
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK • ČÍSLO 10 • ROČNÍK XI • ŘÍJEN 2002 • CENA 7,- Kč 

NOVÁ KNIHA O LEDČI 

I DUCHOVÉ POKŘTILI ČTVRTOU KNIHU O LEDČI 
V polovině září tohoto roku se v obřadní síni městského úřadu konala malá slavnost. 

„Křtila" se tu, v pořadí už čtvrtá, kniha s regionální tematikou, která nese název Ledečské 
dominanty. Jak už z názvu vyplývá, jedná se o dvě stavební dominanty města - hrad a dě-
kanský kostel sv. Petra a Pavla. Architekt Ladislav Svoboda tu detailně popisuje ledečský 
hrad od gotiky až k barokním úpravám. Druhou část, věnovanou ledečskému kostelu, 
zpracoval pan František Pleva. V obou částech je vůbec poprvé zveřejněna řada dosud ne-
publikovaných dokumentů a fotografií. 

Slavnostní odpoledne podtrhla i řada významných hostů. Kromě „historických duchů, 
snad z rodu Meziříčských" se dostavili oba autoři (manželé Ebelovi se omluvili), otec bis-
kup Jaroslav Škarvada, poslankyně Parlamentu ČR M. Němcová, zástupkyně kraje Vyso-
čina dr. M. Matějková, poslanec Parlamentu ČR ing. J. Kasal, představitelé města a další 
hosté. 

Čtenářům se tak dostává do rukou kniha, která vhodně doplňuje již dříve vydané knihy 
a jistě se stane vítaným dárkem pro všechny zájemce o naše město, zájemce o historii 
i místní rodáky. Prodává se za cenu 390,- korun na městském úřadě (III. patro, č. dveří 
308) a v místním informačním centru. 

Na snímcích pana J. Bárty sn. Jsou „pištci" z místní ZUS, architekt Ladislav Svoboda, 
starosta města s „ éterickými postavami a duchy časů dávno minulých, kteří už dlouhá 
staletí bloudí v chladných zdech našich dominant". OK 

Příloha LN: 
volby do zastupitelstva města 1. a 
2. listopadu 2002 s kandidátními 
listinami 

Podzimní stesk 
Je ticho v návrších, sychravý čiší chlad, 
Dnes mlhy podzimní krajinu zatopily; 
Jeseň až doubravy do hola odstrojí, 
Zima je oblékne v sněhový šat bílý. 

Oznámení o Lékařské službě 
první pomoci v Ledci nad 

Sázavou - říjen 2002 
Lékařská služba první pomoci v Ledči 

nad Sázavou, Haberská ulice 450, nebu-
de otevřena pro pacienty ve dnech: 

pondělí 14. 10. 2002 
čtvrtek 24.10.2002 
úterý 29. 10. 2002 
čtvrtek 31.10.2002 

Důvodem je odmítnutí ledečských lé-
kařů MUDr. Jiřího Pavlíčka, MUDr. 
Olgy Jaremenkové a MUDr. Jana Maš-
tálky nadále zajišťovat pro veřejnost Lé-
kařskou službu první pomoci. 

Pro pacienty Ledečska bude ve výše 
uvedených dnech první pomoc za-
jišťována na Lékařské službě první po-
moci Havlíčkův Brod, Husova 3622 
(v areálu nemocnice proti bývalé vrátni-
ci). Telefonní spojení: 569 408 222. 

43. BĚH ŠEPTOUCHOVEM 
Lyžařský oddíl TJ Kovofiniš, 

CENTRUM - Dům dětí a mládeže 
a Jízdní kola Ledeč n.S. pořádají v sobotu 
19. 10. 2002 tradiční již 43. ročník Běhu 
Septouchovem. Běh se koná jako ob-
vykle v parku Septouchov. Prezentace je 
možná nejpozději 15 min. před startem 
každé kategorie. Zahájení závodu je 
v 9.15 hod. 

Běžet může každý, kdo přijde. I letos 
se v kategoriích ženy a muži vytrvalci 
poběží o cenu starosty města Ledče nad 
Sázavou. Ženy běží 2000 m a muži vytr-
valci 8000 m, ostatní kategorie od nej-
mladších mají tratě od 170 m. Pro první 
tři závodníky v každé kategorii jsou při-
praveny diplomy a věcné ceny. Pořadate-
lé věří, že se opět, jak bývalo dobrým 
zvykem, zúčastní velké množství závod-
níků z ledečských škol a bude se opravdu 
závodit pro potěšení všech. K tomu přejí 
hodně štěstí a pěkné počasí. 

Bližší informace o závodě je možné 
získat u Ing. Petra Banýra, 
tel.: 569 731 118, 
nebo e-mail banyr@aquahard.cz 

mailto:banyr@aquahard.cz


ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady Města Ledeč nad Sá-

zavou konaného dne 16. září 2002 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje v sou-
ladu s ust. čl. IV, odst. 1 vyhlášky 
č. 02/2002 udělení výjimky z ustanovení 
vyhlášky o veřejném pořádku pro TJ 
SOKOL Ledeč nad Sázavou, a to na termín 
27. 10. 2002 a 25. 12. 2002. Rada Města 
podmiňuje udělení této výjimky následují-
cími podmínkami: 
- v období od 22.00 hodin nebude hudební 
produkcí rušen noční klid 
- pořadatelská služba musí být zajištěna 
v minimálním počtu 2 lidí pro kapacitu 50 
návštěvníků s tím, že počet pořadatelů bude 
úměrně vyšší k počtu návštěvníků 
- pořadatelé jsou povinni znát přesný počet 
návštěvníků akce, kontrolním pracovníkům 
MěU bude umožněn vstup kdykoliv v době 
konání akce, a to bezúplatně 
- pořadatel akce musí být viditelně označen 
visačkou 
- žadatel ve spolupráci s pořadateli zajistí 
pořádek i na pozemcích, které jsou součástí 
TJ Sokol. 
• RM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 
102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění schvaluje pod-
nájem v pronajatých nebytových prosto-
rách v čp. 555 - nájemce Ing. Zdeňka 
Kabátková, Csc. pro Zdeňka Prokopa a Lu-
cii Pajerovou k provádění masáží. 
• RM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 
102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění schvaluje pod-
nájem v pronajatých nebytových prosto-
rách v čp. 1049 - nájemce Charita 
Havlíčkův Brod pro Speciální školu Hav-
líčkův Brod pro výchovu a vzdělávání dětí 
s postižením, které navštěvují Stacionář. 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje v sou-
ladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění uzavření smlouvy 
o dílo se zhotovitelem Truhlářství Profil, 
s.r.o. Humpolec a výrobu, dodávku a mon-
táž vybavení (nábytku) léčebného areálu 
Ledeč nad Sázavou - Háj v celkové hodno-
tě 1 383 395,70 Kč vč. DPH s realizací ve 
dvou etapách, a to do 15. 11.2002 v hodno-
tě 488 089,40 Kč vč. DPH a do 30. 6. 2003 
ve zbývající hodnotě 895 306,30 Kč vč. 
DPH. 
• RM Ledeč nad Sázavou neschvaluje 
bezúplatné otištění městského znaku na sa-
molepkách „PATRIOT" trutnovské firmy 
Nevel Grafik. 
• RM Ledeč nad Sázavou neschvaluje 
v souladu s § 102 ost. 3 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění umístění rek-
lamní skříňky Stavební spořitelny Komerč-
ní banky na budovu čp. 109 na Husově 
náměstí v Ledči nad Sázavou. 

Ze zasedání Zastupitelstva Města Ledeč 
nad Sázavou konaného dne 18. září 2002 
• ZM Ledeč nad Sázavou na základě usne-
sení rady města schvaluje účast Města Le-
deč nad Sázavou na Ustavní stížnosti Města 
Chlumec nad Cidlinou ve věci reformy ve-
řejné správy. 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje v sou-
ladu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení) a § 20 odst. 7 zákona č. 
50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(stavební zákon) návrh zadání změn 

I. územního plánu sídelního útvaru Ledeč 
nad Sázavou. 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje v sou-
ladu zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení) uzavření smlouvy č. 
10150141 za účelem poskytnutí podpory 
Státním fondem životního prostředí ČR. 
Smlouva se uzavírá na základě rozhodnutí 
ministraŽP CRČ. 10150141 ze dne 19. 11. 
2001 a SF ŽP se zavazuje poskytnout pří-
jemci podporu: dotaci ve výši 11 991 000,-
Kč a půjčbi ve výši 3 997 200,- Kč (úroče-
nou roční úrokovou sazbou 2 %). 
• ZM v Ledči nad Sázavou schvaluje 
v souladu s § 85 odst. 1 písm. a) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění od-
prodej bytů z majetku Města Ledeč nad Sá-
zavou dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném 
znění a v souladu s „Pravidly pro prodej 
bytů" schválenými MZ dne 24. 2. 1999 
v platném znění následujícímu nájemci z I. 
etapy prodeje: Lucii Poulové - byt č. 1 čp. 
924 ul. M. Majerové za 116 040,- Kč s tím, 
že uhradí nejdříve dlužné nájemné a nebude 
jí poskytnuta 10% sleva ani 10% příspěvek 
do FO. Nájemnice požádala o koupi bytu za 
uvedených podmínek. A z II. - etapy prode-
je, kteří přijali nabídku ke koupi bytu podle 
„Pravidel", kteří nedluží na nájemném 
a úhradách za služby spojené s užíváním 
bytu ani neužívají byt protiprávně, jsou 
uvedeni na příloze č. 1. 
• ZM v Ledči nad Sázavou schvaluje 
v souladu s § 85 odst. 1 písm. a) zákona č. 
128/2000 Sb v platném znění změnu části 
svého usnesení č. II/1.2001/3ZM-s) ze dne 
31.1. 2001 odprodej bytu 1070/3 v Bezru-
čově ul. z I. etapy pod ev. č. 370. Kupující-
mi budou Markéta a Pavel Kolářovi bytem 
P. Bezruče č. 1070 - cena 117 730,- Kč se 
nemění. Na byt nebude poskytnuta 10% 
sleva ani 10% příspěvek do FO. 
• ZM v Ledči nad Sázavou schvaluje 
v souladu s § 85 odst. 1 písm. a) zákona č. 
128/2000 Sb. v platném znění koupi poze-
mku pare. č. 241/1 o výměře 847 m - silni-
ce v k.ú. Obrvaň od spoluvlastníků p. 
Zdeňka Jelínka, Obrvaň 28 a pí. Věry Kar-
lové, Habrek 33 za cenu 60,- Kč/m2. 
• ZM v Ledči nad Sázavou v souladu s § 
84 odst. 2 písm. k) a s § 26 odst. 1 zákona 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje návrh změny hranice mezi kata-
strálním územím Hradec u Ledče nad Sáza-
vou a katastrálním územím Ledeč nad Sá-
zavou v rozsahu vyznačeném na kopii 
katastrální mapy černou čarou tl. 1 mm a po-
psaném v seznamu dotčených pozemků 
s výkazem o celkových výměrách dotče-
ných obcí před změnou a po navrhované 
změně. Tyto dokumenty jsou přílohou to-
hoto usnesení - příloha č. 2. 
• ZM v Ledči nad Sázavou v souladu s § 
84 odst. 2 písm. k) a s § 26 odst. 1 zákona 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje uzavření dohody mezi obcí Hra-
dec u Ledče nad Sázavou a městem Ledeč 
nad Sázavou o změně hranice katastrálních 
území Hradec u Ledče nad Sázavou a Le-
deč nad Sázavou ve smyslu usnesení uvede-
ného pod bodem 4.2002/5 lZM-s). 
• ZM v Ledči nad Sázavou v souladu s § 
84 odst. 2 písm. t) zákona 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje přijetí 
podmínek obce Hradec u Ledče nad Sáza-
vou podmiňujících přijetí návrhu změn dle 

bodu 4.2002/5lZM-s) a uzavření dohody 
mezi obcemi dle bodu 4.2002/52ZM-s) za-
hrnutých v usnesení zastupitelstva obce 
Hradec u Ledče nad Sázavou (zápis č. 17 ze 
dne 2.8.2002), to: 
1. Finanční vypořádání prostředků 
vložených obcí Hradec u Ledče nad Sáza-
vou v předmětném území do provedené 
plynofikace - za podmínky projednání 
a schválení konkrétní výše finančního vy-
pořádání zastupitelstvem města. 
2. Převzetí záruk za poskytnutou dotaci 
z MMR na výstavbu technické infrastruktu-
ry pro 9 RD. 
3. Převzetí komunikací a obecních poze-
mků ve vlastnictví obce Hradec u Ledče 
nad Sázavou v předmětném území Městem 
Ledeč nad Sázavou. 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje navý-
šení vkladu Města Ledeč nad Sázavou ve 
společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o. 
o částku 1 305 000,- Kč. 

• ZM Ledeč nad Sázavou projednalo ná-
vrh na rozpočtová opatření č. 2 na rok 2002 
a tento na základě ustanovení § 84 odst. 2 
písm. c) zákona č. 128/2002 Sb. o obcích 
v platném znění schvaluje. 

• ZM v Ledči nad Sázavou schvaluje slou-
čení tří stávajících mateřských škol v Ledči 
nad Sázavou v jeden samostatný právní ce-
lek, tedy příspěvkovou organizaci s vlastní 
právní a ekonomickou normou. V souladu 
s tímto rozhodnutím navrhuje, aby nástup-
nickou organizací se stala Mateřská škola 
v ulici 28. října, a bude vypsán konkurz na 
ředitele tohoto nového právního subjektu, 
který si sám zvolí vedoucí učitelky pro jed-
notlivá (stávající) pracoviště. Na základě 
tohoto rozhodnutí bude v součinností zřizo-
vatele a příštího právního subjektu vypra-
cován harmonogram příprav, který musí 
být ukončen do 1. 1.2003. 

• ZM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 84 
odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje uzavře-
ní Smlouvy č. 01/2002 mezi Městem Ledeč 
nad Sázavou a Svazkem obcí mikroregionu 
Ledečsko o plynofikaci místních částí Sou-
boř, Obrvaň, Habrek a nemocnice Háj 
v okrese Havlíčkův Brod, za podmínky, že 
další členové Svazku obcí mikroregionu 
Ledečsko tuto smlouvu schválí. 

• ZM Ledeč nad Sázavou v návaznosti na 
usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou č. 
15.2002/95RM-S) ze dne 17. 6. 2002 a č. 
21.2002/19RM-d) ze dne 2. 9. 2002 schvá-
lilo podle § 85 písm. b) zákona č. 128/2002 
Sb. o obcích v platném znění příspěvek na 
činnost obvodních lékařů v Ledči nad Sáza-
vou při tzv. „žurnálních službách" za měsí-
ce červenec a srpen 2002 v celkové výši 88 
000,- Kč. Úhrada je kryta schváleným roz-
počtem jeho rozpočtovými změnami. 

• ZM Ledeč nad Sázavou neschvaluje 
v souladu zákona č. 128/2000 Sb. v platném 
znění koupi pozemku pare. č. 241/6 o vý-
měře 3153 m2 - silnice v k.ú. Obrvaň od 
spoluvlastníků ing. Marie Bartošové, Hra-
decká 876, Dvůr Králové, Antonie Švando-
vé, Obrvaň č. 2 a MUDr. Květy Švandové, 
Masarykova 76, Humpolec za cenu 105,-
Kč/m2. 

Slávek Poborský 
místostarosta 

2 M c w i m 



SLAVNOST V HUSOVÉ SBORU 
V sobotu 14. září letošního roku v deset hodin dopoledne byl ledečský Hu-

sův sbor zcela zaplněn. Konalo se tu bohoslužebné shromáždění Církve čes-
koslovenské husitské. Vedle domácích bylo přítomno i mnoho hostů. 
Hlavním důvodem byla skutečnost, že v průběhu bohoslužby byla udělena 
svátost svěcení kněžstva duchovnímu ledečské náboženské obce jáhnu Janu 
Hálkovi. První část liturgie vedl brněnský biskup ThDr. Petr Sandera, který 
spolu se spolusvětiteli, jedním z nichž byl emeritní patriarcha a biskup Církve 
československé husitské Vratislav Štěpánek, svátostný úkon vykonal. Poté se 
vedení eucharistické části liturgie ujal nově vysvěcený kněz, který se po závě-
rečném požehnání pozdravil s řadou věřících i hostů, mezi nimiž nechyběl ani 
starosta města pan Karel Urban. Jh 

ORLOVSKÉ SETKÁNÍ SKAUTŮ 
Chladné, mlhavé ráno 14. září. Ještě je tam, když odcházím na vlak, který odjíždí 

krátce po páté hodině ve směru na Světlou, kde je východisko k letošnímu, j iž tradiční-
mu, jedenáctému setkání na Orlovech. 

O čem ta setkání u Orlovské myslivny v lesích mezi Lipnicí a Humpolcem jsou? Dne 
17. září jsou to letos 64 roky, co zemřel zakladatel skautské organizace u nás, profesor 
Antonín B. Svojsík, který v pohnutém roce 1938 zanechal skautům svoje dílo, organi-
zaci i odkaz, vyjádřený krátkou, ale výstižnou větou: „Každý konej svoji povinnost!" 

A tak při těchto obnovených setkáních, která navázala na to první v roce 1970, kdy 
sem přišli pěšky až z Prahy - sejně jako před osmapadesáti lety - i ti z třinácti chlapců, 
kteří v roce 1912 šli na svůj první tábor, uskutečněný A. B. Svojsíkem na místech, kde 
dnes stojí památník Jiřího Wolkera. 

Rok 1970 byl těžkým rokem pro skautskou organizaci a přesto přišli - nejmladšímu 
bylo dvaašedesát a nej staršímu dvaasedmdesát let. Trochu dost na pěší cestu s nákla-
dem tábornických potřeb na tu šestidenní pouť. Ve dne cesta za každého počasí, v noci 
spánek pod širým nebem. Jen náčelníkovi Junáka, bratru R. Plajnerovi, tehdy Státní 
bezpečnost už účast „nedoporučila". Vždyť do úplného zákazu skautské organizace 
chybělo jen pár dnů. 

Tentokrát tu už žádný z nich nebyl, ani nemohl být, a j á tam byl z těch, kdo se tenkrát 
v roce 1970 zúčastnil setkání, už sám. Světelští skauti se teď stali strážci založené tradi-
ce a setkávají se tu bratři a sestry z různých měst i krajů. Sešlo se nás na padesát a nej-
různějšího věku. Padesát není mnoho, to vím, ale termín se sešel s datem odhalení 
pamětní desky zakladatele na domě v Praze, kde žil. 

Při těchto obnovených setkáních, z nichž letošní bylo jedenácté - takže snad mohu 
hovořit o založené tradici - setkávají se skauti a skautky, kteří nezapomínají zakladate-
le svojí organizace, jeho odkazu, myšlenek, díla, idejí. Cítí to jako svoji povinnost, zá-
vazek, aby jejich příslušnost k velké světové organizaci skautů nebyla jen v nošení 
krojové košile, šátku, slibového odznaku. Přál bych si, aby žádný z nich nikdy nemusel 
při pozvání na tuto akci říci, aniž by se zastyděl obléci si skautský kroj „ . . . to mi nic ne-
ř íká. . ." 

Ten datum, čtrnáctého září, se shoduje ovšem s výročím, kdy před 65 lety zemřel 
první prezident, prof. T. G. Masaryk, který byl též velkým přítelem a příznivcem skau-
tů. Proto také j emu platila vzpomínka, připomenutí tohoto výročí a vyjádření úcty 
k jeho dílu a zásluhám. 

Letos jsem se znovu setkal s bratry a sestrami z nejrůznějších míst a při stisku rukou 
spojených v Gillwelském kruhu, jak to znají a činí skauti na celém světě, nezněla jen 
skautská hymna, ale i mlčky vyjádřené „. . . na shledanou za rok na stejném místě . . ." 

Old-skauti Ledeč, St. Kovař ík 

Napadlo vás někdy... 
Napadlo vás někdy, jak se vybírají 

matky pro postižené děti? 
Já si to představuji tak, že Bůh dává in-

strukce andělům a ti si je zapisují do 
ohromné matriky: „Amstrongové Beth, 
syn. Patronem bude Matouš. Forestová 
Miriam, dcera. Patronkou bude Cecílie. 
Rutledgová Carrie, dvojčata. Patronem 
... třeba Gothard, ten je zvyklý na málo 
zbožné lidi." Až andělům nadiktuje jed-
no jméno, při kterém se usměje: „Téhle 
dáme postižené dítě." Anděl se zvědavě 
ptá: „Bože, proč právě jí? Vždyť je tak 
šťastná!" 

„Právě proto", odpoví Bůh s úsměvem. 
„Copak bych mohl svěřit postižené dítě 
ženě, která nemá radost? To by bylo kru-
té." 

„Ale je trpělivá?" Ptá se anděl. „Ne-
chci, aby byla moc trpělivá, jinak se utopí 
v sebelítosti a bolesti. Až se vzpamatuje 
z té rány a zármutku, určitě to zvládne." 

„Ale pane, myslím, že ta žena v Tebe 
ani nevěří!" Bůh se usměje: „Na tom ne-
sejde. O to se můžu postarat. Ta žena je 
dokonalá. Má správnou dávku egoismu." 

Andělovi to vyrazilo dech. „Egoismu? 
Copak to je nějaká ctnost?" 

Bůh přikývne: „ Jestli se od syna nedo-
káže čas od času oddělit, nikdy to nedo-
káže přežít. To je žena, které požehnám 
ne zcela dokonalým dítětem. Ještě to 
neví, ale budou jí mít co závidět. Nikdy 
nic nebude brát jako samozřejmost. 
Žádný krůček pro ni nebude obyčejným. 
Až jí dítě poprvé řekne MAMA, bude 
svědkem zázraku a bude to vědět. Až 
bude slepému dítěti popisovat strom 
nebo západ slunce, uvidí je, jako to 
dokáže málokterý člověk. Dám jí, aby vi-
děla jasně věci, které vidím já - lhostej-
nost, hrubost, předsudky - a dám jí, aby 
se přes ně přenesla. Nikdy nebude sama. 
Budu po jejím boku každou minutu 
každého dne jejího života, protože bude 
vykonávat mou práci tak neomylně, jako 
bych tam byl já ." 

„A kdo bude patronem?" Ptá se anděl 
připravený k zápisu do matriky. Bůh se 
usmál: „Bude jí stačit zrcadlo." Dočetla 
jsem tuto povídku, kterou nám do stacio-
náře přinesla jedna z maminek, mamin-
kám Petříka, Terezky, Lukáše a Leničky. 
Maminky plakaly. Do jedné plakaly. 
Slzy bolesti, slzy pochopení, slzy tichého 
soucítění i slzy hrdosti. 

Napadlo vás někdy, co vše může být 
ukryto v slzách? Iveta Vrbová 

Stacionář Petrklíč 
(Tento článek je věnován babičce Radka 

a maminkám Petříka, Terezky, Lukáše, Lenič-
ky, Martina, Lenky, Marka, Honzíka, jejichž 
děti navštěvují náš stacionář.) 

VOŠ a ISŠ strojnická 
Poštovní 405, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

Tel./fax: 569 726 042 
E-mail: vosiss@ledec-net.cz 

přijme 
do trvalého pracovního poměru 

učite le(ku) 
strojírenských odborných 

předmětů (strojírenské technologie). 
Požadavky: vzdělání VŠ, praxe vítána. 
Nástup do zaměstnání: 2. ledna 2003 

mailto:vosiss@ledec-net.cz


28. ŘÍJEN - DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU 
Svoboda nepřišla sama od sebe 

Jestliže si připomínáme 84. výročí vzniku Československé republiky, 
pak je potřeba si připomenout těch, kteří se o to zasloužili a rovněž lidí, 
kteří zaplatili daní nejvyšší, svým životem. Je proto právě v době, kdy se 
zdá, že naše novodobé dějiny jakoby začínaly 5. květnem 1945, připo-
menout i údobí dávno uplynulá. Proto v následujících řádcích budou při-
pomenuti lidé z Ledče nad Sázavou a i z tehdejšího soudního okresu, 
kteří padli či zemřeli v době 1. světové války. Domnívám se a podle in-
formací i vím, že dosud nebyl jejich seznam v Ledči nad Sázavou otiš-
těn, nebo zhotoven tak, aby se zachoval. Velice rád bych se v tomto 
tvrzení mýlil. A to, že uběhlo už dlouhých 84 let, to je na celé záležitosti 
zarážející. 

Ke jménům občanů, kteří nepřežili 1. světovou válku, jsem se dostal 
laskavostí pracovníků v Okresním archivu v Havlíčkově Brodě, a to mj. 
ve spisech Okresního soudu. Každopádně se seznam daleko neblíží 
k dokonalosti, což dokazuje, že o vojácích J. Svobodovi, J. Pražákovi či 
V. Cernické, o nichž jsou zmínky v Plevově publikaci o Ledči nad Sáza-
vou, nebylo v uvedených spisech ani zmínky. Otec mně jmenoval např. 
jednoho z bratrů Kutílkových (bydleli pod Šeptouchovem), že také 
položil život ve válce. 

Jistě by bylo užitečné, kdyby se ozvali potomci rodin, v nichž jejich 
předci jsou v seznamu a doplnili napsané fakty či vzpomínkami. To, že 
je to dnes obtížné, netřeba zdůrazňovat. 

Skutečnost, že ledečští mladí muži museli narukovat, doplňuje údaj 
o tom, že to bylo ke dvěma čáslavským pěším plukům. Předně to byl 
pěší pluk č. 21 a domobranecký pěší pluk č. 12. U nich jsou zkratky 
c. a k. a u druhého pak c. k. Tedy k. u. k. Infanterie Regiment Nr. 21 (cí-
sařský a královský) a k. k. Landwehr Infanterie Regiment Nr. 12 (císař-
ský královský). K tomu poznámka: za dualistické monarchie se kladl 
ohromný důraz na ono „a", který předstihl daleko pozdější „pomlčkové 
problémy" v Československu. Zkrátka c. a k. přináležela vojenským 
(ale i civilním) složkám a institucím, které měly „federální" charakter. 
Tedy společný pro Rakousko a Uhersko. Zkratku c. k. pak měly útvary 
či úřady s kompetencemi pouze projeden z uvedených států. Tedy c. k. 
domobranecký pluk či c. k. Okresní hejtmanství apod. 

Je pochopitelné, že zápisy v úředních dokladech nebyly vždy doko-
nalé a i tedy se zde mohou objevit nedostatky. U řady jmen jsou splněny 
podrobnosti, které se mně podařilo objevit v jiných pramenech. Tolik na 
doplnění. 

V rámci historické pravdy je třeba ještě dodat: do první světové války 
narukovaly statisíce našich otců a dědů a museli do boje za zájmy a cíle 
jim i národu naprosto cizí. Tedy za dobrodružné a mocenské ambice ra-
kouskouherské monarchie. Na konci byly statisíce mrtvých a bezpočet 
raněných a zmrzačených. Jiní riskovali život a přebíhali k nepříteli 
s úmyslem, že nemají zájem prolévat krev za císaře pána. Nakonec pak 
řada z nich skončila v čs. legiích. Dnes už mnozí nevědí, že tehdy jsme 
měli daleko dříve československou armádu nežli vlastní čs. stát! Nelze 
ani opomenout, že tisíce českých zajatců však o vstup do legií zájem ne-
měly a věřily v monarchii, a to i když byli agitováni vlastenci. Byli 
k monarchii loajální. Tolik proslavený pražský pěší pluk č. 28 byl v zá-
věru války nasazen na italské frontě proti Italům a urputně proti nim bo-
joval za rakouské zájmy a tisíce vojáku položilo své životy. 

V současné době náš jižní soused neustále v rámci „dějin" až od 
5. května 1945 klade požadavky. Potěšilo by mne, kdyby si někdo pa-
matoval na to, že by se někdy jižní sousedé omluvili. Avšak je udivující, 
že se nad tím u nás dosud nikdo nepozastavil... 
Padlí vojáci z Ledče nad Sázavou 
Pražák Josef střelec 1. pěšího pluku Jana Husa čs. vojska na Rusi, 

padl 29. 10. 1916 na rusko-německé frontě. 
Černický Václav střelec 9. pěšího pluku Karla Havlíčka Borovského čs. 

vojska na Rusi, padl 7. 8. 1918 na Urale. 
Svoboda Jan padl na srbské frontě v roce 1914. Býval městským 

strážníkem. 
Tichý Dragutin věk 25 let, narozený ve Vlasenici (asi 150 km severo-

východně od Sarajeva), domovsky příslušný do Ledče n. Sáz. srb-
ský zajatec, zemřel v pevnosti Arad (Rumunsko). 

Mynařík Ant věk 21 let, nar. v Ledči n. Sáz. Zemřel 28. 11. 1914, 
Glasnica (Srbsko). 

Škarvada Karel zákopník (sapér), Batalion 9, Kompagnie 3 (prapor 9, 
rota 3) Terezín. Zemřel na následky průstřelu břicha 18.5.1915. 

Šeba Antonín věk 19 let, nar. v Ledči n. Sáz., domobranec k. k. Land-
wehr Infanterie Regiment Nr 12 (c. k. Domobranecký pěší pluk č. 
12 Čáslav), padl 26. 10. 1915 v lese severně od Cholodziany 
v okolí Krzemience (Rusko) - nyní Ukrajina, leží asi 130 km vý-
chodně od Lvova. 

Popek Cyril nar. 1891, vojín dělostřeleckého pluku č. 1 (Krakov) 
zemřel 9. 1. 1916 ve vojenské nemocnici č. 2, Vídeň X. Pracoval 
jako účetní u firmy Perknovský v Ledči n. S. 

Souček Frant. věk 32 let, nar. v Horní Ledči. Zemřel 13.3. 1916 v c. 
k. nemocnici v Terezíně. 

Mach Josef 46 let, nar. v Ledči n. Sáz. zemřel 27.3.1916 Nagyka-
nizsa (20 km jihozápadně od jezera Balaton) 

Svoboda Karel vojín, nar. 1890 v Ledči n. Sáz. Zemřel 25. 12. 1916, 
nemocnice Černovice (nyní Černovcy na Ukrajině), pohřben 
v Besterczy. Soužil jako kaprál v k. u. k. Ulanenregiment Nr 11 
(c. a k. hulánský pluk - dragouni). 

Kadlec Emanuel věk 24 let, vojín c. a k. pěšího pluku č. 21 (Čáslav), ze-
mřel 31. 7. 1917 v Reserve Špital Laun - Res. Spit. Briix (záložní 
nemocnice Louny, pobočka Most). 

Nedvěd Frant. nar. 1891 Horní Ledeč. Zmrzl 12.12.1916naPasubio 
Rovereto, Tyrolsko (nyní Itálie) - Pasubio je hora, nadm. výška 
2236 m (60 km východně od Gardského jezera). Sloužil u c. a k. 
pluku císařských myslivců (Tiroler Kaiserjager - Regiment -
Mezzolombardo) - nyní v Itálii, 30 km severně od Trenta. 

Och Josef nar. 25. 7. 1898 v Ledči nad Sázavou. Zemřel 27. 2. 
1918 v Temešváru (tehdy Uhry), sloužil jako vojín u vozatajů, ba-
terie dělostřelectva (Train Baterie Nr 9). 

Semerád Petr věk 21 let, vojín pěšího pluku č. 21 v Čáslavi. Padl 
13. 2. 1918 u Piava Vecchia (jednotka spadala pod c. a k. Vojen-
ské velitelství Litoměřice). 

Sadílek Karel věk 20 let, vojín pěšího pluku č. 21 Čáslav. Padl 3. 9. 
1917, Brestorica Sezane. Povoláním krejčovský pomocník. 

Pšenička Ferdinand věk 18 (!) let. Nar. v Ledči nad Sázavou č. 117. Padl 
18.12.1917, Coll della Beretta (Itálie). Povoláním truhlářský po-
mocník. 

Padlí vojáci z Ledečska 
Vavřička Antonín nar. 1. 6. 1892, dělostřelec. Zemřel 25. 2. 1914 ve 

vojenské nemocnici v Terezíně. Sloužil v Bjelovaru (Chorvatsko) 
- město leží mezi Varaždínem a Daruvarem. 

Krupička Alois věk 26 let, narozen v Dolním Městě. Voj ín c. a k. pěší-
ho pluku č. 21 (Čáslav). Zemřel v Zentral Epidemie Špital Wado-
wice (Polsko) - Ústřední epidemiologická nemocnice. 

Rejnek Jan věk 25 let, narozen v Boušicích (Bohušice). Vojín c. 
a k. pěšího pluku č. 21. Zemřel 28. 9. 1914 ve vojenské nemocnici 
v Trenčíně (tehdy Uhry). 

Tvrdík Alois věk 26 let, vojín u Reserve Traglieferflihrer (záložní 
transportní jednotka), nar. v Bohdanči. Sloužil u čáslavského pě-
šího pluku č. 21. Zemřel 14. 11. 1914 ve vojenské nemocnici Ru-
dolfstifturg (?). 

Rýdl Václav věk 30 let, nar. v Rejčkově, vojín k. k. Landwehr In-
fanteri Regiment Nr 12 (c. k. Domobranecký pluk č. 12 Čáslav). 
Zemřel 24. 3. 1914 v Molnárvagasa. 

Starosta Jan nar. 1880 v Kamenné Lhotě. Vojín c. k. Domobranec-
kého pluku č. 12. Rakouskou justicí odsouzen k smrti za zběhnutí 
a popraven 7. 2. 1916 v Bereszy u Krzemience (nyní Ukrajina). 

Špína Antonín nar. 1896, svobodník c. a k. pěšího pluku č. 118 (?). 
Narozen v Mrzkovicích. Padl u Pragovega di Sotto (Itálie). 

Dvořák Frant. věk 22 let. Zemřel 12. 7. 1915 ve vojenské nemocnici 
v Marburgu (Maribor). 

Zajatci 
Černyšov Jáchym věk 25 let, pravoslavný. Ruský válečný zajatec, Za-

hrádka č. 59. Zemřel 9. 10. 1917 v Okresní nemocnici v Němec-
kém Brodě. (Spadal pod c. k. Velitelství zajateckého tábora 
v Josefově). 

Seznam nezvěstných 
Ještě v roce 1925 se vracely úřady k lidem, kteří se jako vojáci zúčast-

nili první světové války. Byl zpracován seznam nezvěstných za celý 
okres Ledeč nad Sázavou. 
Čech Hynek nar. 1897 - Strojetice, přísl. Hraničářského praporu 4 
Dušátko Josef nar. 1894 - Mrzkovice, přísl. Železničního pluku 1 
Hoskovec Josef nar. 1891 - Ledeč nad Sázavou, pěší pluk 21, zemřel 

v Užhorodu 
Jelínek Josef nar. 1890 - Horní Lhota, pěš. pluk 21 - nezvěstný 
Loukotka Karel nar. 1887, pěš. pluk 21, padl 6. 11. 19143 
Minařík Antonín nar. 1893, pěš. pluk 21 - Bulharsko - padl na italské 

frontě (1) 
Oliva Antonín nar. 1886, pěš. pluk 21 - Bulharsko - pobyt neznámý 
Oliva Jan nar. 1887, pěš. pluk 21 - Bulharsko - pobyt neznámý 
Oliva Josef nar. 1892, pěš. pluk 21 - Bulharsko - pobyt neznámý 
Roček Josef nar. 1897, pěš. pluk 21-1917 nezvěstný 
Škarvada Jan nar. 1886, pěš. pluk 21 - nezvěstný 
Škarvada Jan nar. 1885, hranič, prapor 2 - 1915 - padl 
Škarvada Leopold nar. 1885, pěš. pluk 21 - neznámý 
Urban Josef nar. 1895, pěš. pluk 21-1918 padl na italské frontě 

(1) Minařík Antonín byl zmíněn v první části seznamu, kde byl uve-
den jako Mynařík, místo úmrtní však bylo uvedeno Srbsko. 

Podklady získány v O A Havlíčkův Brod, karton 823. 
Dr. Miroslav Vostatek 
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Město Ledeč nad Sázavou 
Husovo nám. čp. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

Starosta Města Ledeč nad Sázavou Karel Urban podle § 15b zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

zveřejňuje 
informace o počtu a sídle volebních okrsků v Ledči nad Sázavou pro volby do zastupitelstev obcí, které se 

uskuteční 
v pátek dne 1. listopadu 2002 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

a v sobotu dne 2. listopadu 2002 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 - je obřadní síň v budově Městského úřadu, Husovo 
náměstí čp. 7, Ledeč nad Sázavou pro voliče bydlící v ulicích: 

- Barborka - Jaroslava Haška - Mlýnská - Podolí 
- Hrnčíře - Jiřího Wolkera - Mostecká - Pod Šeptouchovem 
- Husovo náměstí - Julia Fučíka - Petra Bezruče - Tyršovo nábřeží 

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2 - je místnost v Domě dětí a mládeže, Husovo náměstí 
čp. 242, Ledeč nad Sázavou pro voliče bydlící v ulicích: 

- Družstevní - Koželská - Na skalce 
- Háj - Melechovská - Nad internátem 
- Havlíčkova - Na Pláckách - Pod skalkou 
- Hůrka - Na potoce - Spojovací 
- Hutní 

- Údolní 
- Zahrádecká 
- Z. M. Kuděje 
- Želivská 

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 3 - je místnost v Základní škole, Nádražní ul. čp. 780, 
Ledeč nad Sázavou pro voliče bydlící v ulicích: 

- 28. října 
- Čechova 
- Hálkova 
- Heroldovo nábřeží 
- Hlaváčova 
- Hradní 
- Jabloňová 
- Komenského 

Letní 
Lipová 
Lovčen 
Mizerov 
Nádražní 
náměstí Svobody 
Nad Lesem 

- Nad Strání 
- Na Žižkově 
- Partyzánská 
- Pivovarská 
- Poděbradova 
- Poštovní 
- Růžová 

- Sázavská 
- Slunečná 
- U Hradce 
- Zahradní 
- Zoufalka I 
- Zoufalka II 
- Zoufalka III 

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 4 - je místnost v Základní škole, Komenského ul. 626, 
Ledeč nad Sázavou pro voliče bydlící v ulicích: 

- 5. května - Habrecká - Na Rámech - Pod Stínadly 
- Aloise Jiráska - Ke Stínadlům - Na Sibiři - Zdeňka Fibicha 
- Boženy Němcové - Marie Majerové (do čp. 670) 

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 5 - je místnost v Mateřské škole, Stínadla čp. 1049, Le-
deč nad Sázavou pro voliče bydlící v ulicích: 

- Marie Majerové (od čp. 681) - Stínadla 

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 6 - je místnost v ZD Jedlá - Habrek, administrativní 
místnost, Ledeč nad Sázavou pro voliče bydlící v obcích: 

- Habrek - Souboř - Sychrov - Vrbka 
- Obrvaň 

Karel Urban, starosta města 



Volební program ODS v Ledči nad Sázavou 
Již třetí volební období předstupujeme před Vás spolu-

občany našeho města s volebním programem a s kandidá-
ty, kteří se ucházejí o Vaši důvěru. Jak vyplývá 
z vyjádření každého z nich, staví naši kandidáti svůj prog-
ram především na odpovědnosti a sounáležitosti k městu 
Ledeč nad Sázavou. 

V uplynulém volebním období měli zástupci ODS 
možnost ovlivňovat dění ve městě jedním členem a třemi 
nezávislými kandidáty. Při porovnání minulého volební-
ho programu a jeho realizací můžete sami porovnat, že 
naše daná předsevzetí byla většinou naplněna. Každé 
vážnější rozhodování na radnici je vždy kolektivní 
záležitostí, k návrhům a projednávaným záležitostem 
však musí dát někdo podnět a na ostatních potom je, aby 
vše odpovědně posoudili a rozhodli. Je proto vždy velmi 
důležité, aby kolektiv zastupitelstva byl složen ze zástup-
ců, kteří jsou odborně znalí, kteří jsou ochotní a schopní 
být různorodým řešením nápomocní, kteří mají svůj ná-
zor a nejde jim jenom o politickou prestiž, příp. o finanční 
zabezpečení. 

Naše kandidátka je postavena jako průřez různých pro-
fesí, ze spoluobčanů, kteří si zachovávají svůj názor. Ne-
jsou politickými harcovníky, kteří přechází účelově do 
různých politických uskupení. Ctí je jejich rodinný život 
i to, co doposud ve svém životě dokázali. 

Volební program jsme opět rozpracovali do jednotli-
vých kapitol, které obsahují stručné hodnocení plnění 

úkolů minulého volebního programu, reálné potřeby a je-
jich naplňování v novém období. Všichni jej obdržíte 
v předvolebním období. Nekritizujeme a neodsuzujeme 
partnery, věříme, že jste se již přesvědčili, jak jsou napl-
ňována velká slova a populistické sliby. 

V minulém volebním období došlo k reorganizaci stát-
ní správy, vytvořeno bylo krajské uspořádání a stanoveny 
byly tzv. malé okresy. Přestože Ledeč nad Sázavou měla 
historicky i logicky věcně předpoklad stát se opět městem 
s tímto statutem, politická vůle vládnoucí garnitury byla 
jiná. Přes naši snahu na úrovni města i přes získanou pod-
poru u zástupců ODS v parlamentu jsme jako město ne-
uspěli. Každý by si měl sáhnout do svého svědomí i když 
je pravdou, že ostatní strany hájení těchto zájmů města ve 
svém programu neměly. Nyní půjde o udržení stávajících 
úřadů a organizací v našem městě, o podporu školství, 
zdravotnictví a podnikatelské činnosti, o zlepšování 
služeb a prostředí, o zlepšování mezilidských vztahů. 

Rád bych popřál nám všem, aby naši budoucí předsta-
vitelé byli rozumnými patrioty, dělným a zodpovědným 
kolektivem „s tahem na bránu" ve smyslu rozvoje a per-
spektivy města. Aby si jich spoluobčané vážili a oni na-
opak vnímali jejich názory a potřeby. Pokusme se všichni 
odstranit vizitku nesourodého ledečského společenství, 
vždyť i naše malé město se může stát svojí svorností vý-
znamným. 

Miloslav Palán - MS ODS Ledeč nad Sázavou 

Kandidátní listina 
pro volby do Zastupitelstva Města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 1. a 2. listopadu 2002 
Název politické strany: Občanská demokratická strana (ODS) 

Kandidáti: 

1. Karel Urban, 58 let, starosta města, Ledeč nad Sázavou, člen ODS 
2. František Pleva, 57 let, vedoucí IC, Ledeč nad Sázavou, člen ODS 
3. Josef Malý, 62 let, důchodce, Ledeč nad Sázavou, člen ODS 
4. Jan Hálek, 58 let, duchovní, Ledeč nad Sázavou, člen ODS 
5. Pavel Policar, RNDr., 38 let, soukromý podnikatel, Ledeč nad Sázavou - Obrvaň, 

bez politické příslušnosti 
6. Miloslav Palán, Ing., 56 let, ředitel školy, Ledeč nad Sázavou, člen ODS 
7. Ludmila Báborská, Ing., 51 let, technolog, Ledeč nad Sázavou, členka ODS 
8. Vratislav Kaniok, MUDr., 53 let, primář, Ledeč nad Sázavou, bez politické příslušnosti 
9. Jiří Dokoupil, Ing., 43 let, učitel, Ledeč nad Sázavou, bez politické příslušnosti 
10. Jaroslav Kroutil, MUDr., 56 let, zubní lékař, Ledeč nad Sázavou, bez politické příslušnosti 
11. Miloš Sekot, 23 let, student, Ledeč nad Sázavou, člen ODS 
12. Pavel Kořenský, Mgr., 44 let, soukromý podnikatel, Ledeč nad Sázavou, bez politické příslušnosti 
13. Jindřich Rudl, 55 let, oblastní vedoucí VSS KB, Ledeč nad Sázavou, člen ODS 
14. Jaroslav Pešout, JUDr., 74 let, důchodce, Ledeč nad Sázavou, člen ODS 
15. Bohuslav Vadinský, 53 let, inv. důchodce, Ledeč nad Sázavou - Habrek, člen ODS 

Zmocněnec politické strany: Danuška Šidláková, Pražská 2762, Havlíčkův Brod 
Náhradník zmocněnce: Martina Matějková, PaedDr., Muchova 3469, Havlíčkův Brod 
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0CULA£ Vážení občané Ledče nad Sázavou 
v nejbližší době se Vám dostane do rukou volební program České strany sociálně demo-

kratické pro nadcházející komunální volby. Tento program je založen na sounáležitosti 
s městem Ledeč nad Sázavou. Nejedná se o plané sliby, ale o reálná řešení problémů měs-

ta. Naším cílem je moderní společnost a prosperita pro všechny poctivé lidi. 

Kandidátní listina 
České strany sociálně demokratické 

1. Jaroslav Žaloudek 
52 let, technik 

2. Zdeněk Chlád 
30 let, asistent poslance 

3. Jaroslav Doležal 
54 let, obuvník 

4. Lad. Stejskalová 
57 let, důchodkyně 

5. Martin Píbil 
42 let, rybář 

6. PhDr. Jitka Gunaratna 
58 let, střed, učitelka 

7. Jiří Šíma 
57 let, lesník 

8. Ladislav Straka 
60 let, technik 

9. Petra Krajíčková 
27 let, stan. sestra 

10. Frant. Stejskal 
59 let, soud. znalec 

11. Šárka Tvrdíková 
31 let, technik 

12. Pavel Velíšek 
56 let, řidič 

13. Josef Cihlář 
51 let, konstruktér 

14. Josef Panský 
50 let, živnostník 

15. Karel Kosina 
54 let, zámečník 

Vážení občané Ledče nad Sázavou, 
v červnových parlamentních volbách jsem byl lídrem sociální demokracie 

v kraji Vysočina. Velmi mě potěšilo, že téměř jedna třetina obyvatel Vašeho 
města dala v těchto volbách sociální demokracii svůj hlas. Za tuto Vaši důvěru 
bych Vám chtěl ještě jednou upřímně poděkovat. 

Často slyším, že komunální volby nejsou tak důležité. Dle mého názoru 
tomu tak není. Jako poslanec Parlamentu ČR chci pomáhat městům a obcím 
v kraji Vysočina. Potřebuji však spolupracovat s kompetentními, pracovitými 
a poctivými komunálními politiky. Kandidátka sociální demokracie v Ledči 
nad Sázavou obsahuje jména lidí, kteří mají moji důvěru. 

Přijďte ke komunálním volbám a podpořte kandidáty sociální demokracie. 
Jaroslav Tvrdík, ministr obrany ČR 
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Voláte po změně - volte změnu 
Po tři volební období se výsledky komunálních voleb v našem městě 

přehodnocují na základě politického klíče a následné vůle povolebních 
koalic. Přízeň vás, voličů, se rozděluje téměř rovným dílem mezi tři -
čtyři politické subjekty a z výsledné patové situace těží převahou jedno-
ho hlasu koalice dvou stran. V posledních volbách sice nezávislí kandi-
dáti na kandidátkách politických stran v našem městě získali téměř 
polovinu všech odevzdaných hlasů, ale politická hlediska opět vítězila 
a byla jednou z hlavních příčin prohrané bitvy o sídlo malého okresu. 
Hlasy odevzdané nezávislým kandidátům napříč politickými stranami 
přispívají hlavně k zisku mandátů těchto stran a k posílení jejich vlivu 
ve městě. Pro práci v zastupitelstvu je přitom nejnutnější získat hlavně 
rozumné, schopné, odborně zdatné osobnosti, ochotné použít své 
schopnosti a znalosti ve prospěch města. 

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 
KANDIDÁTŮ 

vám takové osobnosti nabízí. Na naší kandidátce naleznete povětšinou 
nové a mladší, ale ne neznámé tváře. Znáte je dobře jako své sousedy, 
přátele, spolupracovníky, jako činorodé a angažované spoluobčany. 
Působí v oblasti podnikání, sportu, školství, zdravotnictví, průmyslu, 
obchodu i služeb. Patnáctku kandidátů, kteří se odlišují svojí profesí, 
vzděláním, věkem, zkušenostmi, bydlištěm, pohlavím i názory, spoju-
je jediné: 

Touha po změně, ochota a schopnost změny uskutečňovat. 
Naše nabídka změn je prostá: 
Upřednostňujeme řešení těch nejzákladnějších potřeb města, za které 
považujeme stavy komunikací, tělovýchovných a kulturních zařízení, 
životního prostředí a společenského dění. 
Chceme společenské dění v našem městě probudit k větší aktivitě. Bu-
deme vstřícní každé projevené společenské, kulturní, sportovní a chari-
tativní aktivitě. Využijeme všechny dostupné prostředky (Ledečské 
noviny, internetové stránky, městský rozhlas, vývěsní desky, regionál-
ní tisk) k dobré informovanosti občanů. 
Navážeme přitom na dosavadní zdařilé a osvědčené akce a soutěže: 
O cenu starosty, Pivní slavnosti, Silvestrovský ohňostroj, vánoční vý-
zdoba, Ples lidí dobré vůle, pořádání trhů a výstav. 
Dokončíme započaté investiční akce města s jasným finančním kry-
tím. Při realizaci nových investičních akcí budeme podporovat větší 
zapojení místních firem. 
Přehodnotíme činnost a postavení obchodních společností zřizova-
ných městem. Technické služby, Informační centrum, Hřiště pro 
všechny i Hrad s.r.o. musí sloužit především ledečským občanům a ne 
samy sobě. 
Zprůhledníme lepší informovaností hospodaření města a jeho organi-
zací, činnost městského úřadu a činnost zastupitelstva. 
Jsme připraveni převzít odpovědnost za další rozvoj našeho města. 
Máme své kandidáty na starostu, místostarostu i radní. Jsme ochotni 
spolupracovat se všemi slušnými, poctivými a ochotnými lidmi jak 
v zastupitelstvu a na městském úřadě, tak i v přidružených obcích. 
Konkrétní představy a názory budeme prezentovat ve svém voleb-
ním programu a na předvolebním mítinku ve středu 30. října od 
17.00 hodin v městském kině, kam vás srdečně zveme. 

NABÍDKA VOLNÝCH MÍST 
Město Ledeč nad 

Sázavou hledá 
• starostu lx 
• místostarostu lx 
• radní 5x 
• zastupitele 15x 

Požadavky: bezúhonnost, neúplatnost, 
vstřícnost, nezávislost 

Vaše návrhy odevzdávejte ve dnech 
1. a 2. listopadu volebním komisím 
formou křížku u volební strany č. 1 

Sdružení nezávislých kandidátů 

Kandidátní listina politické 
strany 

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 
KANDIDÁTŮ 

1. Stanislav VRBA 49 let 
Na Sibiři 559, Ledeč n. S. 
vedoucí projektant firmy GANES 
člen zastupitelstva města 

2. Otto VOPĚNKA jun. 35 let 
Pod Skalkou 1176, Ledeč n. S. 
jednatel společnosti WAN servis 
předseda TJ Kovofiniš 

3. Zdeněk TŮMA, ing. 44 let 
Želivská 1029, Ledeč n. S. 
jednatel společnosti WATEK 
místopředseda Okresního sdružení 
sportu 

4. Pavel VRBKA, MVDr. 37 let 
Habrecká 414, Ledeč n. S. 
veterinární lékař 

5. Marta VRZÁČKOVÁ 57 let 
Na Skalce 206, Ledeč n. S. 
asistentka ředitele Kovofiniš KF 
jednatel TJ Kovofiniš 

6. Zdeněk ZELENÝ 42 let 
B. Němcové 751, Ledeč n. S. 
obchodní ředitel firmy SUDEX 

7. Miloš VAVŘIČKA jun. 30 let 
Pod Stínadly 525, Ledeč n. S. 
jednatel společnosti PCT 

8. Roman VACEK 43 let 
M. Majerové 665, Ledeč n. S. 
podnikatel - restaurace Central 
řidič záchranné služby 

9. Stanislav JASANSKÝ 38 let 
Na Potoce 196, Ledeč n. S. 
podnikatel - INEX D. Královice 

10. Václav NĚMEC, Mgr. 49 let 
Stínadla 1041, Ledeč n. S. 
středoškolský učitel ISŠS 

11. Dana DUŠKOVÁ, ing. 41 let 
M. Majerové 786, Ledeč n. S. 
vedoucí laboratoře - poliklinika 

12. Zdeněk MALINA 43 let 
J. Haška 569, Ledeč n. S. 
obchodní zástupce ČMSS 

13. Aleš PIPEK 46 let 
J. Haška 568, Ledeč n. S. 
obchodní zástupce Pragochema 

14. Jiřina ČÁPOVÁ 47 let 
Hutní 595, Ledeč n. S. 
zdravotní sestra záchranné služby 

15. Václav VAVŘIČKA 52 let 
B. Němcové 751, Ledeč n. S. 
elektrikář Kovofiniš KF 

Všichni bez politické příslušnosti. 



VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL 
VOLEBNÍ OBDOBÍ 2002-2006 

Vážený ledečští spoluobčané, 
máme pro Vás program, který chápeme jako závazek. Přesdtavují Vám 
ho kandidáti, kteří v Ledči nad Sázavou bydlí a kteří raději než z pódia 
k posluchačům mluví s lidmi na náměstí, ulici, návsi, na pracovišti. Jen 
tak mohou vědět, co v Ledči lidi opravdu tíží. Jsme připraveni Vám na-
slouchat, pozitivně komunikovat. Jsme schopni týmové práce, máme 
odvahu nést odpovědnost za přijímaná rozhodnutí. 
Předkládané teze programu stojí na základech otevřené komunikace vy-
cházejících z reálných možností, volíme cíle a navrhujeme řešení. Prio-
ritní okruhy: zaměstnanost, bydlení a doprava. 

ZAMĚSTNÁNÍ 
• Zvýšení zaměstnanosti (územní plán řeší průmyslovou zónu Na Plác-

kách). Toto území „zprovoznit" - zainvestovat s výrazným podílem 
státní dotace. Průmyslová zóna je nejen zdrojem pracovních pří-
ležitostí, ale i posilování terciální sféry služeb. 

BYDLENÍ 
• Zejména pro mladé (územní příprava v lokalitě mezi ulicemi M. Ma-

jerové a Severkou za Mateřskou školou Stínadla, s využitím stávající 
studie pro tuto oblast). Možnost zapojení vícezdrojového způsobu fi-
nancování. 

• Finanční půjčky z Fondu rozvoje bydlení. 
• Zprovoznění III. etapy Domu s pečovatelskou službou. 
• Odkup pozemků v místních částech pro výstavbu rodinných domů 
• Dokončit výstavbu devíti bytových jednotek v ul. 28. října-přístavba 

domu čp. 400. 
• Usilovat o výstavbu domova důchodců v ulici Zd. Fibicha ve stávající 

proluce bytových domů v místě zrušené kotelny s návazností na dům 
s pečovatelskou službou. 

DOPRAVA 
• Jako prioritu spatřujeme v koordinaci postupů s krajem Vysočina 

(hlavního investora při zajištění územní přípravy pro rozšíření stáva-
jící mostní konstrukce, včetně úpravy Náměstí Svobody, Čechovy 
ulice, „Svondráku", dále levobřežní komunikace v mostecké ulici, 
Husova náměstí, až po ulici Koželskou ke křížení s ulicí Haškova. 

• Realizovat kompletní rekonstrukci ulice Na Sibiři. 
• V ulicích s dožitým asfaltovým povrchem využít technologii penetra-

ce povrchů (lokalita Zoufalka, ul. Melechovská, část ulic v prostoru 
rodinných domků „pod ČSAD"). 

• Projekčně připravit k rekonstrukci ul. Z. M. Kuděje. 
• Rekonstruovat vozovku mezi nádražím ČD a místní částí Obrvaň. 
• Případné volné finanční zdroje alokovat na opravu dalších komunika-

cí. 
• Za účasti architekta projekčně připravit revitalizaci západní části Hu-

sova náměstí od Domu dětí k prostoru Sokolovny. 

ZKVALITNĚNÍ PODMÍNEK ŽIVOTA VE MĚSTĚ 
• Zřízení centrálních dětských hřišť pro tzv. „kočárkové děti" v prosto-

ru „cihlového sídliště", „panelového sídliště" a ulice Jaroslava Haška, 
neboli v zónách bytových domů, jako náhradu nefunkčních a nehy-

gienických pískovišť. Nová hřiště oplotit včetně bariérové ochrany 
před psy. 

• Rekonstruovat hřiště v ulici Ke Stínadlům a dokončit rozpracovaný 
záměr zřízení menšího sportoviště ve Vrbce a Habreku. 

• Zřízení centra ekologické výchovy ve spolupráci s Centrem dětí, ma-
teřskými a základními školami přispěje ke zkvalitnění vztahu o život-
ní prostředí. 

• Přehodnotit systém sběru velkoobjemového odpadu s cílem otevření 
sběrného dvora v Pivovarském údolí (využít stávající objekt v majet-
ku města). 

CHOD RADNICE 
• Efektivní využívání městského majetku, správy údržby a optimaliza-

ce provozních nákladů ve všech zařízeních města a městem zřizova-
ných organizací. 

• Zredukovat počet úředníků státní správy s cílem převedení pracov-
ních míst na nově zřízené oddělení pro sledování, koordinaci a reali-
zaci dotačních titulů (strukturální fondy EU, granty kraje Vysočina, 
program obnovy venkova, dotační tituly ministerstev) s tím, aby tento 
útvar byl zároveň servisním týmem pro vedení a samosprávné orgány 
města. 

• Vypracování harmonogramu příprav investičních záměrů. 

ROZPRACOVANÉ A PRIORITNÍ AKCE 
VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2002 - 2006 
• Dokončit výstavbu LDN Háj. Vést jednání s ústředními orgány státní 

správy s cílem snížení podílu vlastních zdrojů. 
• Stavebně dokončit základní školu - budovu v Komenského ulici. 

Prostředky čerpat výhradně ze státních zdrojů. 
• Započít s rekultivací skládky Rašovec (dodržet smluvní vztahy se 

Státním fondem životního prostředí). 
• Dokončit ozelenění svahů u ledečského hradu (stejný postup jako 

v předešlém bodě). 
• V příštím roce plynofikovat místní části Habrek, Souboř, Obrvaň. 
• Usilovat o získání zdrojů pro dlouhodobě odkládanou rekonstrukci 

kina na víceúčelový kulturní stánek. 
• Dokončit rekonstrukci vodovodu ve Vrbce. 
• Společnými aktivitami s tělovýchovnou jednotou rekonstruovat há-

zenkářský a fotbalový stadion (hrací plochu). Uvažovat o převzetí 
majetku tělovýchovné jednoty do správy města. 

Vážení spoluobčané, 
přijměte tyto řádky jako žádost o Vaši podporu. Nabídku vzájemné dů-
věry, kterou potvrdíte odevzdáním svého hlasu lidem, jimž můžete vě-
řit. Adresujeme je každému z Vás k zamyšlení, s přáním úspěšné volby 
v zájmu štěstí a radosti našich dětí, budoucí hospodářské prosperity 
a celkového rozvoje našeho města. 
Na Vaše dotazy rádi poskytneme doplňující informace. Jsme připraveni 
reagovat na Vaše podněty, nebráníme se osobní komunikaci. 
Věříme, že máme společné zájmy a Vy učiníte tu správnou volbu. 

Děkujeme Vám. 

Pořadí Jméno a příjmení 
kandidáta Věk Povolání Obec trvalého 

pobytu 
Část obce, člení-li se 

obec na části Členství v politické straně 

1. Jaroslav Poborský 41 místostarosta Ledeč n. S. Pod Stínadlv 526 KDU-ČSL 
2. Marie Čuchalová 45 učitelka Ledeč n. S. Hrnčíře 44 Bez politické příslušnosti 
3. Jaroslava Horáková, MUDr. 47 lékařka - internistka Ledeč n. S. Fibichova 685 Bez politické příslušnosti 
4. Miroslav Kouba 54 jednatel Ledeč n. S. Zoufalka 1027 Bez politické příslušnosti 
5. Jan Maštálka, MUDr. 50 praktický lékař Ledeč n. S. 28. říina 550 KDU-ČSL 
6. Josef Feit 58 výpravčí vlaků Ledeč n. S. Čechova 78 Bez politické příslušnosti 
7. Jan Raidl 45 vrchní mistr odbor, výcviku Ledeč n. S. Zahrádecká 1125 Bez politické příslušnosti 
8. Josef Bouma, Ing. 46 ekonom Ledeč n. S. Pod Skalkou 1182 Bez politické příslušnosti 
9. Jana Machotoková 56 zdravotní sestra Ledeč n. S. Zahrádecká 1002 Bez politické příslušnosti 
10. Josef Bělohradský 48 konstruktér Ledeč n. S. M. Majerové 924 KDU-ČSL 
11. Jindra Pavlíčková 45 ředitelka mateřské školv Ledeč n. S. Stínadla 1957 Bez politické příslušnosti 
12. Pavel Jahn 30 živnostník Ledeč n. S. Želivská 973 Bez politické příslušnosti 
13. Ladislav Ivan, Ing. 48 cenový referent Ledeč n. S. Stínadla 1062 Bez politické příslušnosti 
14. Stanislav Urban 54 zaměstnanec zahr. poiišťovnv Ledeč n. S. Stínadla 1062 Bez politické příslušnosti 

15. František Stýblo 46 zaměstnanec městské 
knihovny Ledeč n. S. Stínadla 1094 Bez politické příslušnosti 

KANDIDÁTNÍ LISTINA 
pro volby do Zastupitelstva Města Ledče nad Sázavou konané dne 1. a 2. listopadu 2002^ 

Název politické strany: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (KDU - ČSL) 
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KSČM - S LIDMI PRO LIDI 
Každý má právo na práci, na vzdělání, na zdravotní péči i na bydlení 

Parlamentní volby jsou za námi. Výsledek voleb svědčí o růstu podpory občanů levicové politice. Pro naši stranu je to 
však také závazek - neustupovat ze svého volebního programu a nadále jej prosazovat. 
Je to také závazek pro naše kandidáty pro nadcházející komunální volby. Potřebují k tomu jediné - dostatečné silnou 
podporu občanů v naší obci. 
Naše město nebylo zařazeno mezi pověřené obce III. stupně. Přesto buďme optimisty. Rozumná, dobré a potřebné věci 
oddaná a politicky nepředpojatá místní samospráva ve spojení s opravdu výkonnými orgány obecního úřadu, s uplatně-
ním různých forem občanské iniciativy a prvků přímé demokracie, s vyšší kompetencí a plnější obecní pokladnou může 
být krokem vpřed. I z kraje „malého okresu" se lze do jeho centra dostat snadněji a s menší časovou zátěží než na okres 
dosavadní. Jde jen o pár věcí. Přimět radní, aby se skutečně starali a probudit spící spoluobčany, aby své zástupce pravi-
delně a důsledně kontrolovali. 
Pokud se vám Jíbí tato představa, pak se vám líbí i volební program KSČM. Budoucnost veřejné správy bude příznivá, 
bude-li se KSČM moci výrazněji podílet na její reformě. A to závisí na výsledcích voleb. 
Komunální program KSČM vychází ze zásad v naší straně obecně platných pro obasti: 

samosprávy a státní správy, 
hospodaření, 
sociální politiky, 
bytové politiky, 
dopravy 
obchodu, služeb a podnikání, 
péče o životní prostředí, 

• bezpečnost a ochrany majetku, 
• školství a mládež, 
• kultury a sportu, 
• zdravotnictví, 
• venkova a zemědělství, 
• územního plánování. 

Pro naše město předkládáme program, o kterém budeme připraveni diskutovat na veřejné členské schůzi dne 25. 10. 
2002 od 17.00 hodin v Domě dětí a mládeže v Ledči nad Sázavou. 

Srdečně vás zveme ZO KSČM Ledeč n. S. 

ZO KSČM Ledeč nad Sázavou 
Volební program KSČM v Ledči nad Sázavou 

1. V minulém volebním období jsme prosadili lepší informovanost pro rozhodování zastupitelů a následně i občanů 
o cenách při převodech nemovitostí. Budeme usilovat o účelnější a demokratičtější rozhodování o majetku města. 

2. Budeme usilovat o ekonomický rozvoj města, vytváření nových pracovních míst podporou malého a středního 
podnikání, snižování nezaměstnanosti. 

3. Podpoříme vytváření podmínek pro důstojné bydlení našich občanů. 
4. Budeme prosazovat: 

- adresné investice do oprav komunikací a chodníků, do údržby a potřebného rozšíření veřejného osvětlení, 
- rekonstrukci a rozšíření stávajícího mostu přes řeku Sázavu, 
- zlepšení kultury cestování na autobusovém nádraží, 
- výstavbu záchytného parkoviště a přemístění tržnice na pozemky města, 
- zlepšení stavu stávajících malých hřišť v různých částech města k lepšímu využití volného času dětí 

a mládeže, 
- udržení a rozvoj zdravotnických služeb ve městě při zdravém financování, ale také zlepšení jejich 

organizace. 

Kandidáti za KSČM 
1. ing. Zdeněk JANÁK 
2. Karel ŠRÁMEK 
3. Rudolf SEVERA 
4. Marie VÁVROVÁ 
5. Marie CASKOVÁ 
6. Taťána SOUČKOVÁ 
7. Stanislav ČUBAN 
8. Marie WURMOVÁ 
9. Ludvík PEČUK 
10. František MILICHOVSKÝ 
11. Miroslav ČERVENÝ 
12. Miroslav KRATOCHVÍL 
13. Josef ČAPEK 
14. Jiří MÁLEK 
15. Bohuslav PEŠEK 

58 let, technik, Ledeč nad Sázavou, člen KSČM 
50 let, technik, Ledeč nad Sázavou, člen KSČM 
52 let, technik, Ledeč nad Sázavou, bezpartijní 
60 let, důchodce, Ledeč nad Sázavou, členka KSČM 
66 let, důchodce, Ledeč nad Sázavou, členka KSČM 
56 let, vychovatelka šk. klubu, Ledeč nad Sáz., členka KSČM 
49 let, dělník, Ledeč nad Sázavou, člen KSČM 
51 let, podnikatelka, Ledeč nad Sázavou, členka KSČM 
47 let, dělník, Ledeč nad Sázavou, člen KSČM 
50 let, technik, Ledeč nad Sázavou, člen KSČM 
48 let,dělník, Ledeč nad Sázavou, člen KSČM 
66 let, důchodce, Ledeč nad Sázavou, člen KSČM 
65 let, technik, Ledeč nad Sázavou, člen KSČM 
62 let, důchodce, Ledeč nad Sázavou, člen KSČM 
58 let, dělník, Ledeč nad Sázavou, člen KSČM 
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Z policejních zápisků 
Devátý měsíc v roce nijak významně nevybočoval, snad jen přibylo dopravních ne-

hod (bylo jich deset), které naštěstí byly bez vážných zranění. Jedna z nich se stala 
21. září u Ostrova. Dvě protijedoucí auta se vyhýbala chodci tak nešťastně, že došlo 
k jejich střetu. Jednalo se o místního řidiče a návštěvníky ze Slovenska. Spolujezdec 
slovenské osádky musel být převezen na ošetření. Jinak to bylfestival zlodějských razií, 
kterým by v mnoha případech mohli pomoci k odhalení pozorní prodavači i spoluobča-
né. Drzosti čórkařů narůstají a už třeba zítra může být obětí jeden z nás. Podobně si po-
čínají i skupinky pseudosportovců na novém hřišti v Nádražní ulici, kde pravidelně 
působí nemalé škody na zařízení. 

Q 5. 9. Zapomnětlivý otec P. H. má zá-
pis v policejní knize. Už nějaký čas zapo-
míná na svého potomka, což musela 
manželka řešit oznámením. Částka už to 
není zanedbatelná, „tatínek" dluží více 
než 25 000 korun. 
Q 8. 9. Zdá se, že místní restaurace 
U Sparťana je už pro kohosi trvalým 
zdrojem příjmů. Druhý zářijový víkend 
byla opět vyloupena neznámým pachol-
kem, odcizil dvanáct stovek a škoda na 
zařízení je za další pětistovku. 
Q 9. 9. Také vstupní prostor do Základní 
školy v Nádražní ulici je, zejména přes 
letní čas, střediskem nekalých rejdů mlá-
deže, kterým neumíme udělat přítrž. Ten-
tokrát byly poškozeny vstupní dveře 
a elektroinstalace. Pachatelé? Známí -
neznámí! 
Q 10. 9. Pan J. K., notně posilněn alko-
holem, narazil se svým vozem do plotu 
pod poliklinikou. Kromě nesnází, které si 
vytrpí úřední cestou, ho alkoholický výlet 
přijde na 35 000 korun - což je škoda na 
autě. 
Q 12.9. Den pro bystrého a duchaplného 
důchodce K. Z. Starší pán neobratně ma-
névroval se svou škodovkou na parkovišti 
Husova náměstí, přičemž poškodil auto 
pana V. P. Škoda se panu K. zdála zane-
dbatelná, a tak odjel! Jinak ovšem situaci 
posoudil poškozený. Policie, díky pozor-
ným chodcům, viníka během půl hodiny 
navštívila. K jejich překvapení však jeho 
auto na první pohled nejevilo známky po-
škození, a to až do chvíle, než šerloci in-
kriminované místo osahali - ještě lepilo 
čerstvým nástřikem barvy. „Pomalá" bar-
va přinutila viníka k přiznání. 
Q 13. 9. U Krokodýla bylo nalezeno hor-
ské kolo a odevzdáno na městský úřad. 
Jestli jej tam majitel zanechal pro 
možnost komplikované a nebezpečné do-
pravy kvůli tomu, že prostě přebral nebo 
jen zapomněl, není známo. 
Q V pátek 13. se zase tolik nepříjemností 
nepřihodilo, snad jen to, že nenáročný 
zlodějíček se vloupal nejprve do chaty 
v Zahájí, kde ukradl jídlo a rybářské po-
třeby a hned následující den (snad ten 

Prodám zahradní domek ze dřeva 3x4 
m, opalubkovaný s hliníkovou střechou, 
vhodný i ke stavebním účelům. Odvoz 
možný v celku. Tel.: 569 721 970. 

Přenechám za odvoz funkční chladnič-
ku CALEX. Tel. 569 721 970. 

samý) kradl v rekreačním objektu v Pod-
hradí. Snad ho k tomu donutil jen hlad, 
neboť ukradl potraviny za tři stovky (proč 
si nechytil rybu, když už měl náčiní?). 
Q 19. 9. Za necelý týden se však objevili 
jiní neznámí šíbři, v kraji s méně známou 
zlodějskou taktikou. Během jednoho dne 
se v Jedlé a Habreku vloupali do rozesta-
věných rodinných domků. Za oběť jim 
padl stavební materiál, sprchové kouty, 
vodovodní baterie a další materiál, cel-
kem za téměř sto tisíc korun. Když si uvě-
domíme úsilí stavebníků, je to obzvláště 
zavrženíhodná krádež. 
Q Stejně neznámá je i „zabarvená" troji-
ce drzých lupičů, kteří se potulovali po le-
dečských obchodech. S nacvičenou 
rafinovaností kradli v květinářství v Hla-
váčově ulici i v blízké drogerii. Je třeba, 
aby obchodníci, obzvláště ti osamocení, 
byli k podobným „zákazníkům" obezřet-
nější, aby si darebáci jen tak neodnesli 
4000 korun, jako v tomto případě. Ob-
dobná situace se totiž opakovala 22. září 
v prodejně nábytku nad Sázavankou. 
Q 21. 9. Až v tuto sobotu máme také jed-
noho známého pachatele, i když v rámci 
předchozích událostí je to jen malá ryba, 
vlastně rybička. Opilému mladíkovi M. 
V. ze sousední vesnice se nelíbilo zaříze-
ní telefonní budky ve Švondráku, a tak se 
ji rozhodl „upravovat" ke svému ožralé-
mu obrázku. Skutečná náprava však při-
jde až u správního řízení. 
Q 25. 9. Zatracené místo nedaleko Kro-
kodýla bylo svědkem dalšího nálezu 
horského kola. Jak se později ukázalo, 
byla tato ztráta mnohem prozaičtější 
než ona předešlá. Tady šlo prostě o chy-
bu řidiče, který bicykl špatně upevnil na 
káře a celou ztrátu zjistil až mnohem 
později. 

Q 27. 9. Z neuzamčené kanceláře firmy 
Kowa se ztratil příruční kufřík s 6000 eur 
a osobními doklady. Pachatel je, bohužel, 
opět neznámý. 
Q 29. 9. Ostatně stejně jako pachatel krá-
deže přívěsu z hájenky v Souboři, která 
patří panu P. D. z Kutné Hory. OK 

Finanční půjčky bez ručitele 
Jaroslava Havlová 

Ledeč n. Sáz. 
tel.: 602 203 131 

Zásahy na PS Ledeč n. S. 
• 12. 9. V ranních hodinách vyjela jednotka 
na dopravní nehodu dvou osobních vozidel 
u obce Benetice. Hasiči zabezpečili vozidla 
proti požáru, po zadokumentování dopravní 
nehody policií odtáhli vozidla na okraj vozov-
ky a provedli její úklid. 
• 12. 9. Jednotka vyjela na převrácený ka-
mion u obce Žebrakov. Po příjezdu na místo 
nehody hasiči zasypali sorbentem uniklé pro-
vozní náplně a asistovali při navrácení kamio-
nu na vozovku. 
• 15.9. Záchranná služba požádala o pomoc 
při vynesení zraněného z půdního prostoru, 
kam spadl při opravě střechy. Hasiči zabezpe-
čili sundání zraněného na nádvoří, odkud 
mohl být naložen do sanity a převezen do ne-
mocnice. 
• 17.9. Operační důstojník nahlásil doprav-
ní nehodu pod viaduktem v Ledči n. S. Po pří-
jezdu na místo hasiči zjistili, že se jedná o střet 
dodávkového vozu s autobusem. Zraněn byl 
pouze řidič dodávky, kterému pomohl z vozu 
před příjezdem hasičů řidič autobusu. Hasiči 
zavolali RZP, které předali zraněného do další 
péče. Obě vozidla byla zabezpečena proti 
požáru, hasiči absorbovali unikající provozní 
náplně a dočistili vozovku. Po příjezdu do-
pravní policie narovnali zdemolovaný blatník 
autobusu, aby byl schopen přejet na ČSAD. 
• Další dvě dopravní nehody drobnějšího 
charakteru se odehrály ve dnech 21. a 25. 9. 
2002. U obou nehod hasiči prováděli úklid vo-
zovky, jímání uniklých provozních náplní 
a zprůjezdnění vozovky po nehodě. 
• Jak již bylo uvedeno, v měsíci září byli ha-
siči nejvíce zaměstnáni dopravními nehodami. 
Mimo výše uvedené zásahy bylo v tomto mě-
síci odstraněno jedenáct sršních hnízd pře-
vážně v podkroví rodinných domků a třikrát 
hasiči pomáhali zapomnětlivým spoluobča-
nům otevřít zabouchnutý byt. 

B Y L T O A L E M A C E K 
Parádní úlovek se povedl na řece Sázavě 

Lubomíru Měkotovi z Kudějovy ulice. Na 
svátek Boleslava tu vytáhl sumce o délce 
135 centimetrů a váze dvaadvaceti kilogra-
mů. Boj s „mobidikem" trval celých čtyři-
cet minut a bez pomoci příbuzného by to 
bylo asi opravdu velmi obtížné. Jestli chce-
te úspěšného lovce následovat, musíte se 
vydat nad horní jez, přibalit vlasec o síle 28, 
háček dvojku, pár masitých červů a pak už 
jenom hodně trpělivosti a pověstného štěs-
tíčka. Blahopřejeme! 
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PĚTAŠEDESÁTÉ VÝROČÍ 
Dne 11. října byla postavena na vrchu 

Šeptouchově dřevěná rozhledna. Se stav-
bou bylo započato v srpnu roku 1937. 
Stavební dříví darovalo město a nadační 
velkostatek v Ledči nad Sázavou. Roz-
hledna je 21 metrů vysoká a postavil j i 
Václav Samec, stavitel v Ledči. Podnět 
k stavbě dal Gabriel Alexander, dirigent 
spořitelny v Ledči, který horlivě sbíral 
dary peněžité. Pak bylo utvořeno „komi-
té" pro stavbu, v němž byli Gabriel Ale-
xander, Josef Žák, ředitel nadačního 
velkostatku, Emil Čech, starosta města, 
Jan Škvor, Josef Fenik a členové městské 
rady. Na penězích stála rozhledna 43 000 
Kč, mimo darovaného dříví a stavební 
náklad byl uhrazen sbírkami a dary : Vět-
šími dary přispěli spořitelna města Čásla-
vi 8000 Kč, ministr zemědělství dr. Josef 
Zadina 3000 Kč a Alexander Gabriel 
2000 Kč. 

Od října letošního roku bude probíhat 
v Ledči nad Sázavou na základních 
školách projekt ekologické výchovy 

SEN O MĚSTĚ SNŮ 
NEDEJTE SE ODRADIT prvním 
dojmem, že snění se do dnešní doby 

příliš nehodí. 

Schopnost snít je to, co nám dospělým už 
mnohdy chybí. Představivost je naopak 
předpokladem tvořivého myšlení. Tato 
schopnost se naštěstí rodí s každou novou 
generací. 
Sen o městě snů j e velkou hrou dětí a do-
spělých. Je určena pro neomezený počet 
účastníků a ke snadnější koordinaci 
využívá těsné spolupráce se základními 
školami. Děti se ve hře stávají řešiteli vy-
braného problému, vytvoří si svůj plán 
a za pomoci dospělých, které přibírají do 
hry, své představy upravují a hledají ces-
ty, jak j e uvést do života. 
Obsah projektu j e zaměřen široce na 
ozdravování života městského společen-
ství s důrazem na oblast odpadového hos-
podářství. Hra má proto dvě základní 
propojené části: výtvarnou a literární -
Město snů, a praktickou - soutěž Pan Po-
pela - z ní bezprostředně vzejdou změny 
vedoucí k minimalizaci odpadu vznikají-
cího ve škole, zejména systém třídění od-
padu s technickou koncovkou. 
Realizaci tohoto projektu ekologické vý-
chovy v odpadovém hospodářství připra-
vila společnost .A.S.A., spol. s r. o. ve 
spolupráci s Městským úřadem Ledeč 
nad Sázavou. 
Projekt bude ukončen v únoru 2003, kdy 
bude provedeno vyhodnocení soutěže 
a předány odměny vítězům. 

VĚNUJME POZORNOST 
DĚTSKÝM SNŮM. VŽDYŤ 

DŮSLEDKY NAŠICH 
ROZHODNUTÍ OVLIVNÍ HLAVNĚ 

JEJICH BUDOUCNOST. 

Vaše odpady - naše záležitost 

M ě s t o L e d e č n a d S á z a v o u 
H u s o v o n á m , č. 7, 5 8 4 01 L e d e č n a d S á z a v o u 

[vyhlašuje v souladu s vyhláškou MŠMT č. 187/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
I o sestavování konkurzních komisí a pravidlech jejich činnosti pro konkurzní řízení na vy-
j brané funkce v oblasti školství 
\ konkurzní řízení na funkci ředitele/ky mateřské školy, příspěvkové organizace 

s vlastní právní a ekonomickou normou (spojené místní mateřské školy), 
se sídlem v ul. 28. října, Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod 

j s nástupem do funkce od 1.1. 2003 
\ Požadavky: vzdělání a pedagogická praxe podle vyhlášky MŠMT č. 139/1997 Sb., opod-
j mínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků, znalost škol-
• ských předpisů, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav. 

Přihlášky zasílejte do 31. 10. 2002 do 12 hodin 
na adresu: Městský úřad Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 

(na obálce uveďte konkurz MS — neotvírat) 
[ K přihlášce doložte: ověřené kopie dokladu o dosaženém vzdělání, doklady o průběhu 
zaměstnání potvrzené posledním zaměstnavatelem, životopis, koncepci rozvoje a řízení 
školy (maximálně 3 strany strojopisu), výpis z rejstříku trestů (ne starší půl roku), nebo do-

| klad o jeho vyžádání, čestné prohlášení podle paragrafu 4 odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb., lé-
kařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele školy. 

Obrvaň zase žije - parta nadšenců začíná zvelebovat své okolí 
Obrvaň, se snad zdála v minulosti opomíjenou, malou a bezvýznamnou vesnickou částí Ledče. 

Myslím, že se mnou řada „Obrvaňáků" bude souhlasit, že dnes lze říci, že to byla minulost, a tato 
malá, příměstská vesnička začíná žít a pomaloučku se rozvíjet. 

Dlužno říci, že po připojení k Ledči se ve vesničce pouze prodal obecní „kulturák" - poslední a 
rozpadající se náznak společného života v Obrvani. A pak po léta (pamětníci říkají že 17 let) obec 
jen chřadla i se svojí nejkratší spojnicí do Ledče - cestou kolem závodiště. Tato cesta je dnes již 
v takovém stavu, že by mohla celkem slušně sloužit jako závodiště off - roadů a jeepů! 

Letos se podařilo s přispěním Ledče vybudovat nové veřejné osvětlení, příští rok to snad bude 
plynofikace, ostatně jako v jiných částech města. 

Co je podstatnější, a myslím i cennější je, že občané v Obrvani se nenechali letitým zanedbá-
ním jejich vísky vůbec znechutit a zcela spontánně si řekli, že i oni překvapí Ledeč a snad i sami 
sebe. Jediné, co zbylo ve vsi „společného", byla malá, zašlá a oprýskaná kaplička, která svým sta-
vem věrně ukazovala na „odpovědnou péči" minulého režimu o kulturní památky. Tato parta obr-
vaňských nadšenců pak měla snadnou volbu. S úctou ke kulturnosti a jedinému „společnému" 
v Obrvani se v červenci (samozřejmě u piva) precizně naplánovalo, jak se kaplička opraví, kdo 
sežene materiál, kdo přemluví zedníka, kdo půjčí lešení, kdo promluví s MU o možné pomoci, 
kdo se pokusí sehnat sponzora, kdo zajistí proviant pro brigádníky atd. Nu řeknu Vám organizace 
jak na rekonstrukci pražského Paláce kultury. Snad jen rozpočet byl poněkud rozdílný a hlavně 
kaplička byla o lidech, nadšení a spontánnosti. 

Podařilo se sehnat sponzora, a i město malinko přispělo na materiál, a když bylo vše připrave-
no, přišly tři srpnové víkendy, kdy se zhruba dvacet lidí v třicetistupňových vedrech postaralo o 
rekonstrukci omítek, štuků a všech nátěrů zvenku i zevnitř. Každý mohl samozřejmě pracovat na 
svém, nebo se někde rekreovat u vody, ale slovo a odhodlání bylo pevné. A tak se Jarda Veselka 
(starší i mladší), Bohouš Janeček, Pavel Policar, Monika Vaněčková, Zejdovi, Milan Nechvátal, 
Míra Matura, Josef Holoubek, Václav Janeček, Slávka Ochová, Petr a Pavla Koťarovi a další do-
spělí, stejně jako mládež z Obrvaně i Habreku (Kačka Hýlová, Tomáš Krajíček, Jarda Karel, Ro-
mana Nechvátolová, Monika Veselková, Hanka Horáková a další), postarali o malý „zázrak". 

Dobré duše, které se vždy o kapličku staraly, manželé Kohoutkovi (paní napekla buchly pro 
brigádníky a pán se zapojil do stavebních prací), údivem jen kroutili hlavami a nevěřili, že je to 
v dnešní době ještě možné. Ano je to možné, když je motivace, parta ochotných lidí a dobrá vůle. 
Žijeme v obci, v prostředí a ve společnosti, kterou si sami vytvoříme - nikdo jiný to za nás neudě-
lá! 

Parta už má naplánován další „strategický cíl" - malé, skromné hřiště, kde se opět budou všich-
ni potkávat. Tým bude samozřejmě rád za každou další pomocnou ruku. 

Nečekejte Svatovítský chrám na vsi, ale skromnou, pěkně upravenou kapličku v Obrvani, která 
se stala symbolem. Přijďte se podívat! Pavel Policar 
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N a p o m o c p o v o d n í m 
Vážení čtenáři LN, jak jistě všichni víme, letošní rok naši vlast zasáhly rozsáhlé povodně a proto ani 

naše obec nezůstala pozadu a okamžitě nabídla pomoc. Jako první nás oslovila a o pomoc požádala obec 
Metly na okrese Strakonice. Požadavek zněl: potřebujeme nutně dokončit žně. 

Nyní něco o obci Metly. Ve výše zmiňované obci hospodaří místní zemědělská a.s. Obec měla před 
povodní 35 popisných čísel s trvale žijícími obyvateli, většina z nich byla zaměstnána v zemědělství. 

Po protržení hráze místního rybníka o výměře 51 ha se obcí prohnala zátopová vlna, která trvala zhruba 
30 minut. Po této době zde bylo zcela smeteno 14 domů, ostatní po povodni zůstaly zatopeny. Voda sebrala 
i veškeré hospodářské budovy, garáže, ploty, stromy a způsobila obrovské škody. 

Po povodni zde byla nasazena armáda, přijeli hasiči a mnoho dobrovolníků. Naše obec zde měla za 
úkol svoz slámy z nezatopených polí. Tamní občané nám byli velmi vděční, neboť mohli zůstat doma 
a shánět nové bydlení, popřípadě nějaké alespoň provizorní budovat. 

Sám osobně jsem se této pomoci zúčastnil i se zástupcem Josefem Horajsem a věřte, je strašné podí-
vání na takto vyhlazenou obec. Z druhé strany jsem získal přehled a zkušenost, jak se tato výjimečná si-
tuace řídí a organizuje. 

Po návratu domů naše obecní zastupitelstvo jednohlasně schválilo zaslat této postižené obci finanční 
dar a tak se také již stalo. 

Závěrem bych chtěl poděkovat panu Krajíčkovi z Habreku a panu Brožovi z Jedlé, kteří se s námi na 
pomoci podíleli. Poděkování též patří dobrovolným hasičům z Přibyslavi, kteří zajistili naši přepravu 
z Kozlova do obce Metly. Josef Borovský, starosta obce Kozlov 

ČAS POSVÍCENÍ 
Opět se přiblížil čas, kdy úroda z polí a zahrad putuje do zásobáren pro celý rok a lidé to od nepaměti osla-

vují starodávným zvykem - posvícením. V každém místě se oslavuje v jiném datu, ale stejným způsobem, 
a to bohatostí hostiny i štědrostí. Sejdou se všichni příbuzní, aby si po roční přestávce sdělili všechny noviny, 
které je vážou dohromady, poveselili se a zavzpomínali na staré časy. 

I v dnešní době se setkáváme s udržováním tradičních zvyků, mezi které patří i posvícení. V pohan-
ských dobách bylo zvykem na podzim oslavovat dobrou sklizeň a též vítat příchod zimy. Na tyto oslavy 
navázaly podzimní slavnosti posvěcení chrámu (zde je původ názvu posvíceni). Na Moravě se pro tuto 
slavnost používá označení hody. Slovo hody má ve svém základu hod, což souvisí s praslovanským god 
tj. určitý, vhodný čas. Vzhledem k tomu, že slovo hod se objevuje v označení významných dnů {Božíhod 
vánoční, Boží hod velikonoční), bývájeho význam vykládán i jako památný den, svátek, čas zvlášť Bohu 
zasvěcený. 

S každým svátkem souvisí i dobré jídlo — pro posvícení je typické pečení koláčů, které mohou být 
s tvarohem, mákem, povidly i jiným mazáním. Ve staré češtině mělo slovo koláč význam „odměna, 
plat", ale také „dar, úplatek". 

K posvícení patřilo také přinášení obětí - zpravidla šlo o stínání kohouta či shazování kozla. Po vyko-
nání oběti se lidé vrátili do hospody a pokračovali v posvícenském veselí - této době se říkalo zlatá ho-
dinka, která se někdy označovala též jako krásná či pěkná. Císař Josef II. se pokusil omezit velké 
množství posvícení a rovněž nešvary, které se při nich objevovaly. Ustanovil tedy jedno „ císařské " po-
svícení, a to na neděli po svatém Havlu. Tento nařízený svátek však neměl příliš velký úspěch, stalo se 
dokonce, že na některých místech byla slavena posvícení dvě, tj. „císařské" i tradiční. 

Posvícení se neslavilo jen jeden den, ještě v pondělí byla sousedská a zakončení bývalo v úterý, kdy 
se konala „zlatá". Postupem času ubývalo těchto slavností a dnes se udržují jen ojediněle, ke škodě celé 
společnosti. OK 

DIVADLO V LED ČI 
Po několikaměsíční pauze spojené s divadelními prázdninami vás Činoherní skupina gymnázia 

Ledeč zve opět na divadelní představení. Tentokrát se ovšem nejedná o hru místního souboru. Po-
zvání do našeho města přijal divadelní soubor ze Zruče nad Sázavou - HOMOTRONNI 
NEŠKVOR. Pod tímto složitým a zajímavým názvem se skrývá několik hereckých osobností, 
které si svou několikaletou tvůrčí činností získali uznání nejen zručského publika. Soubor se vy-
značuje osobitou komediální tvorbou, do níž patří řada autorských představení. Za všechny jme-
nujme hry Rockeři, Most, Občan hmyz a Panství pana Norise. Právě poslední z jmenovaných 
představení PANSTVÍ PANA NORISE, které mělo premiéru letos v únoru, budete moci zhléd-
nout i v Ledči. Uvidíte, jak to vypadá, když zemře majitel tajuplného venkovního sídla a ve svém 
království po sobě zanechá pouze dva tupé zlenivělé služebné - komorníka a kuchaře. Jakým oso-
bitým způsobem se tito dva prostoduší exoti vypořádají s příchodem dvou nevítaných dědiček, se 
budete moci přesvědčit na vlastní oči v komedii plné bláznivých gagů v sobotu 26. října od 20 
hodin v sále ledečského gymnázia. V druhé půli sobotního večera nás možná čeká i překvapení 
v podobě nové... Ale to už by nebylo překvapení! Přijďte se na to podívat sami! Lukáš Kobrle 

° Centrum - D D M Ledeč nad Sázavou I 
; Husovo náměst í 242 * 

nabízí pro mladé ženy a d ívky ] 
; K U R Z „ Š I J E M E P O D L E B U R D Y " ; 
; - j e d n o d u c h é šití dle typu pos tavy ; 

- individuální práce 
° - využití kval i tních šicích strojů 
! - využití s troje O W E R L O C K I 
JCENA 450,- K č (schůzka každý týden} 
° 250,- K č (schůzka l x za dva týdny) ° 

- poplatek za celý školní rok -
V E D E : Svobodová Ivana 

] D E N a ČAS: ; 
Středa 15.30 - 17.30 hodin ; 

¥ Bližší informace na telefonním čísle " 
I . . . . . . . ,5á9:z2?.4!?. 

4 . MÓDNÍ PŘEHLÍDKA 
RENATY PANSKÉ 

MODA 2 0 0 3 
SE KONÁ 2 6 . (O. 2 0 0 2 

V SOKOLOVNĚ 
Ml 2 0 . 0 0 HODIN 

PRODEJNA NÁBYTKU 
Petr Jelen 

Obchodní dům Sázavanka, 
1. patro Husovo nám., 

Ledeč nad Sázavou 
tel ./fax.: 569 731 352 

nabízí 
• sedací soupravy 
• obývací stěny 
• dětské pokoje 

• dvoj lůžka 
• masivní nábytek 

• matrace 
• kuchyně 

• koupelnový nábytek 
• bytové doplňky aj. 

Možnost nákupu na splátky. 
Při nákupu nad 10 000,- Kč dovoz 

do vzdálenosti 20 km zdarma. 

Ovocná a růžová školka Šťastných 
Nová Ves 2,584 01 Ledeč nad S. 
tel.: 569 7 2 2 5 1 8, 6 0 4 360 546 

z a h á j í p o d z i m n í p r o d e j 
ovocných a o k r a s n ý c h rost l in 

12. ř í j n a 2 0 0 2 
po - pá: 8.00 - 16.00 hod. 

so: 8.00 - 1 2.00 hod. 

TJ K o v o f i n i š 
odbor SPV - ženy 

začínají cvičit 
od 3. 10. 2002 

(pondělí a čtvrtek 
od 20.00 do 21.00 hod.) 

ve školní tělocvičně. 

Bližší informace 
u Marcely Vrzáčkové 

tel.: 569 771 208. 



Gentíum ~ Purr? dětí a irilideže 
Ledeč nad Sázavou 

p o ř á d á 

žáky z e základních škol 
a př fe lu iň |ch m k š é v t ó ě ť ý c h , 

gpsnáz i í 
LEDEČSKÝ SLAVÍČEK 

Č CENU STAROSTY MEST A j 
i dy -$ fé<áa 2S, října 2 6 0 1 

V t f i l 14.00 

3 popové je mm mmm 
postupová i 

i Soutěžící, kteří s e umístí ria 1. m M m 
y fcaždl v i k e v é 

kategorií, postoupí y listopady 
tohoto roku do oblastního kola ¥ Jih- : 

iavě a celostátní kolo 
v Plaze pfofeěh ne v mmm 

i následujícího roku. j 
SfdecRě z v e m e rodiče 

a pedagogy, kteří dětí připravovali. 
MOmmw-WÚM 

\ Monika Tvrdíkové _ j 

REGENERAČNÍ A MASÉRSKÉ SLUŽBY 
Věra Jeřábková 

nabízí: 

AROMA MASÁŽ celého těla - pomocí éteric-
kých olejů, působí na svaly, psychiku 

B0WEN0VA TLAKOVÁ MASÁŽ 
- léčebná bodová masáž při bolestech zad, 

kloubů, migrénách, návalech, u dětí při 
alergiích apod. 

THAJSKÁ NOŽNÍ MASÁŽ - na uvolnění 
kloubů, svalstva zad a nohou 

KLASICKÁ MASÁŽ šíje, zad 

REIKI - regenerační energetické 
posílení těla, zharmonizování psychiky 

(vhodné při depresích, chronickém stresu) 

AURICKÁ TYPOLOGIE - jedna z možností, 
jak pochopit a poznat sám sebe 

P O - P Á 8.00-11.00,17.00-21.00 
NE 17.00-21.00 
Tel.: 569 726 389 

Klienti METAL ALIANCE uplatní nárok na 
příspěvek 350,- Kč/rok určený na masáže. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny oslaví 
16. 10. Bezstarosti Bohuslav, Slunečná 896 
Kopecká Ludmila 
Doskočil Ladislav 
75. narozeniny oslaví 
9. 10. Houlík Jaroslav, M. Majerové 871 
19. 10. Svobodová Vlasta, Hlaváčova 554 
19. 10. Čechová Božena, Havlíčkova 897 
Paj er Josef Eiselt Karel 
Kopecká Anežka Píbilová Růžena 
80. narozeniny oslaví 
1.10. Straková Věra, Na Rámech 765 
2. 10. Vacík František, 5. května 1252 
9. 10. Balková Milada, Hlaváčkova 607 
16.10. Šebková Božena, Pod Šeptouchovem 36 
28. 10. Smejkalová Věra, Havlíčkova 581 
Loudátová Antonie Urbanová Božena 
Krupka František Dorážková Marie 
91. narozeniny oslaví 
18. 10. Dymáková Marie, Husovo nám. 76 
93. narozeniny oslaví 
13. 10. Pospíšilová Marie, Zd. Fibicha 677 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prožití dalších dnů Vašeho života ve zdraví 
a spokojenosti 
Narozeni 
Nikola Velátová Veronika Klidrnová 
Tomáš Sysel Petr Vopěnka 
Simona Popelková 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození Va-
šeho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby vy-
růstalo ve zdraví a k všeobecné radosti 
Svatby 
Romana Kočová a Pavel Vebr 
Pavla Klempárová a Miroslav Dvořák 
Alena Krupková a Milan Janák 
Novomanželům přejeme do společného živo-
ta hodně lásky, porozumění a spokojenosti 
Zemřeli 
Maršoun Josef Nováková Anna 
Plevová Marie Vohlmut Bohuslav 
Syrovátka Miroslav Jandej sek Antonín 
Urban Jaroslav 

VZPOMÍNKA 
Prvního říj na letošního roku uplynul j iž 

Sjeden rok ode dne, kdy nás náhle, bez 
| slůvka rozloučení, navždy opustil náš mi-
j lovaný, starostlivý a pracovitý manžel, ta-
| tínek, tchán a dědeček - pan Milan Radoš. 
| Prosím, kdo jste ho znali a měli rádi, vě-
\ nujte mu s námi tichou vzpomínku. 

Manželka Jarka, syn s rodinou 
a ostatní příbuzní 

PROGRAM KINA 
- listopad 

2.11. ASTERIX & OBELIX - Mise 
19.30 Kleopatra 

Premiéra francouzského 
barevného ŠUP filmu - podle 
comicsu. 

5.11. XXX 
19.30 Špionážní americký film 
7.11. PERNÍKOVÁ VĚŽ 
19.30 Skvělý filmový příběh - lehce 

nezávislý film o těžkých 
závislostech. 

9.11. KRÁLŠKORPION 
19.30 Filmová komedie ve velkém stylu 

s hvězdným hereckým 
obsazením. 

12.11. STROJ ČASU 
19.30 Úspěšná filmová komedie 

s anglickým humorem. 
14. 11. FANTOM PAŘÍŽE 
19.30 Premiéra francouzského filmu 

- skvělá napínavá podívaná 
z podsvětí velkoměsta. 

16. 11. JAK NA VĚC 
19.30 Úspěšná filmová komedie, 

natočená podle slavného románu 
About a Boy. 

19. 11. ŽÁDNÉ BOŽÍ ZPRÁVY 
19.30 Premiéra francouzského filmu -

skvělé komediální drama. 
21. 11. PROSTĚ SEXY 
19.30 Premiéra romantické komedie 

s hollywoodskými filmovými 
hvězdami. 

23. 11. NEVĚRNÁ 
19.30 ... a posedlá divokým sexem. 
26. 11. WASABI 
19.30 Premiéra francouzsko-japonsko 

koprodukční kriminální filmové 
komedie. 

28.11. SVĚT PODLE PROTA 
19.30 Premiéra barevného amerického 

velkofilmu. 
30.11. TĚŽCE ZAMILOVÁN 
19.30 Nej větší love story, o jaké jste kdy 

slyšeli... 

Stalo se roku.. 
1872 
Dne 5. října 1872 ve tři hodiny ráno za děkana 
P. Antonína Štiky vypukl požár na děkanství, 
stráviv dvě kolny a stodolu, škoda páčí se na 
6000 zlatých. Kusy žeravého uhlí létaly až za 
most. 
Dne 7. října 1872 požádána c. k. Zemská škol-
ní rada v Praze za zřízení reálného gymnázia 
v Ledči, žádost ta byla zamítnuta. 
1922 
8. října byly vysvěceny nové zvony: sv. Vác-
lav, P. Marie a přelitý umíráček. Celkový ná-
klad 32 572 Kč., sbírky vynesly 21 840 Kč. 
První z největších zvonů váží 346 kg. Je na 
něm reliéf sv. Václava a nápisy: „sv. Václave, 
kníže pokoje, ochraňuj nám vlast i jazyk bez 
boje, vypros nám u knížat Krále, by náš chrám 
ku Boží chvále trval v klidu stále." Ve čtvrtém 
roce, po skončení světové války, jíž za oběť 
padli tři chrámové zvony tohoto kostela, slit 
byl tento zvon nový ke cti sv. Václava, patro-
na země České, nákladem katolíků děkanské 
osady ledečské a jiných dobrodinců od Ar-

nošta Diepolda, zvonaře na Starém městě 
pražském. 
Druhý, prostřední zvon s reliéfem P. Marie: 
„Co krutá válka vzala, to láska zbožných dala, 
buď za to Bohu chvála!" „L. P. 1922 slit byl 
tento zvon ke cti Matky Boží neposkvrněné 
Panny Marie, nákladem dobrodinců děkanské 
osady ledečské od Arnošta Diepolda, zvonaře 
a Starém městě pražském.Třetí zvon, umírá-
ček, byl prasklý, proto byl přelit. Ponechán na 
něm původní nápis: „Tento zvon udělán gest 
od Wondřege Kotka, zvonarze na Horách 
Kutných. 1576." „Přelit roku 1922." 
17. října náhle skonal berní adjunkt Antonín 
Novák starší. Dříve řezník, pak státní úředník, 
zakladatel Sokola, velice oblíbený občan, 
člen první letopisecké komise. 
18. října byl vytrvalý liják. Odpoledne poprvé 
lahodně zazněly zvony nové. 
24. 10. Šedivý mráz, jinovatka. Na trhu se 
prodává párek „čuňat" za šest set Kč. 
1927 
Dne 12. října konána schůze městského zastu-

pitelství za řízení starosty města Josefa Kři-
vohlavého. Uděleno domovské právo Antonii 
Kondové. ̂  
Antonínu Šulcovi, staviteli v Ledči n. Sáz., 
odprodána část pozemku u jeho domu číslo 
popisné 24, ve výměře as 20 čtverečních met-
rů po deseti korunách za každý čtvereční 
metr. 
Karel Caska z Ledče n. Sáz. ustanoven proza-
tímním lesním hajným a vzat do slibu. Proza-
tímní odměna 150 Kč. měsíčně, ježto jest to 
vedlejší zaměstnání. Okres ledečský přispěl 
20ti procentní subvencí v obnosu 17.125 Kč. 
na úpravu ulice v Hrnčířích. 
Propachtovány obecní pozemky Karlu Maší-
novi za 615 Kč., Rudolfu Urbanovi za 855 
Kč. a Janu Ochovi za 155 Kč. ročně. 
Dne 16. října konány obecní volby v Ledči n. 
Sáz. 
Dne 30. října po obecních volbách provede-
ných dne 16. října, konána ustavující schůze 
městského zastupitelstva. OK 

• • • 
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