou obavu o vzdělání a vý-
chovu svých dětí, ale podle zmíněného 
„veledíla" by snad svoje děti měli dovážet 
do základní školy třeba v Kutné Hoře. 

Nepetice začíná slovy: „My učitelé 
ZS. . . " , nechci věřit tomu, že je to provo-
lání za místní pedagogy, neboť styl psaní 
a množství gramatických chyb na jediné 
stránce formátu A4 by nasvědčovalo, že 
by žáci měli skutečně z takové školy pr-
chat jinam (pro maminku - šiřitelku, ji-
nak učitelku na III. stupni, platí totéž!). 
Rád bych vzkázal pisatelům, že pokud 
jsou pedagogy, aby organizační záležitos-
ti zanechali na kompetentních lidech a 
věnovali se plně své profesi, tedy v tomto 
případě dovzdělávání. 

Vážení rodiče, ať už je šiřitelem nepe-
tice kdokoliv, obraťte se s klidnou myslí 
na vedení základních škol, kde vám jistě 
rádi ukáží prostory, ve kterých se vaše 
děti budou připravovat na svou školní 
práci. Zjistíte, že to nejsou žádná odlou-
čená pracoviště neblaze proslulého dr. 
Mengeleho, že tam jsou odpovědní a 
vzdělaní lidé, kterým bez obav můžete 
své děti svěřit do péče. Dosud to nebylo 
jinak! OK 

„Změny" na MS Stínadla 
V letošním roce 2002 dochází na naší 

MŠ k určitým změnám. Část budovy 
bude pronajata Charitě, která zde zřídí 
stacionář. Přesto v naší MŠ budou i nadá-
le zachovány čtyři třídy - dvě s běžným 
provozem a dvě logopedické třídy. 
Vzhledem k tomu, že v logopedických tří-
dách je smíšený počet dětí, stačí pro třídy 
menší prostory. Na práci v log. třídách 
dohlíží klinický logopéd - Mgr. Michae-
la Dubská, která k nám dojíždí každé 
pondělí a jejích služeb může využít i širo-
ká veřejnost. Stejná zůstává i provozní 
doba v MŠ: 6 . 1 5 - 1 7 . 0 0 hod. 

Také zápis dětí probíhá v průběhu ce-
lého roku. 

Velmi se nám osvědčil kroužek výuky 
hry na zobcovou flétnu - „Veselé pískání, 
zdravé dýchání" podle prof. V. Žilky. S dět-
mi z tohoto kroužku jsme se zúčastnily vy-
stoupení ke „Dni matek" ve městě. 

V letošním roce nabízíme další kroužky: 
dramatický, výtvarný, počítače a anglický 
jazyk. 

Již několik let, vždy od září do listo-
padu, probíhá plavecký výcvik v počtu 10 
lekcí pod vedením plavecké školy v Hav-
líčkově Brodě. Rády bychom upozornily i 
na další akce, které se uskutečňují během 
celého roku: každý měsíc divadelní sou-
bor Úsměv, návštěvy divadla v Kolíně, 
v Praze, vystoupení žáků ZUŠ, sportovní 
akce, karneval, výlety atd. 

Dále bychom chtěly poděkovat všem 
sponzorům, kteří nám umožňují zpestřit 
program a vyžití dětí v naší MŠ. Jsou to : 
Scháfer - Sudex, s.r.o., Galatek a.s., p. 
Mgr. Pavel Novák, p. Vladimír Polanecký 
a Charitativní ošetřovatelská služba. V ne-
poslední řadě patří poděkování i Měst-
skému úřadu v Ledči n. S. 

Kolektiv učitelek, MŠ Stínadla 

II. Společenský ples 
23. února 2002 

Sokolovna Ledeč n. S. od 20 hodin. 
K tanci i poslechu hraje populární 

Melodie, 
předtančení i bohatá tombola. 

To všechno čeká na návštěvníky 
této společenské události. 

Předprodej vstupenek je v prodejně 
SPEKTRUM na Husově náměstí. 

POZVÁNKA 1)0 DIVADLA 
Jistě by se mnozí z vás alespoň jednou za čas vypravili někam za kulturou. Ti, kteří dávají 

přednost divadlu, určitě potěším pozvánkou na hru od W. Shakespeara „Večer tříkrálový". 
Novodobé zpracování Shakespeara s kapánek lechtivými scénami zaručuje dobrou 

zábavu. Tato hra j e pro nás, Ledečáky, něčím výjimečná. Jako muzikant zde vystupuje 
i zdejší rodák Slávek Brabec. Jestli vás ani tento fakt nepřesvědčil, podotýkám jen, že 
vedle Slávka Brabce zde uvidíte například M. Donutila, L. Mrkvičku, F. Blažka, B. 
Rosnera, Kodeta a další. 

Doufám, že o mé pozvánce budete přemýšlet a Stavovské divadlo v Praze navštívíte. 
ČIM 

V sobotu 16. února 2002 
se koná 

III. PLES ESTu 
v Dolních Královicích. 

Prodej vstupenek v ESTu 
ve dvou termínech. 

Možnost rezervace u pí Habáskové, 
tel. 626 097, linka 10. 

Vstupné, včetně dopravy od 
„Výběru" 120,- Kč. 

Hraje opět skupina IMPULS 
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Mezi nám! jsou 
dobří a hodní lidé 
Začátkem školního roku 2001 nastoupilo 

do MŠ Družstevní (Na Pláckách) 30 dětí, což 
zcela naplňuje kapacitu naší školy. Kromě 
každodenní výchovné práce s dětmi, kam 
patří ozdravný program a co nejlepší příprava 
dětí na vstup do ZŠ a ZUŠ, si myslím, že by 
veřejnost našeho města měla vědět, že máme 
bohatý nadstandardní program pro děti bě-
hem celého roku, který můžeme plnit díky 
výborné spolupráci rodičů dětí a sponzorů. 

Hned v září začínáme s dětmi předplavec-
kou výuku v Havlíčkově Brodě, která obsa-
huje deset lekcí a z některých dětí se opravdu 
stávají plavci. V říjnu jsme absolvovali výlet 
do Kolínského divadla na pohádku „O zakle-
tém hadovi", kam jsme přizvali i starší souro-
zence. Děkuji panu O. Vopěnkovi, který zaplatil 
dětem autobusovou dopravu. 

Tradicí naší MS je každoroční slavnost „Rej 
skřítků a strašidel", kde se loučíme s podzimem. 
Děti přicházejí do školy v maskách, které jim 
zhotoví rodiče a celé dopoledne provází slavnost 
soutěžení, kvizy a nakonec oblíbený karnevalo-
vý tanec. Děti si odnášely drobné dárečky a slad-
kosti, na kterých se podílely maminky paní ing. 
E. Homá a pani J. Panská. 

Každý měsíc k nám dojíždí divadlo „Úsměv" 
z Chotěboře s hezkou pohádkou. Do konce ka-
lendářního roku měly děti plné ruce práce se 
zimní výzdobou celé školy, přípravou Miku-
lášské nadílky, vánoční besídky pro rodiče a 
výrobou dárečků a přání. Přála bych Vám vi-
dět reakci dětí na návštěvu čerta a Mikuláše 
v MS, na tu ohromnou radost z nadílky, která 
byla velmi pestrá a bohatá i díky pečeným čer-
tům od paní J. Kohlmayerové, která je dává 
všem dětem jako sponzorský dar již řadu let. 
I jí patří díky od nás všech. 

Pak následovalo pilování programu na vá-
noční besídku, kdy nás trápily neštovice, a tak 
jsme znovu a znovu nacvičovali, až konečně 
mohly děti předvést vše, co se naučily. Uslze-
ným maminkám a babičkám pyšně předávaly 
dárečky a přání. Ani tady nechyběl sladký ba-
líček. A což teprve další den! Ježíšek ty malé 
tvorečky odměnil spoustou dárků pod stro-
mečkem a radost dětí neměla konce. Jedlo se 
cukroví, zpívaly koledy, rozbalovaly dárky a 
nikdo nezůstal bez překvapení. 

A já mohu konečně poděkovat všem 
sponzorům, kteří se na vánoční nadílce pro 
děti z MS Družstevní podíleli. Někteří 
z těchto podnikatelů našeho města nezapo-
mínají na naši školu již řadu let. 

Poděkování patří: 
panu R. Zajíčkovi - firma DRZ, paní ing. 

S. Koumarovi - firma KOWA s.r.o., panu O. 
Vopěnkovi - firma WAN SERVIS, s.r.o., 
panu ing. J. Kokešovi - Drogerie, hračky, pa-
pír, paní J. Kohlmayerové - Pekárna u Dy-
máků, paní V. Kunáškové - DUHA - hračky, 
papír. 

Děkuji také zřizovateli MÚ v Ledči nad 
Sázavou za vstřícnou spolupráci. 

V novém roce 2002 přeji hodně zdraví, 
lásky a pohody. 

Jindra Pavlíčková 
ředitelka školy 

Ledeč nad Sázavou za okupace (1) 
Ihned po okupaci v březnu 1939 se z ini-

ciativy demobilizovaných čs. důstojníků poča-
la vytvářet odbojová organizace OBRANA 
NÁRODA (ON). Budovaly se vojensky orga-
nizované složky, s nimiž se počítalo v případ-
ném převratu za spolupráce zahraničních 
složek. Ukázalo se, že je to idea nereálná a or-
ganizace byla zranitelná. Velitelem tehdy byl 
gen. J. Bílý a vedle ústředí v Praze byla i veli-
telství na venkově. Organizačně byla organi-
zace dobudována v létě roku 1939. Už koncem 
roku se podařilo gestapu proniknout k pražské-
mu řídícímu centru a v roce 1940 už ON gesta-
po decimovalo, až na malé výjimky. Ani na 
tehdejším Německobrodsku nezůstali vlasten-
ci pozadu a i zde počali s organizováním ON. 
Pod velením majora Saláka měl být připraven 
jeden prapor a v okolí pak 4 roty. Další ohni-
ska odporu měla být i v dalších městech, mj. i 
v Ledči nad Sázavou. Organizátoři však ne-
znali a ani znát nemohli sílu a metody gestapa 
a navíc s ilegální prací nebyly nižádné zkuše-
nosti. Byli však obětaví a mnozí z nich zaplati-
li tuto činnost i životem, pobytem ve vězení a 
navíc podlomeným zdravím. 

Pokud jde o okres Ledeč n. Sáz., byl jako 
velitelem odbojové složky určen odborný uči-
tel František Hájek. Znal jsem ho dobře, byl 
dokonce na sklonku války mým třídním učite-
lem. Pocházel ze Zahrádky a byl vynikajícím 
hudebníkem. Po válce přešel do Prahy a byl 
pedagogem na konzervatoři. Dalším spolupra-
covníkem byl učitel Emil Čech, který byl i sta-
rostou města. I ten mne učil v letech 1936/38 a 
v Ledči působil jako pedagog již od počátku 
minulého století. Je důležité si uvědomit, že 
oba byli důstojníky v záloze. Už v březnu 
1940 vědělo gestapo o některých členech ve-
dení v Německém Brodě a zatklo je. Hlavní 
úder však přišel ve dnech 27. a 28. července 
1940 a postupně do srpna bylo zatčeno 40 čes-
kých odbojových pracovníků, z nichž z Ledče 
byli tři. Vedle již jmenovaných to byl i plu-
kovník v zál. Karel Škvor. Nejdříve byli 
drženi v Sokolském domě v Německém Brodě 

a přes věznice Okresního soudu v Jindřichově 
Hradci a krajského soudu v Českých Budějo-
vicích pak byli převezeni do pankrácké vězni-
ce v Praze. Z Prahy byli transportováni do 
Drážďan (Georg Báhr Str. 5), pak do Zhořelce 
a znovu do Drážďan (Mathyldestr. 59). Po vý-
sleších vyšetřujícími soudci berlínského lido-
vého soudu byla část zatčených propuštěna, 
protože jim nebyla prokázána ilegální činnost. 
Tak se František Hájek a Emil Čech vrátili 
domů, ale plk. Karel Škvor jako podezřelý ve 
vězení zůstal a byl později souzen. 

Jestliže se hovoří o gestapu, pak je třeba do-
dat, že v tehdejším Německém Brodě byla zří-
zena hned po okupaci tzv. venkovní služebna 
gestapa (Aussen deinststelle) podřízená pražské 
řídící úřadovně v Bredovské ulici (Petschkův 
palác). V městě úřadovala uvedená služebna do 
30. září 1940. Z německobrodské venkovní 
služebny přešel do Pardubic např. i Walter 
Kroger, bývalý profesionální boxer. Byl to su-
rovec a neblaze se vyznamenal v heydrichiádě 
svými výslechy na pardubické služebně. 

Uvedené údaje byly publikovány v práci 
Karla Janáčka a Františka Hladíka „Obrana 
národa a Drama v Hřišti u Přibyslavi" vydané 
vlastním nákladem roku 2001. Autoři čerpali 
z práce Josefa Míchala (pokud jde o shora uve-
dené) „Havlíčkobrodsko v národním odboji", 
která vyšla v roce 1978 a byla psána německy. 
Další podrobnosti nejsou známy. 

Pokud je mi známo, byl starosta Emil Čech 
snad zatčen v akci Gitter k 1. září 1939, ale 
každopádně se vrátil domů. Po válce byl před-
sedou MNV v Ledči. Zemřel v roce 1947 
v Ledči n. S. 

Jistě by bylo zajímavé, kdyby pamětníci 
uvedli k napsanému něco dalšího a konkrétní-
ho. Je však skutečností, že především válečná 
historie Ledče n. S. a lidí zatím nebyla dostateč-
ně zpracována. Budiž tento skromný příspěvek 
brán jako slovo do diskuse o neradostných vá-
lečných letech. 

Dr. Miroslav Vostatek 
(Pokračování příště) 

Dne 23. 1. 2002 se konala na Městském úřadě v Ledči nad Sázavou beseda na téma „ Opatření 
drogové problematiky mládeže v našem městě". Beseda byla organizována Městem Ledeč nad 
Sázavou z podnětu učitelů ZŠ, kteří na škole působí jako tzv. drogoví preventisté. Řešila se nejen 
drogová problematika, ale i další neřesti dnešní mládeže - kouření tabákových výrobků, požívání 
alkoholických nápojů a navštěvování zábavných podniků v pozdních večerních a nočních hodi-
nách. Jednalo se také o využití volného času mládeže. Besedy se zúčastnili představitelé zdejší-
ho Města a Městského úřadu, Centra DDM, Policie ČR, ředitelé a učitelé ze ZŠ. Přizváni byli 
také pracovníci K-Centra Havlíčkův Brod, kteří se drogovou problematikou zabývají již několik 
let. Zúčastněné organizace se dohodly na užší spolupráci v řešení této problematiky. 

Martina Měkotová, předsedkyně Komise pro sociálně právní ochranu dětí 
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NOVÉ AUTOBUSOVÉ SPOJE PRO ROK 2002 
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S T A R O S T KA 
P o v ř d k A - C E N A S T A R O S T y 2 0 0 1 

Jsem starostka!!! To bylo první, co mě napadlo, když jsem se ráno probudila ve své posteli. 
Já, 131etá studentka gymnázia, jsem se stala starostkou města Ledeč nad Sázavou. Jak se to 
vlastně stalo? Nejhorší bylo překonat problémy s nezletilostí, ale ty se jakoby smazaly, když 
se ukázalo, že mám šanci uspět. Popularitu jsem si vysloužila díky svému volebnímu progra-
mu. Byl krátký a stručný. Stručný, ale přesto výstižný (komu by se chtělo číst 20stránkový do-
kument). Stálo v něm: 1. Zvýším platy a důchody (to by asi lidi moc nezaujalo, protože to 
slibuje každý politik). 2. Opravím ledečské silnice (to by mohlo zaujmout alespoň řidiče). 
3. Opravím hrad a Thunovský letohrádek (to by mohlo zabrat). 4. Až mi bude 18 let budu volit 
ODS (to by přesvědčilo i ty nejnatvrdlejší). 

Moje první dopisy jsou adresovány majitelům cukráren v Ledči a v jejím okolí. Jsou 
v nich obsaženy dvě velice důležité věci: I. Svátek slavím 22.7. a narozeniny mám 11.8. II. 
Nejraději mám vanilkovou zmrzlinu a indiány s růžovým krémem. 

V mé nové funkci je nádherně. Já osobně vlastně nic nedělám, všechno za mě dělají jiní 
lidé. To ovšem neznamená, že nedělám vůbec nic. Například jsem se pokusila vyhodit své-
ho poradce Tomáše Nováka (naneštěstí se mi to nepovedlo, ale později jsem toho nelitova-
la). Byl to nepříjemný chlapík s prasečími očky v růžovém obličeji. Prostě a jasně 
nesympatický od prvního pohledu. No na radnici je takových lidí víc, ale jeho jsem vyhodi-
la, ačkoli jsem v něj od začátku vkládala velké naděje. Myslelajsem si, že mě seznámí s mou 
funkcí, pomůže mi, dokud se nezorientuji. Ale on nic. První dva týdny se nic nedělo, nezača-
lo žádné vysvětlování, dokonce to vypadalo, že ještě ani nezaregistroval, že zvolili nového 
starostu. A co bylo nejhorší, když šel okolo mě po chodbě, prostě si mě NEVŠÍMAL. 

Při jednom takovém případě jsem na něho křičela, ať ten výtah ještě nezavírá a on se jen 
tupě podíval skrz mě a výtah zavřel. Pak jsem tedy musela ty tři poschodí jít po svých (mys-
lím, že tomu tlusťochovi by to prospělo víc než mně). Dvě patrajsem si uvědomila, že se už od 
toho tlusťocha nenechám urážet, a dospěla jsem k rozhodnutí, že toho příšerného člověka 
prostě vyhodím (při té myšlence jsem byla šťastnější než při svém zvolení). No jo, ale ono to 
není jen tak vyhodit kvalifikovaného poradce bez jediného důvodu (nevěřím, že by někdo bral 
vážně argument, že mě nepustil do výtahu, nebo že zdraví uklízečky a starostku ne. Navíc ur-
čitě měl nějaké známé na vyšších místech). Než jsem vyšla do třetího patra, uvědomila jsem si 
hroznou skutečnost a to tu, že budu muset Nováka strpět alespoň do té doby než udělá nějakou 
chybu, která mu bude osudovou. 

S dalšími zaměstnanci městského úřadu jsem vycházela dobře. Někteří z nich, když mě 
viděli jít po chodbě, se podlézavě usmívali a uctivě mě zdravili (ovšem bylo normální, že jen 
co jsem zašla za roh, začali mě pomlouvat). Ta druhá skupina se ke mně chovala jako k nor-
málnímu člověku, někdy si se mnou chvíli popovídali, prostě chovali se naprosto přirozeně 
(v této skupině bylo naštěstí více lidí než v té první). A do třetí skupiny patřil Novák. Ta 
„skupina" dělala, že jsem neviditelná. To tedy byli mí podřízení (s žádným nadřízeným jsem 
se ještě naštěstí nepotkala). 

Se zděšením jsem pozorovala hromádku nevyřízených záležitostí, která se den ode dne zvět-
šovala. Co s tím? Co se ukrývá pod názvem „2. odstavec § č. 223"? To všechno věděla ta třetí 
skupina zaměstnanců, tedy Novák. Musím toho medvěda probudit z jeho zimního spánku. Při-
znám se, že ze všeho nejraději bych ho něčím praštila přes hlavu. Tento plán ovšem nejde reali-
zovat. Vymyslela jsem tedy jiný plán (plán je pro to, co jsem vymyslela, moc vznešené slovo, 
nazvala bych to spíš pokusem). Nechala jsem si tedy přesně měsíc po svém zvolení zavolat No-
váka. Když jsem uslyšela dunivé zvuky připomínající zemětřesení (první náznak Novákova pří-
chodu), snažila jsem se co nejrychleji uklidnit. Tahle „bitva" bude nejdůležitější v mé kariéře. 
Když jsem se po čtvrt hodině vypotácela ze své kanceláře, spíše mrtvá než živá, měla jsem v hla-
vě úplně prázdno a v tu chvíli jsem si byla jistá jen třemi věcmi: 1. Novák mě úplně převálcoval 
a já prohrála na celé čáře. 2. Už se probudil ze zimního spánku (je to však dobře?). 3. Slitoval se 
nade mnou, uzavřeli jsme něco na způsob příměří a zítra mě v 7 hodin ráno očekává ve své kan-
celáři (společně s tužkou a pěti óOlistovými sešity) a udělí mi rady ohledně funkce starosty. 

V 6:59 jsem přiklusala do Novákovy pracovny. Když jsem po dvou hodinách vyšla 
ven, cítila jsem se hůř než po naší včerejší bitvě, ale stal se zázrak a z hromady papírů na 
mém stole ubyla čtvrtina papírů. Po třech měsících tvrdé práce a dřiny jsem už byla schop-
ná vyřizovat sama všechny papíry (dokonce jsem už věděla co je v 2. odstavci § č. 223), 
ale to byla asi tak desetina z toho, co měl starosta zvládnout. Čas uběhl jako voda a mohla 
jsem oslavit rok svého starostování. Musím se přiznat, že už mě funkce starosty nebaví. 
A kdyby jenom nebaví. Já to už prostě nezvládám. Začala jsem hluboce uvažovat o rezig-
naci. Když jsem nato jednou zavedla řeč při mém „vyučování", Novák to zamluvil. Za tu 
dobu, co se známe, jsme se několikrát pohádali, ale možná, že právě díky tomu jsou z nás 
dobří přátelé. Ale myslelajsem na rezignaci před spaním a když jsem se ráno probudila 
(s velkými kruhy pod očima - myslelajsem na ni dlouho do noci), byla jsem už pevně roz-
hodnutá. Ovšem v tu noc jsem se nerozhodla jen pro rezignaci. Rozhodla jsem se, že pře-
svědčím Nováka, aby kandidoval na mou funkci. 

Byl to geniální nápad. Novák je starostou a já mu se slzami v očích předávám svou kan-
celář („Tomáši, tu kytku v rohu zalévej dvakrát denně - ráno a večer"). Já jsem si přehodila 
svou školní tašku přes rameno a vykročila jsem směrem ke gymnáziu.... 

Magda Polanská, gymnázium, tercie 

Výstava ledečských 
výtvarníků v Havlíčkové domě 

Okresní vlastivědné muzeum v Havlíčko-
vě Brodě zahájilo rok 2002 výstavou regio-
nálních výtvarníků. Jedná se o dva výtvarníky 
z Ledče nad Sázavou - Miroslava Krofiána a 
Karla Kubíčka. I když oba výtvarníci mají 
za sebou řadu samostatných výstav, na vý-
stavě v Havlíčkově Brodě poprvé vystavují 
společně. Výstava je v přízemních prosto-
rách Havlíčkova domu. Slavnostní zahájení 
výstavy proběhlo v pátek 11. ledna 2002, kdy 
úvodní slovo přednesla paní Marie Zajícová 
ze Základní umělecké školy v Ledči nad Sá-
zavou a o velice příjemné a zajímavé hudební 
vystoupení se postaralo Volné sdružení sólis-
tů z Olomouce a Havlíčkova Brodu. Oba 
dva výtvarníci žijí a tvoří v Ledči nad Sáza-
vou, což dokázala na vernisáži řada jejich 
příznivců, kteří tvořili nadpoloviční většinu 
návštěvníků. 

I když se oba dva ledečští výtvarníci sešli 
v jednom výstavním prostoru, oba dva mají 
zcela jiné a odlišné výtvarné projevy a vyjád-
ření. Olejomalby Miroslava Krofiána nás za-
vádí do světa fantazie, každý obraz má svůj 
příběh, to však rozvíjí naši představivost, jak 
by příběh mohl probíhat dál. Miroslav vysta-
voval své obrazy, které pohladí duši, přede-
vším v zahraničí - v Belgii a ve Francii, po 
rodné Ledči nad Sázavou je to jeho druhá vý-
stava v České republice. 

Karel Kubíček taky žije v Ledči nad Sá-
zavou, ale část roku tvoří a čerpá energii ze 
slunné Itálie. V Havlíčkově domě předsta-
vuje především své figurální motivy s hu-
dební, především jazzovou, ale i jinou 
tématikou. Měl řadu výstav v zahraničí (Ra-
kousko, Itálie, Německo), ale také u nás. 
Stálou expozici má v galerii Wimmer v Tel-
či (od roku 1992). 

Výstava obou ledečských výtvarníků, 
Miroslava Krofiána a Karla Kubíčka, 
v Okresním vlastivědném muzeu v Havlíč-
kově Brodě potrvá do konce února. Muze-
um je otevřeno v pracovní dny (pondělí -
pátek) od 9.00 - 12.00 a od 13.00 - 16.00 
hodin. Lze však domluvit prohlídku i mimo 
tuto otevírací dobu, na telefonním čísle 
(0451/42 91 51)u pana Martina Tachovské-
ho, průvodce muzea. 

Na závěr výstavy je připraven koncert 
Volného sdružení sólistů z Olomouce a Hav-
líčkova Brodu. 

Všechny zájemce o návštěvu výstavy 
v Havlíčkově domě srdečně zvou pracovníci 
muzea. 

PhDr. Jana Beránková, ředitelka muzea 

Koupím pozemek schválený pro 
stavbu, s elektřinou nebo chalupu k re-
kreaci. Nabídky jen z oblasti Želiv -
Ledeč - Zruč. Hledáme samotu, popř. 
kraj osídlení. Tel. 02/22 07 51 01. 

Prodám zasíťovaný stavební po-
zemek v Ledči n./Sáz. ve slepé ulici 
o výměře 1 360 m2. Cena dohodou. 
Tel.: 0604/85 89 25 
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LEDEČ NAD SÁZAVOU 

4i 60 b 1 

Česká pošta 
a Ledeč nad Sázavou 

Není krejčovství 
jako krejčovství 
Líbilo by se Vám, kdybyste po ránu mohli 

sáhnout do skříně a bez ohledu na to, jaké ob-
lečení vytáhnete, věděli, že Vám padne, bude 
pohodlné, elegantní, sladěné a celý den v něm 
budete vypadat dobře? 

To, ale není nesplnitelný sen, jen je třeba 
chtít na něm pracovat. Jen málo z nás má do-
konalou konfekční postavu a většina je citlivá 
na své nedostatky. Proto jsme uvítali, že nám už 
více než před rokem ubyla jedna nepříjemná 
starost, a sice ta, kde nechat ušít kostým, koho 
žádat o zkrácení kalhot, či kam zanést k opra-
vě zimní bundu s rozbitým zipem. 

Je to právě jeden a půl roku, co naše město 
dostalo tolik chybějící službu - zakázkové 
krejčovství. Pro ty, kteří to ještě nevědí, nachá-
zí se v Koželské ulici č. 205 v 1. patře, kde se 
Vás ujmou tři stále dobře naladěné švadlenky -
paní Boženka Ryšková, Iva Kraj íčková a Jana 
Jandáčková. 

Pod prostým nápisem Zakázkové krejčov-
ství se skrývá celá řada poskytovaných služeb: 
- Šití na míru pro dámy i pány - kostýmy, 

saka, kalhoty, sukně, šaty atd. 
- Zkompletování celého šatníku 
- Konstrukce přesných střihů na konkrétní 

postavu 
- Opravy a úpravy oděvů 
- Šití bytových doplňků - závěsy, záclony, 

polštáře atd. 
- Prodej látek 
-Nedávno přibyla nová služba: Barevná typo-

logie, která se setkala s ohromným zájmem 
u zákaznic. 
Otevřeno pro veřejnost je každé pondělí, 

středa, pátek od 7,30 h do 16,30 h a každé úte-
rý a čtvrtek od 7,30 h do 15,30 h 

Další podrobnosti se dozvíte na tel.: 0607 
572 546 nebo od 20 hod na tel.0452 622 816 

Švadlenky z Koželské 205 se těší i na vaši 
návštěvu. 

Koupím chalupu nebo rodinný dům na 
Ledečsku nebo okolí Zruče a Sázavy. Plat-
ba v hotovosti. 

Prodám velmi pěkný byt 3+1 v osob-
ním vlastnictví u centra v Ledči nad Sáza-
vou. Cena 450 000,- nebo 200 000,- a splátky 
do 7 let. 

Tel.: 0608/333 468 

Instalujete zemní plyn nebo na něj přecházíte? 
Potřebujete elektro - práce? 

Bez problémů zajistí 

E L E K T R O S E R V I S s.r.o. 
Společnost pro návrhy, projekci, 

dodávky a montáže ASŘTP. 
Dodávky, montáž a servis regulační 

a tepelné techniky. 
Přetryskování plynových spotřebičů. 

Kontakt: 
Petr Švec, obchodní a technický zástupce 
Služátky 1, 582 91 Světlá nad Sázavou 
tel. 0451/45 39 95, mobil: 0602/388 632 

P řed n e d á v n e m v y d a l a Č e s k á 
p o š t a dalš í s a d u d o p i s n i c s p o t i š t ě -
n o u z n á m k o u . A t a m j e j e d n a s ná -
m ě t e m l e d e č s k é h o h r a d u p o d č í s lem 
A 117/2001. Jde o série 8 dop isn ic 
a j e t a m m j . l e tohrádek Kra tochv í l e , 
Hořov i ce , Hradec nad Moravic í , 
M n i c h o v o Hradiště , Roš te jn , Strážni-
ce a D o u d l e b y nad Orl icí . Ješ tě j e d n u 
zá lež i tos t j e t řeba zdůrazn i t . Dalš í 
sada p o d o b n ý c h dop i sn ic m á sice ná-
m ě t s te jný , a le chyb í t a m o n e n ná -
k re s o b j e k t u dole v levo . 

V roce 1937 vyda la t ehde j š í poš t a 
ce lou ř adu j e d n o b a r e v n ý c h dopisn ic 
s př i t i š těnou z n á m k o u 50 hal . T G M . 

P o d Číslem 41 t a m také f igu rova l 
p ě k n ý n á m ě t l edeč ského h radu . B y l o 
t o v séri i P o z n e j t e svoj i v las t a poš t a 
v y d a l a 192 k u s ů r ů z n ý c h dopisn ic . 
T e h d y poš ta p ř idě lova la dop i sn ice 
p ř e d e v š í m t am, o d k u d byl n á m ě t a 
z á v ě r na dopisn ic i . B y l o to ve l ice 
s m y s l u p l n é a t aké n a u k á z c e j e poš -
t o v n í raz í tko z L e d č e n. Sáz . ze dne 
2 7 . 7. 1937. 

P o p r a v d ě ř e č e n o L e d e č s k o a n á -
m ě t y z t o h o t o k r a j e j s o u z a t í m o p o -
m í j e n y . T a k ž e ta to ed i ce p ř ináš í 
a l e s p o ň s k r o m n ý p ř í s p ě v e k naš í 
p o š t y . 

Dr. Miroslav Vostatek 

H. Martinek 
prodej stavebního materiálu 

Ledeč nad Sázavou 

N A B Í Z Í V E L K É S L E V Y 
stavebních a izolačních materiálů 

Tel: 0452/621270 
Mob: 0605/588624 



600570 Ledeč n.Sáz.-D.Město-Lipnice n.Sáz.-Krásná Hora-Havlíčkův Brod rs-.m ,„rn,,,,ri.. 
Platí od 27.1.2002 do 14.12.2002 C S A

c ° h ~ s 
Přepravu zajišfuje : ČSAD AUTOBUSY CZ Chrudim a.s., stř.Chotěboř, Sokolohradská 629, tel.0453/621829, fax 0453/622066 

jede v pracovních dnech © jede v utery 
ede v sobotu (7) jede v nedeli 
ede jen v sudých týdnech K E l jede také 1.4.02,1.5.02,8.5.02,28. 
ede en v lichých týdnech, nejede od 15.7.02 do 2.8.02 K£1 jede také 1.4.02,1.5.02,8.5.02,28. 
ede také 1.1.02,1.4.02,1.5.02,8.5.02,28.10.02, nejede 31.3.02,27.10.02 
nejede 1.2.02, od 18.2.02 do 22.2.02, od 28.3.02 do 29.3.02, od 1.7.02 do 30.8.02, od 29.10.02 do 30. 

A spoj 20 vyčká v zastávce Havlíčkův Brod.aut.st. příjezdu spoje 23 linky 760600 nejvýše 5 minut 
NA LINCE PLATÍ TARIF VYHLÁŠENY DOPRAVCEM ČSAD AUTOBUSY CZ CHRUDIM a.s. - INFORM/ 
( spoj jede po jiné trase I 
MHD možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu 

c a 
A 

ede ve čtvrtek 
nejede 6.7.02,28.9.02 

10.02 nejede 31.3.02, od 15.7.02 do 2.8.02,27.10.02 
10.02, nejede 31.3.02,27.10.02 

10.02 

TARIFU JSOU ZVEŘEJNĚNY VE VOZIDLECH NA UNCE. 
spoj příslušnou zastávkou projíždí 



6 0 0 5 8 0 Ledeč n.Sázavou-Kozlov-Dobrovítov-Zbýšov-Čáslav Platí od 27.1.2002 do 14.12.2002 
Přepravu zajišfuje : ČSAD AUTOBUSY CZ Chrudim a.s., stř.Cáslav, Za drahou 1204, tel.0322/312 802, fax 0322/312 802 (spoje 1-2,10-11,16-18,21-25) Chrudim a.s. 

ČSAD AUTOBUSY CZ Chrudim a.s., stř.Chotěboř, Sokolohradská 629, tel.0453/621829, fax 0453/622066 (spoje 4-9,15,20) 

4 34 
4 36 
4 

4 38 
4 40 
4 42 
4 46 
4 49 
4 50 
4 53 

5 01 
5 03l 
5 osl 

6 1 8 
6 1 9 

X 6 21 
4 20 < 
4 23 6 21 
4 25 6 23 
< 6 25 

4 30 6 28 

X A 
1220 
12 24 

1228 
12 30 
1231 

El 
14 20 

1424 
14 26 
1427 

14 27 14 28 
1 4 30 
14 33 
14 35 
14 36 
1 4 38 

1445 

H50 

1445 
1447 

Ím 

Ledeč n .Sázavou,Podo l í 

Ledeč n .Sázavou .Husovo nám. . 

Ledeč n.Sázavou,žel.st.rozc.0.4 . . 
Ledeč n.Sázavou.Habrek 
Ledeč n.Sázavou,Souboř.rozc.0.6 
Ledeč n.Sázavou.hot.Sázava 
Ledeč n.Sázavou,sušárna 
Hradec, Hamry.rozc.0.7 
Kozlov.Olešná 
Koz lov 
Kozlov.Leština 
Ledeč n.Sázavou.Vrbka.rozc.0.3 . 
Ledeč n.Sázavou,Vrbka 
Třebětín.rozc. 2.1 
Třebětín 
Bohdaneč,Sáhy,rozc.0.2 
Bohdaneč 
Třebětín.Hostkovice 
Petrovice I.Michalovice.rozc.1.7 . . 
číhošf,Hlohov,rozc.1.4 
Číhošť.Hlohov 
číhošf,Hlohov,rozc.1.4 
Dobrovítov.Dědice.rozc.0.5 
Dobrovítov,Dědice 
Dob rov í t ov 
Číhošf,Hřeben 
číhošf .Tunochody 
číhošf,Hroznétín 
Číhošf 
Zbýšov.hájenka 
Zbýšov,Krchlebská Lhota,rozc.0.5 

— Z b ý š o v . 

Zbýšov,0patovice,rozc.0.9 . 
Sebestěnice 
Zbýšoy,Březí 
Žáky,Strampouch,Horní 
Žáky, Strampouch, Dolní 
Záky 
Mocovice,rozc.1.4 
Krchleby 
Močovice.rozc.1.4 
Čáslav,u mostu 
Čáslav,žel.st 
Čás lav,aut .s t 

& 

x 
1215 
121 

12 07 
12 05 
1204 

E 3 
1 4 20 

1417 
1415 
1414 

1414 
1412 
1410 
1406 
14 03 
1 4 02 
1358 
13 56 
1354 
1351 
1343 

13^40 

0 17 10 
17 0; 
17 05 
17 03 

o 17oo 
7 1 6 5 
5 16 55 

1650 
1647 
1645 

X 
18 05 
1804 
18 02 

( 
1800 

17 57 
17 55 
1754 

1524 
1522 
1 5 20 
1516 
1513 
1512 
15 09 

15 03 
< 

1500 

1754 
17 52 
17 50 
1746 
1743 
17 42 
1739 

17 33 

17*30 

X 
Km 
E a 
A 
A 
A 

jede v pondělí jede v pátek 
nejede 5.7.02 

jede v pracovních dnech G) 
ede také 2.4.02,2.5.02.9.5.02,29.10.02, neiede 1.4.02,28.10.02 

nejede 1.2.02, od 11.3.02 do 15.3.02, od 26.3.02 do 29.3.02, od 1.7.02 do 30.8.02, od 29.10.02 do 30.10.02 
spoj 17 vyčká v zastávce Zbýšov příjezdu spoje 6 linky 240360 nejvýše 5 minut 
spoj 18 vyčká v zastávce Zbýšov příjezdu spoje 1 linky 240130 nejvýše 5 minut 
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NA LINCE PLATÍ TARIF VYHLÁŠENY DOPRAVČEM ČSAD AUTOBUSY CZ CHRUDIM a.s. - INFORMACE O TARIFU JSOU ZVEŘEJNĚNY VE VOZIDLECH NA LINCE. 
( spoj jede po j iné trase 

600590 Ledeč n.Sázavou-Chřenovice-Bohdaneč-Zbraslavice Platí od 27.1.2002 do 14.12.2002 
Přepravu zajišfuje : ČSAD AUTOBUSY CZ Chrudim a.s., stř.Chotěboř, Sokolohradská 629, tel.0453/621829, fax 0453/622066 i i f J Chrudim a.s. 
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Z policejních zápisků 
• 2. 1. Hned druhý den nového roku se o 
svůj život bál pan M. CH. Policii podal 
oznámení, že mu neznámý darebák spílá po 
telefonu a dokonce mu vyhrožuje fyzickou 
likvidací. 
• 4. 1. Světelák J. H. se přijel pobavit do 
našeho města. Usadil se v hotelu Stadion, 
kde trochu konzumoval, aniž by měl na 
útratu. Jiný by se v podobné situaci alespoň 
styděl, tento „host" personál restaurace ješ-
tě hrubě urážel. 
• Manželské neshody musela řešit až poli-
cie. Paní Z. N. byla napadena zuřícím part-
nerem V. N. Drobná poranění, která paní 
utrpěla, ji z běžného pracovního rytmu ne-
vyřadila. 
• 5.1. Podezřele nemotorně se pohybova-
la dvě osobní auta u Hněvkovic. Pan L. T. 
totiž řídil opilý a na jinak neproblematic-
kém úseku silnice se lehce střetl s kolegou 
řidičem. V opilecké pýše se domáhal šetře-
ní policie, což mu v konečném řízení vyne-
se kárná opatření a finanční pokutu. 
• 7. 1. Z azylového domu přišla zpráva, že 
tu byl pan J. S. napaden svým vlastním sy-
nem. Neurvalé chování přivede mladíka 
před txestní komisí. Pokoukáte už? 
• 8. 1. Smůlu méf řidřč VAZu, který par-
koval v ulici 28. října. Neznámý zloděj ho 
připravil o tři stovky, když mu ukradl mlho-
vá světla. 
• 9. 1. V České Lípě žije neplatič S. B., kte-
rý už drahný čas zapomíná na svou čtrnácti-
letou dceru, která žije se svou matkou (jeho 
bývalou ženou) v našem městě. Policie se 
mu podívá ne na zoubek, ale do portmonky. 
• Drama jako vystřižené z akčního filmu 
se odehrálo policajtům přímo pod okny. 
Byli to právě policisté, kteří celý humbuk 
spustili. Zajistili totiž ve Mlýně celostátně 
hledanou mladistvou P. P. (jinak sídlem 
v dětském diagnostickém ústavu). Před-
vedli ji na stanici a pak se to stalo. Evergre-
en naší rubriky J. S. se přihnal co by Zorro 
Mstitel a pod pohrůžkou zranění rukojmí-
ho se dožadoval propuštění své milé. S po-
licií to povedená dvojka prohrála 2 : 0. 
Pana J. S. čeká soud a bude se tentokrát 
(zřejmě marně) dožadovat odpuštění. Pro 
TV Nova to byla málo krvavá epizoda, tak 
přijeli alespoň z Primy. 
• 14. 1. Hned dvakrát měl v polovině led-
na smůlu pan V. M. Ponejprv mu neznámý 

poberta ukradl boty, zvané farmářky (chvíle 
nepozornosti na chodbě panelového domu). 
Podruhé řádil neznámý vandal v jeho za-
hrádkářské kolonii na Habrecké, kde ničil 
zahradní domky, samozřejmě pana V. M. 
nevynechal. 
• 20.1. Policisté dopadli řidiče M. K., který 
nezastavil dopravní kontrole. Proč nezasta-
vil, dobře věděl. Přestože odmítl dechovou 
zkoušku, nebylo pochyb o tom, že jeho hor-
ký dech vykazuje, policistům důvěrně zná-
mé aroma. 
• 21. 1. Oznámila paní V. R. ze Světlé, že 
její rekreační objekt v Nezdíně navštívil ne-
zvaný host. Lupič odnesl nešťastné paní 
majetek za 22 000 korun. 
• 22. 1. Firma Aquacomp Hard přišla o ná-
stěnné digitální hodiny. Neznámému „zá-
kazníkovi" se technická hračička zalíbila 
tak, že si ji prostě opožděně dopřál k Váno-
cům. Zaměstnanci úspěšné firmy hlídací 
stroj nepotřebují, ale zamykat už se jistě 
zase budou. 
• 28. 1. Náš kraj zřejmě navštívil světo-
známý mág David Copperfield. Z oplocené-
ho vodojemu na Přemilovsku (momentálně 
je v opravě) se ztratil stavební materiál za 
18 000 korun. A teď to kouzlo. Oplocení ani 
zámek naprosto nepoškozené! David je 
prostě formát - nebo má v našem kraji me-
diálně neprotaženou konkurenci. 
• Pan ministr Tvrdík by měl pramalou ra-
dost ze svého brance M. L. Ten se opakova-
ně vyhýbá vojenské službě, což mu naháněči 
nemůžou odpustit a chtějí ho popohnat 
k soudu. 
• O svůj mobilní telefon přišla studentka 
ISŠ Na Pláckách. Na praxí ve Světlé j í div 
spojů „čórnul" neznámý lupič. Možná si jen 
kamarádka chtěla opsat pár čísel na zajíma-
vé kluky. Kdo ví! 
• 30. 1. K požáru chatky (raději boudy) 
došlo v Březině (Kožlí). Nelegální stavbič-
ka svobodomyslné mládeže lehla popelem. 
Majitelé realit si udělají představu, když 
škoda byla vyčíslena na 1 000 korun. 
• Paní L. O. nabourali auto a odjeli. Jenže 
policisté tentokrát pachatele dopadli v jeho 
obci. Pan A. M. by jistě celou záležitost ře-
šil galantněji, kdyby věděl, že se jedná o dá-
mu. Holt takhle ho čekají přece jen nějaké 
trable. 

OK 

BYT & SEN 
Ledeč n/Sázavou, Husovo nám. 19 (přízemí) 

Vše pro Váš byt a dům 

Stavebniny - stav. materiály, veškeré cihly, střešní krytiny, okna, dveře a jiné 
- Stavební Družstvo: „Postavte si dům a my Vám za to zaplatíme" 

Bytové zařízení - kuch. linky, nábytek, veškeré spotřebiče, notebooky 
- možnost splátkového prodeje 

Rekreace - cestovní kancelář Rekrea, tradice se zárukou kvality, poznávací a pobyto-
vé zájezdy - Tuzemsko, Evropa a ostatní kontinenty 

Ostatní - autokosmetika, úklid, prostředky, bezfosfátové prací prostředky, léčivá kos-
metika, tinktury a mnoho dalších produktů! 

Věříme, že si z široké nabídky zboží a služeb vyberete, 
na Vaši návštěvu se těší Miroslava a Ivan Sildbergerovi. 

Tel.: 0452/601 337, mobil: 0602/77 38 38, 0777/94 95 94 

Zásahy na PS Ledeč n. S. 
• 1.1. Jednotka vyprostila osobní automobil, 
uvízlý v neprůjezdné, sněhem zaváté vozovce 
u Benetic. 
• 2. 1. Sněhová kalamita zapříčinila neprů-
jezdnost vozovek. Tak u čerpací stanice 
ADAM v Ledči n.S. hasiči vyprošťovali hned 
tři kamiony, které způsobily neprůjezdnost 
vozovky. Ještě téhož dne hasiči vyprošťovali 
popelářský vůz v Zahájí. 
• 3.1. Zima tvrdě prověřovala i vozidla Sprá-
vy a údržby silnic. Tak se stalo, že u Hněvko-
vic uvízl sypač silničářů a spásné vyproštění 
poskytli opět hasiči. 
• 4.1. Někdy se zdá, že popeláři by si měli část 
popele pošetřit a sypat si pod kola. Tentokrát za-
padli v Barborce, zachránili je opět hasiči. 
• Další akcí toho dne byl požár domu ve 
Světlé n.S., operační středisko Havlíčkův 
Brod požádalo ledečské hasiče o pomoc. Na-
štěstí požár byl oznámen včas, a tak na likvi-
daci postačila jednotka ze Světlé. 
• 5. 1. Hasiči byli požádáni o technickou po-
moc, v noci začala majitelce rodinného domu 
unikat voda z poškozeného ústředního topení 
a poškozovala podlahu. Naštěstí se jednalo o 
drobnou závadu. 
• 6. 1. Opět technický zásah, hasiči nouzově 
otvírali dveře u provozovny Malý kůň v Led-
či n.S. 
• 14. 1. Množství sněhu trvale působilo prob-
lémy. Hasiči vyprošťovali u Hněvkovic ná-
kladní automobil. 
• 15. 1. Popeláři, ti profesionální borci, kteří 
jsou denně za každého počasí na silnici, tento-
krát uvízli v obci Bělá. V tísni volali tísňovou 
linku, a hasiči jim pomohli. 
• 16. 1. V Ledči n.S. se zaklaplo za dveřmi 
malé dítě. Zoufalá matka se s důvěrou obrátila 
na hasiče, kteří jí poskytli pomoc. 
• 21.1. Stejný technický problém s dveřmi se 
vyskytl tentokrát v Habreku. Opět jej vyřešili 
hasiči. 
• 24. 1. S potížemi vstupu do bytů se roztrhl 
pytel. Tentokrát nouzově otvírali hasiči byt 
v Ledči. 
• 28. 1. Třebaže zima již byla na ústupu, ne-
bylo tomu tak všude. Tak u osady Veliká, 
v kopci zvaném Pinkasák, uvízlo vozidlo nad-
měrného nákladu a blokovalo průjezd. Hasiči 
se svou technikou byli úspěšní i tentokrát. 
• 30. 1. Tentokrát se jednalo o požár srubové 
chatky v lese u Kožlí, žel, požár byl zpozoro-
ván až při zachvácení celé chatky požárem. 
Přesto hasiči zabránili dalšímu rozšíření 
požáru. 
• 31. 1. Dům pečovatelské služby v Ledči 
požádal o pomoc při otevření bytu starší ne-
mocné ženy, bylo nebezpečí z újmy na zdraví 
nemocné. 

Zakázkové krejčovství 
Zdena Chládová 

Husovo nám. 16 
(bývalé hodinářství p. Bárta) 

• Ušití spol. šatů, kostýmů, kalhot, 
sak, sukní apod. 

v krátkých termínech 
a za velríii příznivé ceny 

• Prodej metrového textilu 
• Prodej lux. punčochového zboží zn. 

GATTA 
• Prodej spodního prádla 
Otevřeno od 11.2. 2002 

TEL : 0608/710 116 



Mnoho povyku okolo 
hřiště pro všechny 

Hrad Ledeč s.r.o. 
Vás zve na výstavu 

LENKA ŘÍHOVÁ 
ANNA HORÁKOVÁ 
Daleko & Blízko 

Obrazy přírody intimní v detailech... 
Obrazy přírody duchovní v krajinách... 

Výstava byla zahájena 31. ledna 
a potrvá do neděle 17. února 

Po - Pá: 9:00 - 12:00 13:30 - 16:30 
A také v neděli od 14:00 do 17:00. 

Výstava potrvá do neděle 17. 2. 2002. 

VÝSTAVA 
Příroda zblízka... 
... je strom. Jeho kmen se hrdě pne do 

výšky, kde se větve rozpínají v celé své ma-
jestátnosti. Jeho kořeny prorůstají hluboko 
do země, kde dr.olí vyprahlou půdu a svádí 
tak svůj každodenní boj o přežití. Nepociťuje 
ani zoufalství ani klidu. Nepociťuje satisfak-
ci, nepociťuje nihilismus. Pouhou existencí 
nabírá prsty hlínu a hází ji po hvězdách, jeli-
kož už nechce být pouze pozorovatelem trist-
ního lidského údělu. 

Příroda zdálky... 
...je člověk, který pozoruje strom a obdi-

vuje se mu. Obdivuje jeho pokoru i jeho se-
bedůvěru, obdivuje jeho obětavost vůči 
životu, který strom poskytuje, jeho souná-
ležitost se společenstvím, jeho předurčenost. 
A následuje ho. 

Anna Horáková *5. 5. 1985 
momentálně studuje 6. ročník Gymnázia v 

Ledči n. S. 
svůj zájem o výtvarné umění chce nadále roz-

víjet a tímto směrem pokračovat i v dal-
ším studiu 

kontakt: 0728/41 94 74 
anna.horakova@tiscali.cz 

Lenka Říhová *5. 3. 1968 
Vystudovala výtvarnou výchovu na Pe-

dagogické fakultě v Hradci Králové. Vyuču-
je výtvarnou výchovu na Gymnáziu v Ledči 
nad Sázavou. Žije ve Zruči nad Sázavou. 

Původní zájem o kresbu a grafiku vystří-
daly v poslední době barevné úvahy o kraji-
ně a řezbářské pokusy. Účast na 
kolektivních výstavách 1999 a 2000 - Zruč 
nad Sázavou, 2000 - Uhlířské Janovice. Září 
2001 - Kolín, první samostatná výstava. 

Musím reagovat na druhý článek 
pana Drápely „Hřiště pro všechny na-
posled", č ímž tedy bude i sportovní ter-
minologií skóre srovnáno. Mrzí mě, že 
pan Drápela v tomto článku opět velmi 
účelnou manipulací slov, a tentokrát i 
svých myšlenek, převedl vše do roviny 
osobní a dále i roviny politické, spíše 
proti mé osobě, než k reálnému zamyš-
lení nad tím, co j sem psal. 

Za prvé j sem chtěl pouze obháji t 
krásné hřiště, které bylo vybudováno. 
Za druhé spíše apelovat na to, aby-
chom byli většími patrioty svého měs-
ta. N ikomu j sem neradil, vše j s em 
pouze konstatoval. Budiž Vám, pane 
Drápelo, odpuštěno m é napadání , jestl i 
to Vaše svědomí př i jme. Jsou zkrátka 
lidé, kteří mě snad ani urazit nemohou. 

Ověřil j s e m si však některá Vaše 
tvrzení a mohu konstatovat, že j s te m ě 
nezklamal. Samé mlžení a polopravdy. 
Vámi zmiňovaná hala v P í s k u j e z j iné 
doby, a navíc se j edná pouze o přísta-
vek k původní hale z kroměřížských 
oblouků a vlnitého plechu. 

To samé srovnání třetího hřiště ve 
Světlé s naším j e Vámi záměrně zkres-
lené v náš neprospěch. Hřiště ve Světlé 
stálo zhruba 7,6 mil. (bude se dodělá-
vat ješ tě osvětlení), naše 8,8 mil. Vy 
j s te velice obratně, j ak sám umíte, za-
okrouhlil Světlou na 7 a naše na 9 mi-
lionů korun 

Kde j sou další Vámi zmiňovaná 
hřiště, nevědí ani Světelští. 

Když j s em tyto údaje ověřoval , řek-
la mi paní na investičním odboru M U 
ve Světlé za j ímavou poznámku. Při do-
tazu, že se mi zdá naše hřiště v poměru 
k je j ich drahé, úplně kl idně řekla: 
„Ano, ale vy js te si tam poručili horole-
zecké stěny a „ U " rampu, a to se musí 
také zaplatit". Tím však nechci Písek 
nebo Světlou hanit, pouze konstatuji . 
Vidíte pane Drápelo, to co Vy jste pře-
hlédl j ako velký profík, řekla mi i refe-

rentka investic z j iného města. Nav íc 
i přesně věděla, že m á m e kvalitnější , 
ale bohužel i dražší povrch. To j sou j e n 
některé argumenty a fakta, po kterých 
js te volal. 

Mám tu ještě další fakt, ale nechci 
proti Vám tento „podpásový úder" 
použít, přestože Vy jste, přes náš ne-
zanedbatelný věkový rozdíl, tyto „pod-
pásovky" doslova šachově připravoval. 
Jste zkrátka ještě mladý, a tak jste se 
v obou článcích musel sám několikrát 
pochválit, aby se vidělo jaký jste formát. 

V závěru js te napsal na adresu pra-
covníků města a zastupitelů slova: 

„ . . . věřím, že až ustoupí ješ i tná pý-
cha, objeví se . . . " 

Abych Vám nastavil zrcadlo, kde 
tyto vlastnosti j sou, ocituji některé 
Vaše výroky: 

„Vaše ohodnocení hřiště . . . za té-
měř devět miliónů př ipadá spíš j ako 
pořádná ostuda, než j a k o důvod k po-
chvale. . . . přestat se t louct do prsou a 
udělat všechno pro to, aby j e d n o z nej-
dražších hřišť ve střední E v r o p ě . . . " Já 
bych v Ledči takových ostud chtěl víc! 

Dále mě zaráží toto přemýšlení 
pana Drápely, když píše: „Myslel 
j s em, že m ě někdo zastaví na městě 
nebo mi zavolá . . . zeptá, j ak bych si to 
představoval . . . " 

Nevím jaký j e pan Drápela borec, 
ale j eho představa či přání , že starosta 
města nebo někdo z úřadu se bude vr-
hat po ránu k telefonu a bude se ptát 
pana Drápely, co a jak , mi připadá při-
tažené za vlasy. Proč j s te nepřišel Vy, 
pane Drápelo? Že by snad ješi tnost , pý-
cha nebo arogance? 

V j edné větě j s m e ve shodě, a to 
když píšete: „Vždyť stačí pár tisíc na 
sítě a hřiště bude plně funkčn í . " 

Tak pane Drápelo, proč tolik povy-
ku? Asi js te se chtěl j en zviditelnit a 
zloba byla Vaším rádcem. 

Miroslav Kouba 

Srdečně zdravím čtenáře Ledečských novin ze San Diega a od cvičených delfinků, 
velryb a dalších zvířátek. Trochu jsem nedávno nevěřícně kroutila hlavou nad dvěma 
posledními zveřejněnými příspěvky a fotografiemi mé osoby, které mne velmi překvapi-
ly. Záhadu jsem však brzy odhalila -příspěvky má na svědomí můj všudypřítomný strý-
ček Stanislav Sukdolák, se kterým si koresponduji. To jenom tak na vysvětlenou. 

Nedávno se mi zdál sen, byla jsem v Ledči a bylo to fajn zase chodit po vydlážděném 
chodníku, pozorovat nestárnoucí trabanty a kochat se pohledem na hrad a řeku Sáza-
vu. Jenom rohlíky jsem si nestihla koupit v Sázavance, snad příště. 

Zdravím všechny čtenáře z Ledče a okolí a přeji, aby úspěšně vkročili do toho nové-
ho roku 2002! ' 

KÍSCHZ^V' 

mailto:anna.horakova@tiscali.cz


40 LET MOTOKROSU 
50 LET AUTOMOTOKLUBU 

V LEDČI NAD SÁZAVOU 

Původní start „ sešupem " z meze byl náročný pro závodníky i startéra. 

Rádi bychom Vás na stránkách Ledečských 
novin stručně seznámili s bohatou a slavnou tra-
dicí motokrosového sportu v našem městě. Pro-
tože dobové záznamy jsou neúplné, přivítali 
bychom spolupráci Vás, laskavých čtenářů, aby-
ste nám pomohli zaplnit naše mezery, doplnit 
chybějící jména, zapůjčit fotografie lidí i událos-
tí, které s motosportem v Ledči souvisejí. Vaše 
materiály rádi přijmeme přímo v redakci LN. 
Naše krátká procházka jedním ledečským spor-
tem by měla skončit a vlastně vyvrcholit v květ-
nu, kdy se v Ledči zase pojede jeden velký 
MOTOKROS. 

Výše uvedené desítky let nás dělí od chvil, 
kdy parta nadšenců „načichlých" benzínem 
začala tvořit významnou kapitolu motocyklo-
vého sportu v Ledči nad Sázavou. Jak už tomu 
v začátcích bývá, objevila se řada překážek a 
problémů. Ne všichni, kteří stojí u zrodu myš-
lenky, vydrží až do konce. Nejinak tomu bylo 
i v tomto případě. 

První závody se odbývaly vlastně jen mezi 
partou lidí, kteří se o motorky zajímali. Zde je 
třeba jmenovat Václava Picmause, Břetislava 
Tichého, Karla Schíischmu, Josefa Raula a Mi-
louše Soldáta. 

Po těchto nesmělých začátcích se AMK za-
čal specializovat na motokrosové soutěže. Tak 
náročné sportovní odvětví by se samozřejmě ne-
obešlo bez podpory tehdejšího Kovofiniše a 
Strojní a traktorové stanice v Ledči. Hlavní "du-
ší" a funkcionářsky tajemníkem zůstal zmíněný 
V. Picmaus, předsedou se stal Antonín Charouz 
(otec současného úspěšného českého podnikate-
le, zástupce Forda v ČR, který se pohybuje do-
konce v oblasti Formule 1). Je třeba zmínit 
i další jména těch, kterým se podařilo vytvořit 
tak bohatou tradici významných závodů, které 
lákaly diváky nejen z kraje, ale z celé republiky. 
Patří sem: ing. Karel Eiselt, Josef Raul, Josef 
Ďoubal, Bohumil Babor, Josef Březina, Jaroslav 
Maršoun, Bohumil Klatovský, Jaroslav Cvan-
čar, Josef Pajer, Zdeněk Hoskovec, Zdeněk Vo-
jíř, Petr Panský, MUDr. Emil Tůma. 

Lokalita vybraná pro závody, rokle za ná-
dražím, splňovala řadu předpokladů pro to, aby se 
stala nejen technicky zajímavou, ale také divácky 
atraktivní. To se samozřejmě neodbylo bez celé 
řady úprav. Úprav, které se pilovaly celé roky. 
V oné „pionýrské" době to bylo především pře-
klenutí potoka v délce 250 metrů. Také vlastnímu 
vstupu do závodu, tedy startu, by se dnešní přízni-
vci motokrosu podivili (a zřejmě i dobře pobavi-
li). Odmávnutím praporku se startovalo z meze 
pod silnicí, napříč údolím. Původní trať sahala ke 
kolejišti dráhy, až k provozovně tehdejšího Sáza-
vanu. Výstavba skladů Kovofiniše změnila a pro-
dloužila trať směrem k Habreku. 

Z archivních materiálů zpracoval V. Panský 

Místní figura a dobrý duch zdejších 
motoristů - pan Václav Picmaus. 

CENTRUM - dům dětí a mládeže 
v Ledči nad Sázavou 

pořádá o jarních prázdninách 
ve středu 20. února 2002 

PLAVÁNÍ ve VODNÍM RÁJI 
v Jihlavě 

Čekají vás tobogány, divoká řeka, 
vodopády, chrliče atd. 

Sraz bude v 9.15 hodin u DDM, 
odjezd v 9.30 hod. 

Pobyt v bazénu 1,5 hodiny. 
Příjezd do Ledče asi ve 14 hodin. 

S sebou plavky, ručník, 
toaletní potřeby a svačinu. 

V areálu je možnost nakoupit občerstvení. 
Cena zájezdu je 120 Kč. K tomu pot-

řebujete 10 Kč na mincový zámek u 
šatnové skříňky, které dostanete zpět. 

Zápisné a placení je v domě dětí 
do 14. 2. 2002 

Domluvte se s kamarády 
- podmínka zájezdu je naplněný autobus! 

PROGRAM jarních prázdnin 
v CENTRU-DDM 
v Ledči nad Sázavou 

Pondělí 18.2. 
Společenská hra Riskuj 9,00-11,30 hod. 
Exkurze do sklárny v Tasících — sraz 

v domě dětí v 9.30 hod., návrat po 13. 
hodině, vstupné 20,- Kč, na jízdné 
orientačně také 20,- Kč. Zúčastnit se 
mohou i dospělí. 

Úterý 19.2. 
Společenská hra Milionář 9,00-11,30 hod. 

Exkurze do strojírenské firmy Est (část 
bývalého Kovofiniše), sraz v domě 
dětí v 10 hodin. (Bezplatné) 

Středa 20.2. 
Koupání ve Vodním ráji v Jihlavě. Odjezd 

od DDM v 10.30 hod. 
Zápis a informace v domě dětí. Cena 120,-

Kč a 20,- Kč záloha na mincový zámek. 

Čtvrtek 21.2. 
Sám sobě kuchařem 
Pro děti, které si chtějí v domě dětí uvařit 

o prázdninách oběd. 
Podmínka - včas se přihlásit a zaplatit 

25,- Kč. 

Pátek 22.2. 
Společenské hra KUFR od 9,00-12,00 

hod. 

18.2.-24.2. 
Zimní tábor Velká Úpa - Svobodová 

LUBOR BAUM-ZLATNÍK 
n a b í z í : 

prodej originálních stříbrných šperků 
zlatnické práce v krátkých dodacích 

lhůtách 

Ledeč n. S., Hradní 737, 
tel: 0452/626258 
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Mk 
o r o m o t i c n 
Vaše cesta k bydleni 

www.cestakbydleni.cz 

vaše bydlení na 180 splátek J 
roční úroková sazba 3 - 3/5 % j 

bez potvrzení příjmu 

bez ručitele 

bez prokazování bonity 

D 
3 

možnost trvalého snížení splátek j 

Z ) dostupnost pro všechny 

Pro aktivní spolupracovníky trvale vysoké 
a dlouhodobé stabilní příjmy 

Office: 
Hněvkovice u Ledče n 5 116 

582 94 
mok: 0603 276 213, 0607 622 899 

fax: 0452/620 508 
e-mail: hppromotion@hp-promotion.cz 

SVAZ RYBARU, MO LEDEČ n. S. 
pořádá v sobotu 9. března 2002 

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI, 

která se koná NA RYBÁRNĚ 
v 8.30 hod. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny oslaví 
7.2. Bušková Milada, 5. května 598 
16. 2. Simlinková Jiřina, Pod Stínadly 661 

Bejčková Ludmila 

80. narozeniny oslaví 
21.2. Ptáčník Josef, Vrbka 17 
22. 2. Forejtová Stanislava, 5. května 1202 

90. narozeniny oslaví 
29. 2. Fulínová Marie, Habrek 8 

91. narozeniny oslaví 
10. 2. Fialová Marie, Ke Stínadlům 555 

K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prožití dalších dnů Vašeho života ve zdraví a 
spokojenosti. 

Svatby 
Ivana Vobořilová a Michal Hroch 
Novomanželům přejeme do společného života 
hodně lásky, porozumění a spokojenosti. 

Zemřeli 
Baldová Antonie 
Šimková Emilie 
Červenková Marie 
Vojíř Zdeněk 
Brožová Milada 
Hoskovcová Jaroslava 
Jelínková Marie 

V Háji u Ledče 
se v tamním sociálním zařízení 

dožívá 5. února 2002 
úctyhodných 102 let paní 

BLANKA VAVŘÍNOVÁ z Prahy 4. 
K srdečnému přání 

kolektivu zaměstnanců 
se přidává i redakce Ledečských novin 

PROGRAM KINA - březen 
2. 3. DENÍK BRIDGET JONESOVÉ 
19.30 Anglická filmová komedie 

5.3. ATLANTIDA 
19.30 Premiéra barevného filmu v české řeči 

7. 3. JEEPERS CREEPERS 
19.30 Nový americký barevný film - thriller 

9. 3. Dr. T. a JEHO ŽENY 
19.30 Filmová komedie o nelehkém údělu 

krásného lékaře - gynekologa 

12.3. PURPUROVÉ ŘEKY 
19.30 Strhující thriller natočený podle 

bestselleru J. CH. Crangea 

14.3. SPYKIDS 
19.30 Skvělá akční komedie o tajných agentech 

16.3. MACH, ŠEBESTOVÁ A 
KOUZELNÉ SLUCHÁTKO 

19.30 Úspěšná filmová komedie pro celou 
rodinu 

19.3. KOKAIN 
19.30 Moto: Tento film obsahuje sex, 

drogy a rock 

21.3. PÁN PRSTENŮ (Společenstvo prstenu) 
16.00,19.30 Skvělý dobrodružný velkofilm 

23.3. VANILKOVÉ NEBE 
19.30 Milostné drama 

26.3. JEDINEČNÝ 
19.30 Moto: Musí zabít sám sebe, aby přežil 

28.3. INTIMITA 
19.30 Milostné drama 

30. 3. PRCI, PRCI, PRCIČKY 2 
19.30 Volné pokračování filmové veselohry 

Stalo se roku ... 
1862 - Dne 2. února 1862 vystoupila voda 

z břehů Sázavy, tak že se po náměstí jezdilo 
s loďkami, v domech na dolení straně, při břehu 
Sázavy, byly byty zatopené. Josef Moravec ku-
pec bydlící v domě čp 137 (Aquacomp Hard) 
v Ledči na pravé straně mostu byv nemocen a 
nemoha utéci, vysvobozen byl z nebezpečí 
života utopením Antonínem Stejskalem - řez-
níkem v Ledči. 

1922 - Stará izolace čp. 234 (Pivovarská uli-
ce) prodána porodní asistentce Pavlíkové z Dol. 
Královic za 26 500 Kč. Obnos určen k výkupu 
pozemku na přeložku silnice k Habreku. Do rána 
odešly ledy mezi jezy. Očekává se zástava u Vi-
lémovic. Ve 3 hod. avizuje telegram ze Světlé 
ledy s velkou vodou. Celé město obsadilo břehy, 
u plovárny dynamitem trhána kláť až se řeka 
uvolnila. Tu ve 4 hod. hřmění u Velké Stráně, 
spousty ledové zaplavují řeku, lámou olše na 
březích jako stébla. Nad záplavou bělavý mrak 
mlhy. Okamžitě zaplavena silnice ke Koželov-
ně, železné zábradlí v betonu chodníku zasazené v 
se kymácí jako obilí v bouři. Kry nevídané veli-
kosti a síly (až 75 cm) se lámou na řvoucím jezu 
unášejíce sebou urvané stromy a klády z rozmlá-
ceného mostu stvořidelského. O 5. hodině voda 
opadla, hasiči uvolňují chodník pod zámkem. 
Silnice vysoko pokryta krami a ledovou tříští, 
zábradlí je rozvráceno. Naštěstí nebylo způsobe-
no větších škod, mimo vývratu plotu. Potok Pi-
vovarský zastaven zaplavuje okolí, celý dvůr 
domu K. Šeby i zahrádka M. Vítkové 30 cm pod 
vodou. Hrůzokrásná podívaná. Kry ležely ještě 
dlouho až na děkanském poli nad loukou. 

1927 - Schválena parcelace pozemků nad 
Koželužnou na stavební místa, podle návrhu Ing. 
Zdeňka Fišera. Policejnímu strážníku Františku 

Kadlecovi, udělena definitiva. Žádost firmy Josef 
Kulík v Ledči n. Sáz. o udělení koncese k výrobě, 
rozvodu a prodeji elektrické energie nedoporu-
čena k příznivému vyřízení, z důvodu, že město 
má vlastní Elektrárenský podnik, který postaču-
je. Na doplacení Husova pomníku zařadí se ob-
nos pět tisíc Kč. do mimořádného rozpočtu na 

1932 - 18. února o deváté hodině večerní, 
zcela vyhořel hostinec číslo popisné 116 (hotel 
Sázava) v Ledči, a to i s hospodářskými budo-
vami. Nemovitost patřila paní Františce Hra-
decké. Škoda dle udání činila 63 000 korun. 

1947 - Po stránce klimatické byl rok 1947 
rokem, jakého není pamětníků. Zima byla ne-
obyčejně tuhá a dlouhá, neboť trvala plné 3 mě-
síce. Mrazy na počátku a na konci ledna byly 
větší než-20°C a ještě 4. března bylo naměře-
no -19°C. Zvýšená spotřeba uhlí se velmi brzy 
projevila, ale uhlí nebyly dostatečné zásoby a 
výzvy ke vstupu do uhelných brigád neplnily 
svůj úkol. Proto musela být v době od 10. do 18. 
ledna omezena dodávka elektrického proudu 
každodenním vypínáním elektrovodné sítě, a to 
vždy od 16 do 18 hodin. 

V únoru napadlo tolik sněhu, že musela být 
přerušena silniční doprava a celkem čtyřikráte 
(28. 2., 1.2. a 3. 3.) vyhlášena pracovní povin-
nost na odklízení sněhu. Ale i tak byly silnice 
na Dolní Královice a na Zahrádku po několik 
dní nesjízdné. (Později v březnu musela být 
ještě několikrát uvolňována silnice na Bojiště 
a na Habrek). 

1952 - Stav autobusových linek byl něko-
likrát rozšířen, zvýšen počet přepravovaných 
osob (v r. 1949 bylo autobusy přepraveno 
v Jihlavském kraji 3.400.000 osob, v r. 1951 
už 14 mil.) a autobusová doprava v Jihlavském 
kraji dosáhla již takového stupně, že z celko-

vého počtu 1030 obcí má 590 obcí autobuso-
vou zastávku v místě nebo ve vzdálenosti 
bližší 4 km. Také nákladní přeprava se od r. 
1949 do r. 1952 včetně zvýšila 20x. 

Začátkem roku také začalo jednání o umís-
tění okresního vojenského velitelství v Ledči 
n. S. Původní požadavek vojáků - 18 místnos-
tí, byl nesplnitelný. (Velký počet místností 
proto, poněvadž to původně mělo být velitel-
ství pro 2 okresy: ledečský a humpolecký. Te-
prve později bylo rozhodnuto, že v Ledči bude 
velitelství pro okres ledečský). Město projevi-
lo všemožnou snahu vyjít vojákům vstříc. Jed-
nalo se nejprve o soudní budově na náměstí 
(navrhováno přestěhovat soud do domu č. 134 
na Heroldově nábřeží), později o umístění 
v Dolních Královicích. Konečně se našlo řeše-
ní: vojákům byla předána část budovy ONV. 
Tam pak v létě zřízeno Okresní vojenské veli-
telství (pro okres humpolecký zůstalo v dosa-
vadním umístění v Humpolci). 

Od 1. ledna 1952 získává stálé umístění i 
STS (strojní traktorová stanice). Je nastěhová-
na do bývalé papírny v Podolí. 

Našlo se místo i pro kancelář CIS (cestovní 
informační služba), která byla v našem městě 
zřízena a umístěna na náměstí v domě č. 65. (V r. 
1953 byla však opět zrušena, protože vykazova-
la jen malé tržby). 

Pokračovala i stavba vepřínů Na Pláckách 
(začalo se na podzim 1949). Touto stavbou chtělo 
město umožnit snadnější založení JZD (jednotné 
zemědělské družstvo) v obci. (Všechna jednání se 
zemědělci byla však neúspěšná, a když bylo poz-
ději rozhodnuto, že v Ledči JZD nebude, byl ze-
mědělcům doporučen vstup do okolních JZD, 
především v Kožlí a Bojišti. Také vepříny byly 
předány do užívání JZD v Kožlí. OK 
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