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VELKÁ VODA V LEDČI NAD SÁZAVOU 
Nejvyšší hladiny dosáhla velká voda na Sázavě v Ledči nad Sázavou ve středu 14. 8.2002 oko-

lo poledne. Tato povodeň je pro nás velkým poučením a myslím, že bylo málo pamětníků, zda vů-
bec jsou, kteří takto velkou vodu pamatují. Mluví se o deseti, dvaceti, padesátileté vodě, ale dle 
našich povodňových plánů jednoznačně můžeme označit, že se jednalo o vodu více jak padesáti-
letou a podle skutečného rozlití ji označuji za pětasedmdesátiletou, protože do stoleté vody zbýva-
lo asi 30 cm. 

Již v II. stupni povodňového nebezpečí, který byl vyhlášen 13. 8. 2002 v 18.40 hodin, na naše 
varování opustila letní tábor Řízení letového provozu skupina 50-ti lidí, ve které bylo 37 dětí. Pro 
náhradní ubytování jim vyšla vstříc Vyšší odborná škola v Ledči nad Sázavou se svým interná-
tem. Po 21. hodině bylo Okresní povodňovou komisí oznámeno nebezpečí protržení skupiny ryb-
níků u Přibyslavi a vedoucím referátu ochrany Okresního úřadu v Havlíčkově Brodě bylo 
sděleno, že lze očekávat dvoumetrovou přílivovou vlnu, na kterou máme činit opatření. S tím bylo 
v zásadě odstartováno vyhlášení III. stupně nebezpečí a od této doby začal pracovat povodňový 
štáb v úplné sestavě, který byl rozšířen o trvalou přítomnost velitele Obvodního oddělení Policie 
ČR. Povolaní další příslušníci policie profesionálně zvládli varování všech majitelů a uživatelů 
ohrožených nemovitostí a provozoven firem. Ti pak přibližně od 23.00 hodiny prováděli zabezpe-
čení svých prostor včetně vyklizení majetku v ohrožení zatopením. Po 22.00 hodině dne 
13. 8.2002 došlo k řízenému vypuštění vody z rybníka u Přibyslavi v množství 8-10 tisíc kubíků, 
ovšem získat informaci o tom, kdy toto množství dorazí do Ledče nad Sázavou, se nedalo v přes-
nější předpovědi vůbec určit. 

Od vyhlášení III. stupně „do boje" proti vodnímu živlu nastoupili kromě členů HZS též členové 
sboru dobrovolných hasičů z obcí z Kožlí, Habrku, Vrbky, Číhoště a místních, spolu se zaměst-
nanci Technických služeb města Ledeč plnili za vytrvalého deště pytle s pískem a za pomoci tech-
niky TS je umisťovali na ohrožená místa. Zástupci firmy ATOS Ledeč nad Sázavou umožnili 
v noci otevření provozovny stavebnin, kde byl odebírán potřebný písek. Při zvládání povodně 
jsme oslovili další jednotlivce z Ledče a okolí, kteří velmi ochotně reagovali na naši výzvu. Jiná 
situace nastala na tábořišti na Stvořidlech, které nám sice teritoriálně nepatří, kde byla skupina 
skautů v počtu 25, a ti odmítali území opustit i přes varování hasičů a policie. Až několik hodin po 
vyhlášení III. stupně si vše rozmysleli a tábořiště opustili. Ve tři hodiny v noci, či ráno, je vedoucí 
odboru pan Kubát ubytovával v prostorech obřadní síně na městském úřadu. 

Celá situace však měla i řadu negativ, která se pokusím postupně vyjmenovat a seřadit asi takto : 
nebyla zkušenost s takto vysokým vodním stavem a jeho průchodem městem. Město nebylo vyba-
veno pytli na provádění zábran proti vodnímu živlu a tento materiál byl zabezpečován v průběhu ve-
čera a noci. Dalším negativem je používání mobilních telefonů, které sice jsou výhodou, ale v době, 
kdy řada občanů či majitelů firem ruší své pevné linky, tak opatření si mobilních čísel pro jejich va-
rování je v časové tísni povodně téměř nemožné, a proto bylo nakonec přistoupeno k tomu, že osob-
ní asistencí příslušníci policie uvědomovali osoby a majitele ohrožených nemovitostí. Informace 
z horního toku Sázavy nebyly takové, jak jsme si představovali, spíš hodnotím, že těch informací 
z našeho pohledu bylo málo. Dožadovali jsme se stavu vody na Sázavě z Pohledských Dvořáků, kde 
se stav vody měří, ale tahle informace nebyla nakonec přesná, protože před Havlíčkovým Brodem 
přitéká do Sázavy Břevnický potok, kde dle informace z okresního úřadu praskly dva rybníky, a to 
způsobilo další vzestup vody o padesát centimetrů, aniž se to mohlo promítnout na měřícím zaříze-
ní. Bude nutné mít monitorovací systémy v každém městě a tyto údaje z celého úseku postupně a po-
vinně po půlhodinách předávat těmto místům, což by usnadnilo předvídat průběh a rychlost 
záplavy. Z naší strany toto fungovalo vůči obcím Vlastějovice a Zruči nad Sázavou, které nás o to 
požádaly již v průběhu II. stupně. Velmi negativní a nepříjemnou skutečností po povodni je to, že 
velkému množství pytlů „narostly nohy" a zmizely patrně i s pískem. 

Jinak Ledeč zvládla situaci dostatečně úspěšně a všichni, kteří se aktivně zúčastnili pomoci, si 
zasluhují uznání a moji pochvalu. Karel Urban, starosta města 

Ledečské dominanty 
Po několika úspěšných knihách, vydaných 

Městem Ledeč nad Sázavou, přichází tento 
vydavatel v těchto dnech s novým titulem ten-
tokrát o dvou nejvýznamnějších památkách 
tohoto krásného města v Posázaví nazvaným 
LEDEČSKÉ DOMINANTY. Dílo je koncipo-
váno jako dvě samostatné části v jedné knize. 

Architekt Ladislav Svoboda detailně popi-
suje ledečský hrad. V odborných statích pro-
chází celý hirad od gotiky přes renesanci, až 
k barokním úpravám této největší památky ve 
městě. Unikátem jsou staré plány hradu, rytiny 
a dosud neznáme fotografie. Zastoupeny jsou 
i současné pohledy na interiér i exteriér hradu. 
Celá práce je doplněna stručnými dějinami 
hradu od Ivany a Martina Ebelových. 

Druhá část knihy od Františka Plevy je vě-
nována děkanskému kostelu svatého Petra 
a Pavla. Kniha seznamuje čtenáře s příchodem 
křesťanství do Posázaví, vznikem názvu kos-
tela, celkovými dějinami a stavebními slohy, 
kterými zdejší kostel prošel. Ve zvláštních sta-
tích je popis všech dnešních i dřívějších oltářů, 
kazatelny, křtitelnice, zvonu, hodin a kostel-
ních hrobek. Zvláštní část je věnována rene-
sančním výmalbám kostela. Připojen je 
i jmenný seznam všech děkanů od vzniku kos-
tela a krátké životopisy kněží, vzešlých z le-
dečské farnosti. I zde je poprvé uveřejněna 
řada dosud nepublikovaných materiálů o vzni-
ku a historii kostela, nalézajících se v různých 
archivech. Otištěno je mnoho starých plánů 
a fotografií, včetně současných pohledů na in-
teriér této významné stavby. 

Obě tyto chráněné památky i sou zařazeny 
mezi nej vzácnější ve městě. Čtenáři se tak 
dostane do rukou zajímavá kniha, doplňující 
již dříve vydané práce o městě. Jistě zaujme 
velkou část veřejnosti a v budoucnu bude pří-
nosem k poznání i dalšímu studiu těchto pa-
mátek. 

Kniha ve formátu A4-192 stran na křído-
vém papíru, se bude prodávat za 390 Kč. Zá-
jemci si ji mohou zakoupit v Informačním 
centru, na Městském úřadě-odbor školství, 
v městském muzeu a prodejně Papír-kniha na 
Husově náměstí. 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady Města Ledeč nad 

Sázavou konaného dne 12. srpna 2002 
• RM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění schvaluje uzavření smlouvy č. 
10150141 o poskytnutí podpory se Stáním 
fondem životního prostředí ČR na akci rekul-
tivace ukončené skládky Rašovec. Smlouva se 
uzavírá na základě rozhodnutí ministra ŽP ČR 
č. 10150141 ze dne 19. 11. 2001 a SFŽP se za-
vazuje poskytnout příjemci podporu - dotaci 
ve výši 11 991 tisíc Kč a půjčku ve výši 
3 997 200,- Kč (úročenou roční úrokovou saz-
bou 2 %). 
• RM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění schvaluje uzavření smlouvy o dílo 
s firmou HYDROPROJEKT CZ a.s., Tábor-
ská 31, 140 15 Praha 4-Nusle. Předmětem 
smlouvy je zpracování „Studie následného 
využití prostoru na rekultivované skládce Ra-
šovec" za celkovou cenu 126 tisíc Kč.V oddílu 
Doba plnění upravit termín předání na 30. 12. 
2002. 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje v soula-
du s§ 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích v platném znění úhradu 50 tisíc Kč za 
provedené úpravy prostor v MŠ Stínadla pro 
účely umístění „Stacionáře" - zřizovaného 
Charitou Havlíčkův Brod a provedení úprav 
souvisejících s přemístěním jedné třídy MS 
z přízemí do patra z prostředků na opravy 
a údržbu v rámci rozpočtu města spravova-
ných OlaM. 
• RM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke 
Smlouvě č. 414135 uzavřené mezi Městem 
Ledeč nad Sázavou a společností STATUS 
a.s. Humpolec ve věci realizace rekonstrukce 

nemocnice Háj v úhrnné výši 1 134 532,- Kč 
dle zadávacích listů č. 4, 5. 

Ze zasedání Rady Města Ledeč nad 
Sázavou konaného dne 2. září 2002 
• RM Ledeč nad Sázavou bere na vědomí in-
formaci starosty města pana Urbana o průběhu 
jednání ve věci havárie opěrné zdi u teniso-
vých kurtů. 

• RM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění schvaluje uzavření Smlouvy o dílo 
č. L 17/2002 (SOD) mezi Městem Ledeč nad 
Sázavou a firmou GRASPO CZ, a.s., Pod 
Šternberkem 324, Zlín ve věci zabezpečení 
tisku publikace „Ledečské dominanty". 

• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje zabezpe-
čit zákonnou povinnost obce uloženou jí v § 
15 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, prostřednictvím zaměstnanců 
Městského úřadu, vedoucího odboru OSSO 
Ing. Júliusem Bártou, vedoucí sociálního od-
dělení Martinou Měkotovou a tajemnicí MěU 
Jiřinou Kubistovou, a to nikoliv formou naří-
zené pracovní pohotovosti. Toto usnesení se 
schvaluje na období do 31. 12. 2002. 

• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje v soula-
du s ust. Cl. IV, odst. 1 vyhlášky č. 02/2002 
udělení výjimky z ustanovení vyhlášky o ve-
řejném pořádku pro Petra Malinu k pořádání 
živé hudební produkce v Hotelu Stadion, Hav-
líčkova 200, Ledeč nad Sázavou, a to na pro-
dukci ve dnech 7.9.2002,12.10.2002,16.11. 
2002 a 21. 12. 2002. Rada Města podmiňuje 
udělení této výjimky následujícími podmínka-
mi: 
- v období od 22.00 hodin nebude hudební 
produkcí rušen noční klid 
- pořadatelská služba musí být zajištěna v mi-
nimálním počtu 2 lidí pro kapacitu 50 návštěv-

níků 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 po-
řádek i na pozemcích, které jsou součástí Ho-
telu Stadion. 

• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje v soula-
du s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích v platném znění zveřejnění záměru Města 
odprodeje pozemku pare. č. 2132/4 o výměře 
1348 n r v k.ú. Ledeč nad Sázavou Společen-
ství vlastníků - vlastníkům bytů domu čp. 598 
v ulici 5. května v Ledči nad Sázavou. 
• RM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění schvaluje uzavření Smlouvy o 
umístění laviček AD-Net mezi Městem Ledeč 
nad Sázavou a společností AD-Net, spol. 
s r.o., Opletalova 19/1441, Praha 1, ve věci 
umístění laviček AD-Net na pozemcích Města 
v prostoru autobusového nádraží v počtu 10 
ks. 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje při pří-
ležitosti 10-ti let činnosti firmy EST Ledeč 
nad Sázavou předání upomínkového předmě-
tu s atributy města prapor a znak města Ledeč 
nad Sázavou jako výraz poděkování za trvale 
velmi dobrou spolupráci mezi Městem a výše 
uvedenou firmou. Zároveň uděluje v souladu 
s čl. II odst. 2 obecně závazné vyhlášky 
č. 02/2001 o znaku a praporu Města Ledeč nad 
Sázavou souhlas s užíváním těchto atributů při 
obchodních jednáních jako součást interiéru 
firmy. Slávek Poborský 

místostarosta 

Přepravu zajišťuje : ICOM transport a.s.,, divize Humpolec, tel.0367/532349 fax.0367/532349 
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X jede v pracovních dnech 
Na lince platí tanf vyhlášený ICOM transport a.s. Jihlava.divize Humpolec.lnlormace o tariiu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. 
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Nový spoj do krajského města 
K pravidelné lince Ledeč nad Sázavou - Jihlava a zpět, která vede přes Havlíčkův Brod, přibyl nový autobusový spoj, 

který tentokrát bude jezdit přes Humpolec. 

760740 Jihlava-Humpolec-Ledeč nad Sázavou Platí od 1.9.2002 do 14.12. 



Rekordní rozpočet města 
Schválením rozpočtových změn na zasedání zastupitelstva města dne 22. 7.2002 se 

rozpočet města Ledče na rok 2002 vyšplhal k rekordním částkám 95 821 000,- Kč 
v příjmové části a 95 703 200,- Kč na výdajích. 

Příjmy městského rozpočtu 2002 tvoří: 

Daňové příjmy: 36,1 mil. Kč 37,7 % 
Nedaňové příjmy: 6 ,0 mil. Kč 6,3 % 
Kapitálové příjmy: 1,6 mil. Kč 1,65% 
Dotace: 52,1 mil. Kč 54,3 % 

Výdaje městského rozpočtu 2002: 

Skupina 1 - ochrana zvířat 30 tis. Kč 
Skupina 10 - lesní hospodářství 7 tis. Kč 
Skupina 22 - místní komunikace 2300 tis. Kč 2,4 % 

- dopravní obslužnost 650 tis. Kč 
- rozbory vody 20 tis. Kč 

Skupina 23 - úroky z úvěru 1638 tis. Kč 
- kanalizace Vrbka 158 tis. Kč 

Skupina 31 - školství 6669 tis. Kč 7 % 
Skupina 33 - kultura 1020 tis. Kč 2 % 

— ohňostroj 32 tis. Kč 
- knihovna 311 tis. Kč 
- informační centrum 570 tis. Kč 
- Ledečské noviny 170 tis. Kč 
- Muzeum 150 tis. Kč 

Skupina 34 - tělovýchova 320 tis. Kč 0,33 % 
Skupina 35 - žurnální služba 152 tis. Kč 
Skupina 36 - komunální služby 2472 tis. Kč 2,6 % 
Skupina 37 - životní prostředí 5173 tis. Kč 5,4 % 
Skupina 4 - sociální věci 6585 tis. Kč 6,9 % 
Skupina 5 - požární ochrana 605 tis. Kč 
Skupina 55 - dobrovolní hasiči 30 tis. Kč 
Skupina 6 - všeobecná správa 13 928 tis. Kč 14,6% 
Investice do majetku města 52 171 tis. Kč 54,5 % 
Vratka nevyčerpané dotace 230 tis. Kč 
Příspěvky organizacím 350 tis. Kč 
Parlamentní volby 2002 162 tis. Kč 

(Od září v novémI 
Oznamujeme všem našim 

zákazníkům, 
i ŽE DROGERIE FOTO-KINO ! 

JANA SEKOTA 
JE OD 1. ZÁŘÍ 2002 

přemístěna na novou adresu -
Havlíčkova ulice č. 202 

j v Ledči nad sázavou 
(hned vedle stávajícího květinářství). \ 

| Doufáme, že i na novém 
| působišti, jen pár kroků 

od Husova náměstí, 
nám zachováte stálou přízeň, 

za což Vám děkujeme 
a těšíme se na Vás! 

Více jak polovina prostředků je použita na investiční akce (ZŠ Komenského, nemoc-
nice Háj, dům pečovatelské služby, přístavba domu čp. 400, rekonstrukce objektu 
RZP, oprava hradu, rekultivace skládky Rašovec, lesopark Šeptouchov, plynofikace, 
údržba a opravy). Minimum výdajů jde na místní komunikace a tělovýchovu, kde je 
v následujících letech co napravovat. 

Na historicky druhém místě v hospodaření města figuruje rok 1999, kdy příjmy do-
sáhly částky 89 291 000,- Kč a výdaje 52 129 000,- Kč. V loňském roce 2001 jsme na-
opak zaznamenali při nižších příjmech 74 307 453,74 Kč druhé nejvyšší výdaje 
90 250 355,- Kč. Stojí za povšimnutí, že naše město letos hospodaří s šestinásobné vyš-
šími prostředky než v letech 1990-1991, toto porovnání však značně zkresluje inflace. 

Přehled o hospodaření našeho města za posledních 12 let zobrazuje následující graf 
sestavený z podkladů, které jsem nashromáždil za dobu svého působení v zastupitel-
stvu. Stanislav Vrba 
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Poděkování 
V polovině tohoto roku byl zde v Ledči 

nad Sázavou zřízen a otevřen Stacionář pro 
mentálně postižené děti. 

Na základě mého studia na VŠ JAK 
v Praze jsem mohla pracovat 14 dnů ve sta-
cionáři. Chtěla bych touto cestou poděko-
vat všem, kteří se o něj zasloužili. 

Oblastní charitě Havlíčkův Brod, mamin-
kám dětí, dětem, dobrovolným pracovníkům 
a samozřejmě zaměstnancům stacionáře ve-
doucímu Martinu Práškoví, vychovatelkám 
Ivetě Vrbové a Katce Otáhalové a zdravotní 
sestřičce Zdeňce Fantové. 

Jejich obrovská píle, vytrvalost, dobrá 
nálada a především „lidskost" se nedá vy-
jádřit slovy. 

Každá věda slouží k dobru a zlu, vždy 
jsou zde rozhodující povahové vlastnosti 
člověka. Člověk bez lásky není člověk, lás-
ka bez člověka není láska. 

Děkuji STACIONÁŘI za umožnění pra-
xe, za další poznání a naplnění sama sebe 
a přeji mu, aby rozkvetl v ten nejkrásnější 
svět pro nemocné dětičky. 

Staniční sestra CHOS v Ledči nad Sáza-
vou Petra Krajíčková 

Předběžné oznámení 
Po ukončení činnosti interní ordinace 

MUDr. Štrupla došlo ke snížení dostup-
nosti interních vyšetření. Nemocnice Háj 
s cílem udržet každodenní dostupnost in-
terních vyšetření zabezpečí tuto činnost 
svými lékaři a to zajištěním ordinačních 
hodin této interní ambulance. Činnost am-
bulance bude zahájena v měsíci září. Am-
bulance je umístěna v přízemí budovy 
polikliniky (vedle RTG, MUDr. Vratislav 
Kaniok). 

fJiCÎ I ĉ t 



Ve čtvrtek 22. 8. se ve 14 hodin přihnal nad 
Ledeč přívalový déšť s kroupami. Trval sice 
necelých patnáct minut, ale napáchal tu oškli-
vé škody. Bezprostředně po dešti spadla část 
opěrné zdi na kurtech. Kamení i se zeminou 
spadlo na dvorek domku Pipkových. Masa ka-
mení a bláta přehradila cestu do hradu. Elektri-
káři museli odpojit vedení, neboť hrozil pád 
betonového sloupu v rohu tenisových kurtů. 
Později byl pro bezpečnost sloup svalen. 

Ještě týž den k večeru se svezla hmota hlíny 
a kamení směrem od Hradce do konce ulice 
Nad Lesem. Půlmetrový nános bahna musel 
být za pomoci Technických služeb odvážen 
mimo komunikaci. 

Potřebujete půjčit peníze? 
To není žádný problém. 

Rychlé půjčky (bez ručitele) do dvou 
dnů — až do domu Vám zařídí Váš 
obchodní zástupce: 
JAROSLAVA BERNÁTHOVÁ 
mobil: 0732-300 152 
MARIE BĚLOH RADSKÁ 
mobil: 0723-248 670 

Máte se na koho obrátit 
H H P R O V 1 D E N T 
l y p F I N A N C I A L 

p e l 
Tmavět 
- projekce TZB 
- revize a zkoušky 
- montáže a opravy 
- servis pl. spotřebičů 

PIVNOINSTAIACC 
-T0KNÍ 

Leština u Světlé n. Sáz. č. 121 
tel./fax: 0452/63 94 31 
GSM: 0602-501 647 
E-mail: dobias@iol.cz 

PAKON 
prodej a servis 

Čtyřicet let ISŠ N a Pláckách 
Před čtyřiceti lety, 1. září 1962, zahájilo činnost nové učiliště v Ledči nad Sázavou. Tehdy 

šlo o podnikové Odborné učiliště STS Havlíčkův Brod v objektech Na Pláckách 644. Jeho 
posláním bylo zajišťovat přípravu učňů v oboru opravář zemědělských strojů pro potřebu 
zemědělství okresu Havlíčkův Brod. Od 1. září 1964 zajišťovalo výuku žáků pro všechny 
STS tehdejšího Východočeského kraje - H. Brod, Slatiňany, Svitavy, Pardubice, Hradec 
Králové, Lomnice nad Popelkou, Lanškroun, Dvůr Králové a Rychnov nad Kněžnou. 

Od počátku zabezpečovalo výuku teoretickou i odborný výcvik. Za dobu své existence 
připravilo 2556 odborníků pro široké uplatnění v hospodářské praxi. Naši absolventi nachá-
zejí uplatnění především v zemědělských podnicích, lesnictví, servisních a opravárenských 
firmách, v dopravě, ale i ve strojírenství, později v souvislosti s výukou nových oborů, také 
v cestovním ruchu, pohostinství a službách. 

Do roku 1980 bylo učiliště samostatné, v letech 1981-1996 bylo začleněno v rámci teh-
dejších platných předpisů po stránce pedagogické do SOUZ Kladruby u Vlašimi. 

Od roku 1996 je toto učiliště součástí Integrované střední školy Světlá nad Sázavou a pů-
sobí jako její odloučené pracoviště, zajišťující kompletní výuku teoretickou i odbornou. 

Tímto spojením dochází k efektivnímu využití vybavení školy a kvalifikace pedagogic-
kých pracovníků. Větší ekonomické možnosti umožnily kvalitnější vybavení pracovišť 
v souladu se současnými požadavky. Vzájemnou spolupráci hodnotíme jako velmi dobrou. 

V současné době nabízíme pro žáky základních škol tyto učební obory: 
1. Opravář zemědělských strojů 
2. Kovář a pod kovář 
3. Automechanik 
4. Autokarosář 
5. Kuchař-číšník (kuchařka-servírka) pro pohostinství 

Žáci ze vzdálených míst mají možnost ubytování na Domově mládeže, zabezpečeno je 
pro všechny vlastní stravování. 

Učební obory jsou koncipovány tak, aby absolventi našli uplatnění v podmínkách tržní 
ekonomiky, včetně možnosti samostatného podnikání. 

Žáci během tříleté učební doby získají mj. i řidičské oprávnění skupiny C, absolventi stro-
jírenských oborů navíc svářečský průkaz, takže mohou vykonávat profesi řidičů z povolání 
nebo svářečů - montérů finálních zařízení a linek. 

Odborný výcvik mechanických oborů je zajišťován ve vlastních dílnách. Žáci provádějí 
výuku při opravách osobních a nákladních automobilů, traktorů, zemědělské a lesnické 
techniky. Svoji odbornost si mohou prohloubit i v dalších kvalifikačních kurzech - svařová-
ní plastů, obsluhy sklízecí techniky atd. 

Rovněž pro pracovníky z praxe naše ISŠ zajišťuje svářečské kurzy, přezkušování sváře-
čů, kvalifikační zkoušky apod. 

Žáci oboru kuchař - číšník (kuchařka - servírka) se podílejí na přípravě stravy pro naše 
žáky a zaměstnance i pro zaměstnance jiných firem. Prohlubování odborných dovedností 
mají nejen ve školním výukovém středisku, ale i při firemních akcích, slavnostních večír-
cích, svatbách a dalších společenských akcích. 

Během výuky se zúčastňují odborné praxe v restauračních provozech, hotelích, ve výrob-
nách studené kuchyně, polotovarů, pořádáme barmanské kurzy, kurzy dekorativní úpravy 
zeleniny a ovoce apod. Všechny musí splňovat potřebný stupeň úrovně. Žáci se tak zúčast-
ňují odborného výcviku mnohdy i v blízkosti svého bydliště. 

Pro všechny obory jsou zajišťovány odborné exkurze v příslušných podnicích a provo-
zovnách. 

Úspěšní absolventi všech oborů mohou pokračovat v nástavbovém studiu, zakončeném 
maturitní zkouškou. To jim otevírá možnost ucházet se o studium na VOŠ, případně i na vy-
soké škole. Samozřejmě, že maturanti s výučním listem mají širší prostor k uplatnění ve vý-
robních podnicích jako mistři, dispečeři, v oblasti logistiky, marketingu a samozřejmě 
i v samostatné podnikatelské činnosti tak, jak to vyžadují kvalifikační předpoklady živnos-
tenského zákona. Zaměstnanci ISS OP Ledeč nad Sázavou 
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Scptouchov bude opět žít 
V minulých dvou letech proběhla nákladná regenerace lesoparku Septouchov. Celý prostor 

bude předán veřejnosti v říjnu 2002 k užívání. Nejprve bychom se měli vrátit do historie, aby-
chom mohli pochopit dnešní snahu o obnovu. Vrch západně od města nebyl v minulosti zalesněn. 
Byla zde chudá pastviska posetá kameny. V roce 1862 se vlastník pozemků Emanuel Míiller roz-
hodl, že urovná půdu na samém vrcholku kopce. Tato část pozemku měla být později zalesně-
na. V lednu 1900 tyto pozemky zakoupila ledečská obec a vysázela zde les, který měl později 
sloužit jako lesopark k procházkám občanů a letních hostů. Byly zde zřízeny cesty, schodiště, la-
vičky a altánky. Pod skalami byla koncem dvacátých let tohoto století při kopání základu kolny 
náhodně objevena jeskyně. Jeskyně nebyla nikdy zpřístupněna pro veřejnost. Na vrcholku Šep-
touchova byla postavena v roce 1937 dřevěná rozhledna. Z výšky 21 metrů byl úchvatný pohled 
na město i do části Posázaví. V roce 1959 rozhledna ustoupila televizními přivaděči. 

Od padesátých let nebyl celý lesopark udržován. V roce 1999 město Ledeč nad Sázavou 
požádalo o dotaci na regeneraci lesoparku. Po značném úsilí a jednání, ve kterém se angažoval od-
bor životního prostředí, byla snaha náležitě oceněna. Město Ledeč nad Sázavou získalo od Státní-
ho fondu životního prostředí ČR dotaci ve výši cca 4 mil iony Kč, což představuje 80 % nákladů na 
regeneraci. Výška dotace umožnila městu, za vložení minimálních nákladů, obnovit a oživit zají-
mavé území tak, aby mohlo být již v tomto roce plně využíváno k rekreačním účelům. 

Celý komplex lesoparku je z hlediska provedené regenerace možné rozčlenit do tří zón. Tyto 
zóny vycházejí z využití jednotlivých částí. 

1. zóna - parková - zahrnuje především východní část komplexu. Tato část měla historicky 
podobu udržovaného parku. Jde o nejnavštěvovanější část komplexu. Převládající funkcí této čás-
ti je funkce rekreační. Provedená opatření odpovídají obvyklým zásadám regenerace parkových 
ploch. Byla zde provedena detailní inventarizace dřevin, rovněž byly ošetřeny jednotlivé stromy 
a keřové skupiny. 

2. zóna - lesoparková - zahrnuje plošně nejvýznamnější část komplexu. Převažujícími funk-
cemi je funkce ekologicko - stabilizační a rekreační, předpokládá se však již také částečné hospo-
dářské využití porostů. To je však podřízeno prvním dvěma účelům. 

3. zóna - zóna charakteru příměstských lesů zahrnuje méně navštěvované části komplexu. 
Provedení komplexní rekonstrukce celého lesoparku je nutné rozložit na časové období mini-

málně deseti let. V první etapě, na níž město získalo dotaci, byla uskutečněna kompletní regenera-
ce parkové části, v zóně 2 a 3 již byly provedeny takové zásahy a opatření, které vytvořily základy 
pro komplexní regeneraci porostů a posílí ekologicko - stabilizační funkce. 

Při regeneraci došlo k rozsáhlým výsadbám stromů a keřů, ošetřování stromů. Bohužel muselo 
dojít také k pokácení neperspektivních dřevin. 

Od pradávna se vypráví pověst o vzniku názvu tohoto místa. Na tyto odlehlé části pozemků prý 
přicházely často večer milenecké dvojice. Šeptaly si zde do ouška milostná vyznání. Odtud tedy 
nebylo daleko k pojmenování - Septouchov. Přeje nejenom milencům, ale úplně všem návštěvní-
kům parku, aby jim sloužil ke spokojenosti. Ing. Břetislav Dvořák 

vedoucí odboru výstavby, ÚP a životního prostředí 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ, ZO L E D E Č N. S. VÁS ZVE NA 

OKRESNÍ VÝSTAVU 
• S P E C I Á L N Í V Ý S T A V A K R Á L Í K Ů M A S N Ý C H P L E M E N Č R 
• S P E C I Á L N Í V Ý S T A V A B A R N E V E L D E K 
• K R Á L Í K Ů , H O L U B Ů A D R Ů B E Ž E 

5. a 6. října 2002 
A R E Á L V K O Ž E L S K É UL. • S O B O T A 8 - 1 8 H O D I N • N E D Ě L E 8 - 1 5 

B O H A T Á C H O V A T E L S K Á T O M B O L A , 
O B Č E R S T V E N Í , H U D B A 

V Ý B O R N Á P Ř Í L E Ž I T O S T K N Á K U P U C H O V N Ý C H Z V Í Ř A T ! 

THUJE 
na živé ploty a různé okrasné 

jehličnany k podzimnímu prodeji 
v bývalých okrasných J 

školkách nabízí L. Vacek M 
ve Světlé nad Sázavou. S 

Tel.: 0451/45 26 67 | | 
(volejte ráno v 7 až 8 hodin) 31 

RYCHLÉ PŮJČKY 
OD 20 000,- DO 200 000,-
BEZ RUČITELE, BEZ ZÁRUKY 

PRO ZAMĚSTNANÉ, 
DŮCHODCE DO 65 LET 
PŘIJEDEME ZA VÁMI JTEL: 0 7 2 3 / 5 1 6 0 9 4 

0 6 0 6 / 5 6 6 8 0 6 
O 0 6 0 7 / 2 2 9 065 

0777 /226 8 5 1 

PRODEJNA NÁBYTKU 
Petr Jelen 

O b c h o d n í d ů m Sázavanka - 1. pa t ro 
Husovo nám., Ledeč nad Sázavou 

tel./řax: 0452/60 13 52 
N A B Í Z Í 

• sedací soupravy 
• obývací stěny 
• dětské pokoje 

• dvoj lůžka 
• masivní nábytek 

• matrace 
• kuchyně 

• koupelnový nábytek 
• bytové doplňky aj. 

I N Z E R C E 
• Provádíme oplocení a zámečnické prá-
ce. Tel.: 0604/762 432. 
• Finanční půjčky bez ručitele. Jaroslava 
Havlová, Ledeč n. Sázavou, tel.: 0602-203 
131. 
• Koupím chalupu k rekreaci či poze-
mek schválený pro stavbu, s elektřinou. 
Nabídky jen z oblasti Zeliv - Ledeč - Zruč. 
Výlučně samota. Tel.: 02/22 07 51 01. 

Situace na trhu práce 
v mikroregionu Ledeč nad Sázavou 

Míra nezaměstnanosti v mikroregionu 
Ledeč nad Sázavou k 31. 7. 2002 činí 
6,52 %, což je 308 uchazečů o zaměstnání 
(z toho 194 žen). Průměrná míra neza-
městnanosti v okrese Havlíčkův Brod je 
6,22 %. Na počátku letošního roku byla na 
Ledečsku nezaměstnanost 4,88 %. Počet 
nezaměstnaných vzrostl od té doby o 71 
uchazečů o zaměstnání. Přímo ve městě 
Ledeč n. S. je 172 nezaměstnaných, míra 
nezaměstnanosti je zde 5,67 %. 

Počet volných pracovních míst na Le-
dečsku činí v současné době 19 míst. Ve 
volných místech převažují dělnické profe-
se. Nyní připadá na jedno volné pracovní 
místo přibližně 16 uchazečů o zaměstnání. 

UFOlEtS^ 



Sokolovna v Ledči nad Sázavou 
Jestliže nahlédneme do publikace Antonína 

Kosteleckého Průvodce po Ledči n. S. a okolí 
z roku 1929, pak tam jsou na str. 27 následující 
řádky: 

Po silnici a vkusně upraveném nábřeží při-
jdeme k zahradě, na níž pěkně se vyjímá dů-
stojné dílo nadšení a obětavosti všeho 
pokrokového občanstva, zvlášť pak členstva -
nová, moderním požadavkům plně vyhovující 
sokolovna s vlastním biografem. Stavbu pro-
vedl (nákladem přes půl milionu Kč) podle ná-
vrhu architekta V. Pospíšila architekt a stavitel 
Jaroslav Svoboda. Oba tito pražští stavitelé 
jsou rodáky ledečskými. 

Tolik ředitel měšťanských škol ve Světlé n. 
S. (dříve v Ledči) Antonín Kostelecký. Ještě 
ho jako starého pána pamatuji, bydlel ve vilce 
nad Růžovou uličkou nad tratí. A dále. Kdo 
dnes ví a zná něco o obou našich rodácích 
a tvůrcích sokolovny? 

Jistě nebudu dalek pravdy, když uvedu ně-
které podrobnosti a zjistím, že asi nejsou tolik 
v povědomosti čtenářů. Ze vzpomínek rodičů 
totiž vím, že se na stavbě podíleli sokolští i j iní 
dobrovolníci, dnes bychom řekli brigádníci. 
Při stavbě a betonování bylo potřeba dost pís-
ku. Tak se začal „těžit" na ostrovci a na koleč-
kách se vozil ke stavbě. Kdysi jsem dokonce 
viděl fotografii této práce. Každopádně se roz-
loha ostrovce zmenšila, protože původně sahal 
až na úroveň dnešní sokolovny. 

Tolik byly moje znalosti o sokolovně, ale 
dnem 10. srpna tr. se rozšířily. Objevil jsem 
totiž v obchodě v Poděbradech pohlednici, 
kterou zde publikuji. Text hovoří o Tělocvičně 
v Ledči. Na rubu vedle běžných atributů po-
hlednicové rubové strany je pouze UNIE, 
PRAHA. O něco více prozradí denní razítko 
ledečské pošty, které je 21. VII. 1911. Logicky 
z toho vyplývá, že snaha ledečských sokolů se 
datuje do let kolem 1910 a jistě to byla 1. svě-
tová válka, která zabránila realizaci tohoto 
díla. 

Nyní k technickým parametrům tělocvičny. 
Budova byla přízemní a na délku měla 33,8 m 
a na šířku pak 14,7 metrů. Dá se tedy říct, že 
šlo opravdu o rozměry více než dostačující. 
Sál tělocvičny byl projektován tak, že by 
sloužil i kulturním akcím. Na pravé části pro-
jektant koncipoval jeviště 9 x 6,7 metru, za-
tímco tělocvična měla rozměry 18 x 12 m. 
z místností pak byly v budově už jen místnost 
pro výbor (6,8 x 6,7 m), šatna, WC, pak kni-
hovna a místnost pro tenis a nářadí. 

Tak tolik k zajímavému a nikdy uskutečně-
nému projektu sokolovny v Ledči nad Sáza-
vou. Pochopitelně, že je řada otázek, a to 
např., kde se počítalo s výstavbou, kdo byl 
projektantem a kolik už v uvedené době bylo 
peněz na stavbu. Jistě edice pohlednice byla 
jednou z forem získávání financí. 

Určitě je jisté, že k historii tělocvičny 
v Ledči n. Sáz. a i pozdější sokolovny může 
být v příslušných archivech popř. kronikách 
řada dalších zajímavostí. Je to tedy pole pro 
badatele, kteří k záležitosti jistě by mohli ještě 
dost povědět. Dr. Miroslav Vostatek 

Dvojkolejná železnice přes Ledeč nad Sázavou (3) 
Z již citovaných dokladů z fondu 

Státního ústředního archivu (SUA) 
v Praze-Chodovci, který disponuje 
spisy Ministerstva železnic, jasně vy-
plynulo, že zájem o tuto trať měla ar-
máda. O záležitosti se jednalo na 
nej vyšších místech spojených s otáz-
kami obrany republiky. Není tedy 
divu, že na spisech figuruje i generální 
štáb čs. armády a jeho náčelník arm. 
gen. Ludvík Krejčí. Dne 11. 3. 1938 
požadovala např. armáda urychlení 
prací i stavby. 

V této době se již dokončovalo a pro-
vozovalo dvojkolejná spojení mezi 
Kolínem a Německým Brodem. Při po-
hledu na železniční mapu středních 
Čech je dodnes patrné, že to bylo torzo 
zamýšlených úmyslů. Nebylo žádné 
propojení směru sever - jih a tratě kon-
čily v Humpolci a Dolních Královi-
cích. I dnes jízda železnicí např. 
z Ledče n. Sáz. do Pelhřimova či Obra-
taně vyžaduje mnohahodinovou jízdu, 
i když se jedná o vzdušné vzdálenosti 
mezi 40-60 kilometry. V současnosti 
je přeprava zajišťována autobusy. Sku-
tečností jistě asi je, že toto propojení už 
nebude nikdy realizováno a navíc jeze-
ro Želivské přehrady by značně kom-
plikovalo pojetí projektu. 

Jak bylo publikováno v září 1937 
v Českém slově, uvažovalo se o třech va-
riantách nádraží v Ledči n. S. Podobně to 
bylo i s průtahem železnice městem. 
Z oné doby se pamatuji, že se měla řešit 
situace tzv. vilémovického oblouku po-
dobně jako ve Vlastějovicích. Tedy dvě-
ma mosty a tunelem pod Hájem. 

Na řadě dokladů v SÚA týkajících se 
této problematiky je razítko „Skart 
1958". Bezesporu se to u mnohých lis-
tin stalo a zatím jsem neobjevil plány, 
výpočty či jiné dokumenty týkající se 
města a průtahu železnice. Uvedený ar-
chiv má v evidenci spis č.j. MŽ 
51215/1937 ze dne 4. 9. 1937 o ubyto-
vání pracovníků stavební správy ČSD 
v Ledči n. S., avšak originál už neexis-
tuje. (6) Každopádně uvedené doklady 
potvrzují, že zpráva v Českém slově 
nebyla smyšlená, naopak informace 
byly fundované a pocházely z informo-
vaného zdroje. 

Tolik k této zajímavé záležitosti 
a domnívám se, že i záležitosti zapo-
menuté a pro většinu čtenářů neznámé 
a na druhé straně objevné. Jistě by pří-
padný badatel mohl ještě něco objevit, 
aleje to práce mravenčí vyžadující čas 
a cesty do archivu. Možná, že i ve fon-
dech Okresního úřadu Ledeč n. S. by se 
ledacos mohlo objevit. Avšak je také 
možné, že ve městě existují pamětníci, 
kteří jisté by mohli doplnit napsané 
vlastními vzpomínkami a poznatky 
a kompletizovat skutečnosti tohoto za-
jímavého projektu, který se neuskuteč-
nil, i když se počítalo, že v roce 1942 
mohl být dokončen. 

Závěrem děkuji pracovníkům SUA 
Praha-Chodovec za pomoc a ochotu 
při hledání podkladů k tomuto tématu. 

Dr. Miroslav Vostatek 
Vysvětlivky: 
(6) SÚA - dopis 922/08 - 02, 12. 4. 
2002, ing. Kunt 

Mezi stovkami pohlednic Ledče nad Sázavou zase jich není tolik, jejichž 
tvůrci byli malíři a grafici. Právě ukázka Ledče nad Sázavou - Mizerova patří 
mezi ně. Údaj na rubu hovoří, že jde o dřevoryt Josefa Stockla, který pochází 
někdy ze 40. let minulého století. Poštou prošel až v roce 1946, jak je patrné 
z poštovního razítka. Jistě by bylo dobré zjistit, kdo uvedený umělec byl a jak 
se dostal k tomu, že ztvárnil Ledeč. M.V. 
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Z policejn 
Q 1. 8. Neznámý pachatel se vloupal do 
firmy Scháfer Sudex s. r. o. v Ledči. Ná-
silím se dostal do kanceláře technického 
útvaru, kde odcizil počítač a kalkulačku. 
Na jiné kalkulačce spočítali, že škoda je 
za čtyřicet tisíc korun. 
Q 2. 8. Silné rozčarování musel cítit ři-
dič favorita, kterého zaparkoval v lese 
mezi Beneticemi a Vilémovicemi. Když 
se se „společností" vrátil z lesa, našel tu 
kamenem rozbité sklo auta a už vůbec 
nenašel svůj foťák ani firemní razítko. 
Záletník tak přišel o čtyři tisícovky. 
Q 4. 8. J. K. telefonicky oznámil, že mu 
neznámý drzoun odcizil celé kolo od jeho 
osobního vozidla, zaparkovaného před 
domem v ulici Na Žižkově. 
Q 6. 8. Provozovatel „staré" benzínky 
oznámil na policii, že zjistil násilné vnik-
nutí do objektu. Pachatel tu vypáčil zá-
mek u dveří a odcizil spotřební zboží za 
20 000 Kč. 
Q Další krádež byla zaznamenána 
v Sychrově. Paní S. M. oznámila, že sejí 
z hospodářské budovy ztratila trávní se-
kačka za 5000 Kč. I tady není pachatel 
dosud známý. 
Q 7. 8. Poctivá nálezkyně M. B. našla na 
polní cestě u Tunochod pánskou 
peněženku s doklady a patnácti stovkami 
korun a vše odevzdala na policii. Pražák 
M. A. z Letňan se mohl veselit. 
• 8. 8. E. P., teplický chalupář, oznámil 
ztrátu horského kola za 25 000 Kč ze své-
ho rekreačního objektu v Chřenovicích. 
Kde se darebák s kolem prohání není 
známo. 
Q 9. 8. Probíhající prázdniny zřejmě po-
malu zatemňovaly mozek (mozeček) ne-
známým lumpům, kteří poškozovali 
budovu i zařízení Základní školy v Ná-
dražní ulici. Jen o trochu menší míru 
mělo jejich hloupé řádění o tři dny poz-
ději, kdy zase rozbíjeli okna u školní tělo-
cvičny. 
Q Na linku 158 volal anonym z Hradce 
Králové a upozorňoval na ostrý zápach 
ve dvoře restaurace David v Ledči. Setře-
ním bylo zjištěno, že se tu v kovovém 
sudu spalovaly ekologicky závadné oba-
ly. Záležitost bude vedena jako přestu-
pek. 
Q 10. 8. Velká rána. Tak by se dala na-
zvat krádež vloupáním do osobního vo-
zidla na Tyršově nábřeží. Majitel J. S. 
oznámil, že mu neznámý pachatel vypá-
čil u jeho mazdy přední dveře a ukradl 
mu autorádio a oblečení v celkové hod-
notě 50 000 korun. 
Q 11. 8. Nezdarem začaly svůj letní tá-
bor ve Zlaté zátoce dvě oddílové vedou-
cí. V nestřeženém okamžiku je zloděj 
okradl o mobilní telefon, kalkulačku a fi-
nanční hotovost. O svátku Zuzany tak 
přišly celkově o 7000 korun. 
Q 12. 8. Volně pobíhající pes roztrhal 
paní L. T. z Tasic dvě slepice. Viník se 
ani nenažral a prostě zmizel. 
Q 14. 8. V Ledči byl zadržen celostátně 
hledaný R. Z. z Příboru, který se svými 
kumpány z Ledče a jejího okolí páchali 

ih zápisků 
trestnou činnost. Všichni byli na místě 
zadrženi v rekreačním objektu v Ostrově. 
• 16.8. Finanční hotovost, cigarety a al-
kohol ukradl neznámý zloděj v restauraci 
Prádelna. Způsobená škoda je za 9000 
korun. 
Q Další zprávička je ze zahraničí a je 
o nepovedených rodinných vztazích. Pan 
L. B. z Hamburku oznámil, že mu jeho 
sestra I. S. odcizila osobní věci v hodnotě 
30 000 korun z jeho rekreačního objektu 
v Podhradí. 
O 19. 8. Vandalové řádí i mimo Ledeč, 
tentokrát devastovali autobusovou čekár-
nu v Hněvkovicích. Jak oznámil pan 
J. V., škoda je za 1200 Kč. 
Q Smolně v Ledči skončil Ostravák M. 
H., kterému z místní nádražní rampy 
ukradli osobní vozidlo Škoda Forman se 
škodou přes 90 000 korun. 
0 21. 8. O poctivosti v tomto sloupku už 
jednou píšu. S potěšením konstatuji, že se 
našli další. Pan I. B. osobně na policii 
odevzdal peněženku s doklady a s hoto-
vostí 1800 korun. K. Z. ji ztratil na Huso-
vě náměstí. Rovněž paní D. Š. z Ledče 
odevzdala ztracené peníze i doklady k ra-
dosti návštěvníka z Prahy. Rádi otiskuje-
me! 
Q 22. 8. Paní I. K. telefonicky oznámila 
vloupání do prodejny potravin v Bělé. 
Neznámý lupič vypáčil okenní mříž 
a z prodejny si odnesl hotovost 1600 ko-
run a telefonní karty za 5600. No, hlavně 
aby byly od jeho operátora. 
Q 23. 8. Řádění zlodějů neodolala ani 
„sportovní" restaurace U Sparťana. Roz-
bité okno bylo cestou ke zlodějskému 
štěstí, a to v podobě hotovosti 5100 ko-
run. 
• 24. 8. Pan J. P. ze Ždírce musel být 
s drobnými poraněními ošetřen na místní 
poliklinice. K úhoně přišel v bytě pana 
V. S, kde se zdržoval bez přítomnosti 
majitele. Tomu se říká občanské soužití, 
v tomto případě samozřejmě narušené. 
• 27. 8. Pozoruhodně drzá loupež se sta-
la v ranních hodinách na Husově ná-
městí. Neznámí grázlové tu hrubým 
násilím vnikli předními dveřmi do pro-
dejny Spektrum, kde nakradli zboží za 
400 000 korun. Nezanedbatelná škoda 
vznikla také na zařízení prodejny. Dá se 
tu mluvit o dobře organizovaném zloči-
nu, neboť pachatelé se předem pokusili 
vyřadit z provozu policejní auta. Auta tak 
úplně vyřazena nebyla, zato darebáci 
1 s lupem jsou fuč. 
Q Rozverný návrat z diskotéky si orga-
nizovala parta mladých lidí, když ke ško-
dě Silnic H. Brod na silnici Ledeč - Kožlí 
yytrhala na padesát plastových sloupků. 
Skoda, že debilní počínání opět nikdo ne-
viděl. 
Q 30. 8. Abychom tento, tentokrát skoro 
výhradně „zlodějský" sloupek završili, 
napíšeme o jedné cynické krádeži. Pan 
V. S. ze Světlé zaparkoval své auto 
u hněvkovického hřbitova, aby se zúčast-
nil rodinného pohřbu. Během smuteční-
ho obřadu mu zloděj auto vykradl 
a způsobil mu tak hned dvojí zármutek. 
Obzvlášť odporné! OK 

ZASAHY NA PS 
Ledeč nad Sázavou 

• 5. 8. V odpoledních hodinách hasiči za-
sahovali u dopravní nehody na křižovatce 
u Kožlí. 
• 7. 8. V dopoledních hodinách za dešti-
vého počasí hasiči zachraňovali se stromu 
kotě vzácného plemene. Bylo to v ulici Ma-
rie Majerové v Ledči. Umňoukaného čtyř-
nožce předali rozradostněné majitelce. 
• 8. 8. Hasiči vyjeli k dopravní nehodě 
v ulici Hradní v Ledči. Jednalo se o havárii 
osobního auta do garáže. Nehoda se naštěstí 
obešla bez zranění. 
• 10. 8. Opět dopravní nehoda, tentokrát 
u osady Veliká. V příkopu byl převrácený 
a přelomený traktor. Zde bylo nutné použít 
autojeřábu, dále hasiči jímali unikající olej 
a po odtažení vraku vozovku uklidili. 
• 12.8. Policie povolala hasiče k dopravní 
nehodě u Zahrádky. Jednalo se o srážku 
osobního auta s traktorem. Hasiči zabezpe-
čili vozidla proti možnému vzniku požáru, 
účastníci nehody neutrpěli vážnější zranění. 
• 13. 8. - 14. 8. Od večerních hodin 
13. srpna se začala nebezpečně vzdouvat 
řeka Sázava. Řečeno v hasičské terminolo-
gii, byly nasazeny všechny dostupné síly 
a prostředky pro minimalizaci hrozícího 
povodňového nebezpečí. Tak celou noc ze 
třináctého na čtrnáctého srpna hasiči budo-
vali ochranné hrázky z pytlů s pískem, aby 
se oddálil průtok vody do níže položených 
míst v okolí řeky, zejména do obydlí a pro-
dejen. Hasiči monitorovali průběh zvyšová-
ní vodní hladiny a ve spolupráci s policií 
alarmovali zejména příbřežní letní tábory, 
dále v průběhu noci i majitele obchodů 
a obyvatele. Celou noc stoupala voda a tak 
záchranářské práce pokračovaly i v průbě-
hu dne čtrnáctého srpna, kdy už šlo přede-
vším o odčerpávání vody ze zatopených 
prostor. Povodeň nedosáhla naštěstí tak ka-
tastrofálních rozměrů jako v jiných oblas-
tech republiky. 
• 16. 8. Hasiči byli v nočních hodinách 
povoláni na záchranu dvou tonoucích osob 
v řece Sázavě v Ledči. Událost měla dobrý 
konec, hasiči poskytli tonoucím suchý 
oděv, nikdo se neutopil. 
• 17. 8. Na PS ohlásil operační důstojník 
hořící stoh slámy v Nové Vsi u Hněvkovic. 
Byl vyhlášen poplach pro stanici Ledeč zá-
roveň i pro její dobrovolnou jednotku, dále 
pro SDH Kožlí. Po příjezdu na místo se 
ukázalo, že stoh znehodnocené slámy spa-
loval jeho majitel a nesplnil stanovenou po-
vinnost tento záměr oznámit hasičům. 
• 22. 8. Tohoto dne hasiči zasahovali 
u dopravní nehody v Leštině. Z převrácené-
ho vozidla vytékala nafta. Bylo nutné vo-
zidlo jeřábem vyprostit a poté zabránit 
průsaku nafty do přírodního prostředí. 
• 23. 8. Znovu vyprošťování vozidla, ten-
tokrát z řeky Sázavy ve Stvořidlech, kam 
zapadlo po nedokonalém zajištění při par-
kování. 
• 26. 8. Hasiči vyjeli na požár slámy na 
poli u Ostrova. Sláma byla úmyslně zapále-
na, případ byl předán policii. 

Jak již bylo uvedeno, v měsíci srpnu byly 
nejzávažnějšími událostmi povodně. Pro 
úplnost dodáváme, že v tomto měsíci hasiči 
čerpali vodu ze sklepů šestkrát, dále byli 
povoláni dvakrát při sesuvu zeminy po po-
vodni, na kontroly stavu hrází rybníků, šest-
krát odklízeli padlý strom, pětkrát nouzově 
otvírali byt a osmkrát likvidovali hmyz (srš-
ně) ohrožující občany. 



Když v noci 23. 8. pomáhali ošetřovatelé 
v Kožlí v dojírně Zemka a.s. krávě při porodu, 
nečekali, co uvidí. Narodilo se totiž tele s úpl-
ně vyvinutými, samostatnými dvěma hlavami. 
Bylo už bohužel mrtvé, přesto je to úkaz, který 
je k vidění jednou za mnoho let. Pro „zeměděl-
ské odborníky" musím uvést, že se jednalo 
o jalovičku s jedním srdcem a plícemi, do kte-
rých ústily dvě průdušnice. Do bachoru vedl 
jen jeden jícen, druhý končil slepě v hrudníku. 
Kdyby tedy žilo, musela by se nejdřív určit 
hlava, která by se napájela. Pro samotnou živ. 
výrobu Zemka, znamená tento výjimečný jev 
pouze další ztrátu v roce, kdy neustále klesají 
výkupní ceny jejich produktů. P.V. 

Poděkování 
Rádi bychom touto cestou poděkovali 

příslušníkům Hasičského sboru, kteří nám 
pohotově a účinně pomohli při nedávných 
zátopách 14. 8. 2002. Díky jejich zásahu 
v objektu Husovo nám. 54 se podařilo 
udržet divokou vodu na uzdě a tím mini-
malizovat ztráty našich firem. 

Za A Astra, spol. s r.o. 
Věra Melounová 

Za PC Consult, v.o.s. 
Ing. Vladimír Vejsada 

Nezávislí jdou do voleb 
V posledních srpnových dnech byla i v na-

šem městě sestavena kandidátka Sdružení ne-
závislých kandidátů pro komunální volby 
2002. Zákonnou podmínkou registrace takové 
kandidátky je podpora minimálně 7 % občanů 
města. Našemu sdružení se podařilo během 
týdne získat potřebných pět stovek podpisů 
a kandidátní listina sdružení nezávislých kandi-
dátů tak mohla být v řádném termínu stanove-
ném zákonem předložena k registraci. 
Děkujeme všem ledečským občanům, kteří 
nám svým podpisem pomohli naplnit literu zá-
kona, umožnili tím nezávislým kandidátům 
účast v komunálních volbách a rozšířili tak 
možnost výběru do městského zastupitelstva 
o dalších 15 jmen. Volby se uskuteční ve dnech 
1. a 2. listopadu. Stanislav Vrba 

V těchto dnech se dostala na knihkupecké 
pulty kniha „Svedl jsi mě, Hospodine". Bo-
humil Svoboda v ní zaznamenal rozprávění 
biskupa ThDr Jaroslava Škarvady a jeho mládí 
v Ledči n. Sáz., studiích v Římě, spolupráci 
s kardinálem Beranem, s kterým procestoval 
snad celý svět, ale i o dnešním životě. Biskup 
Škarvada zasvětil celý svůj život Bohu a o tom 
všem vypráví tato kniha s přiléhavým názvem. 
Pro naše město je zajímavé vyprávění o jeho 
návštěvách Ledče ale i fotografiích dědy, kte-
rý měl domek v Havlíčkové ulici. Ten dnes 
odpočívá na starém ledečském hřbitově. Sám 
biskup Škarvada často zajíždí do našeho města 
a udržuje zde domek po předcích. Poutavé po-
vídání jistě zaujme nejednoho čtenáře svou 
životní zkušeností tohoto předního církevního 
činitele u nás. 

Knihu v edici rozhovory vydalo Karmelit-
ské nakladatelství v Kostelní Vydři v roce 
2002. -FP-

OHLÉDNUTÍ (DVĚ ČÍHOŠŤSKÉ ŽENY) 
Bylo to snad v roce 1987 nebo 1988, kdy jsem se jako holobrádkovský student vypravil na kole 

z Ledče do Číhoště, abych se osobně, na vlastní pěst, vyptal místních, jak to tehdy v zimě 1949/50 
vlastně bylo. Naivně jsem si představoval, že mě, neznámému, lidé vše vypoví. Jenže normalizač-
ní strach byl samozřejmě rozlezlý i po Vysočině. V Číhošti tehdy lidé mluvili neurčitě, jako by se 
nemohli rozpomenout. Až u Trtíků dole na návsi jsem pochodil. Zrovna bílili. Václav Trtík stál na 
štaflích a jeho paní, Marie, pocházející z Hroznětína, mu pomáhala. Říkala: „Čeho bych se bála, 
řeknu vám to po pravdě, jak to tady bylo...." a začala popisovat děje staré čtyřicet let. Popisovat 
tak sugestivně, jako by se udály včera. V určitých chvílích byla dojatá a hned zase protikomunis-
ticky nabroušená. Z jejího vyprávění vystupovaly živé postavy - Josef Toufar, rozliční číhošťští 
farníci, ale i její otec, hospodář, který se pod nátlakem socializace utrápil. Její řeč byla přímá, ráz-
ná, nebojácná, křesťansky odhodlaná svědčit o svatém knězi i v dobách temných. Musím potvrdit, 
že si tyto vlastnosti přirozeně zachovala i v 90-tých letech. Ten den mě ještě poslala do nedale-
kých Zdeslavic, za paní Marii Pospíšilovou, neteří P. J. Toufara, očitou svědkyní celého čí-
hošťského případu. Také ona se mnou tehdy hovořila - živě si vzpomínám, jak mi od plotu 
ukazovala, kde u ní mnoho let po strýčkově smrti zastavilo černé auto, chlapíci oznámili jeho smrt 
a předali hodinky a peněženku... 

A pak, v devadesátých letech, jsem do Číhoště chodil a jezdil poměrně často, sepisoval diplo-
movou práci na téma „Číhošťský zázrak a životopis Josefa Toufara" a pochopitelně se s pamětní-
ky a svědky setkával, hovořil a jejich výpovědi nahrával. Snad se mi někdy podaří dát tento 
autentický materiál do ucelenější podoby - ale co je teď podstatné: měl jsem možnost důvěrněji 
nahlédnout do životů obou žen, jak paní Marie Trtíkové, tak paní Marie Pospíšilové. U Trtíků to 
byla nezapomenutelná odpoledne a podvečerní debaty, paní Trtíková mě vždy pohostila, pan Tr-
tík zase poskytoval cenné informace ze své kroniky a stále si vybavoval nové příhody a detaily, 
vážící se k P. Toufarovi a jeho číhošťskému působení. Oba manželé byli také po celá devadesátá 
léta neúnavnými organizátory místního dění - jen těch zájezdů a zájemců (i z řad dokumentaristů 
a publicistů), co přijali, zavedli do kostela a ochotně o všem mluvili. Stáli také v pozadí (i jako vel-
korysí dárci nemalých finančních obnosů) všech číhošťských slavností a akcí. Budu-li jednou 
vzpomínat na devadesátá léta a jejich atmosféru, především si vybavím radost, se kterou manželé 
Trtíkovi přijímali vyšetřování celé causy. Spělo vždy krůček po krůčku směrem ke spravedlnosti. 
Musím ještě dodat, že oba byli přesvědčeni, že se jednalo o zázračný pohyb křížku. 

O tom byla přesvědčena i Marie Pospíšilová, jedna z korunních svědkyň a nejbližších osob 
života Josefa Toufara a vlastně i jeho dnů v Číhošti, neboť jako farní hospodyně vypomáhala své-
mu strýci na faře a byla tak účastná celého chodu farnosti. I v den jeho zatčení. Rád si vybavuji 
útulnost jejich zdeslavického domku; její rady, za kým bych měl ještě z pamětníků zajít, posílala 
mě do Arnolce, Toufarova rodiště, atd. Vím, že její životní osudy nebyly po zatčení a smrti J. Tou-
fara nikterak lehké - mohla pracovat jen jako pomocná síla, v Leštině kdesi v kuchyni, ale nesly-
šel jsem ji nikdy lamentovat nebo stěžovat si. Byla skromná. Bohužel k hanebnostem našich 
posledních let patří to, že naše společnost nedokázala těmto lidem za jejich oběti adekvátně podě-
kovat. Ptal jsem se paní Pospíšilové, jak velký má důchod. Byla to v polovině 90. let nejnižší saz-
ba, snad kolem tří čtyř tisíc. Vrah jejího strýce, estébácký pracovník ministerstva vnitra Ladislav 
Mácha, pobíral tou dobou důchod kolem deseti tisíc. Nechci tady teď vytahovat sumy - myslím že 
paní Pospíšilové na zlatě moc nezáleželo, její poklady byly uloženy v jiných hodnotách, v těch, 
které moli nesežerou. Cítil jsem z jejího vypravování vroucnost a moudrý klid. Ona patřila k nej-
pozoruhodnějším osobnostem našeho kraje, niterným a houževnatým. I svoji pozdější nemoc a 
zhoršování zraku nesla statečně a svým životem svědčila o tom, že pochází z Toufarova rodu. 

Za oběma ženami, Toufarovými farnicemi, se už bohužel pro posilu rozjet nemohu. Marie Po-
spíšilová zemřela 18. listopadu 2001 ve věku 74 let; a Marie Trtíková 14. května ve věku 
nedožitých 74 let. Ohlížím se za těmito dvěma venkovskými ženami s vděkem. Chybí mi tu jejich 
pevnost, věřím v jejich přímluvy. Miloš Doležal 
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Dne 19. června vydala Česká pošta dopisnici s přitištěnou známkou s portrétem pá-
tera Josefa Toufara, která připomenula sté výročí narození tohoto kněze. Na lístkuje 
pak vyobrazen kostelík v Číhošti s křížkem znázorněným jakoby v pohybu. Zde je le-
genda: 100. výročí narození faráře Josefa Toufara, oběti proticírkevních represí. 
Smutný a bolestný konec tohoto člověka se musí připomínat právě dnes, kdy historická 
paměť národa trpí úbytěmi. M. V. 
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EST oslavil 10 let trvání 
23. srpna se sešli zaměstnanci firmy EST + a.s. k oslavě 10 letého výročí trvání společnosti a působení ochranné značky EST na trhu zařízení povr-

chových úprav. Pozvání přijali i zástupci městského úřadu, ostatních ledečských firem a spolupracujících organizací. Společně probrali vývoj od pri-
vatizace „s odtržením" od Kovofiniše s.p., přes kritická léta v polovině desetiletí až po růstový vývoj posledního období. Počet pracovníků sice 
poklesl ze 132 zaměstnanců na 85, výkonnost se však zvýšila o cca 30 procent a v obratu dosahuje přes 90 mil. Kč. Z hlediska sortimentu základem 
zůstává stále stříkací technika a příslušenství vlastní konstrukce a výroby, dodávky jsou však již kompletovány v případě zájmu do pracovišť. Zákaz-
níci mohou využívat i praktického odzkoušení uplatnění navrhovaného zařízení a technologie na konkrétním výrobku v moderním technologickém 
centru. Velká pozornost je věnována inovacím sortimentu, modernizaci strojního parku a sociálního zázemí. 

Vážený pane řediteli! 
Dnem 14. srpna byla z rozhodnutí Zastupi-

telstva Města Ledeč nad Sázavou ukončena 
Vaše úloha být ředitelem Základní školy Ko-
menského zánikem organizační složky zřízené 
Městem Ledeč nad Sázavou. Tímto aktem 
skončila samostatná dráha této školy po 103 
letech vymezení pro základní vzdělávání dětí. 
Nicméně změní se něco zásadního po tomto 
datu? Já si to nemyslím, i přesto, že z rozhod-
nutí zastupitelstva města došlo ke sloučení ně-
kolika organizačních složek základního 
vzdělávání dětí včetně obslužných provozů ke 
dni 15. 8. Je to sice „revoluční rozhodnutí", ale 
i od tohoto data budou pro základní vzdělávání 
sloužit budovy v ulici Komenského, v ulici 
Nádražní a též v ulici Barborka, byť ponesou 
jednotný název - Základní škola Ledeč nad 
Sázavou. 

Po přijetí rozhodnutí zastupitelstva města 
o vytvoření jediné organizační složky pro zá-
kladní vzdělávání dětí v našem městě nebylo 
jednoznačně zřejmé, kdo bude vůdčí osobnos-
tí při řízení této školy a také pak celého peda-
gogického kolektivu a dalších pracovníků. 
Veřejné výběrové řízení dávalo možnost nejen 
pedagogům z našeho města, ale i odjinud. Zá-
jem, jak se nakonec ukázalo, nebyl velký, ale 
průvodní komplikace při prvním řízení v zása-
dě rozhodly, že jste byl nakonec jediný ucha-
zeč. Dle mého soudu toto nebylo podstatné, 
podstatným byla především Vaše vytrvalost 

a snaha, kdy v tuto chvíli to mohu zplna říci, 
Vás, pane Kosprde, stát se pro tento nový sub-
jekt, základní školu, vedoucí osobností. Při-
znám, že v hloubi našich úvah a přání jste již 
předem byl osobností pro takovouto úlohu. 
Ale myslím si, že nakonec i Vás mrzelo, že po 
tolika odpovědných přípravách jste se nemohl 
seprat s více uchazeči o tento post. 

Vážený pane Jaroslave Kosprde, 
na dnešní den jste byl pozván do obřadní 

síně Města Ledeč nad Sázavou, abych Vám 
předal jmenování o tom, že od 15. srpna letoš-
ního roku na základě rozhodnutí rady města se 
stáváte ředitelem největší organizační složky 
Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres 
Havlíčkův Brod, a to nejen našeho města, ale 
patrně v celém kraji Vysočina, což si ještě po 
zahájení nového školního roku 2002 - 2003 
ověříme. Já Vám za sebe, radu města k tomuto 
výsledku upřímně blahopřeji a myslím, že 
není náhodou, že právě Vy, dosavadní ředitel 
historicky nejstarší funkční základní školy 
v Ledči nad Sázavou, přebíráte velmi význam-
nou štafetu ředitelů základního školství v Led-
či. Čeká Vás velmi náročná práce 
zkonsolidovat činnost dvou původních samo-
statných škol a k tomu ještě činnost školních 
jídelen. Věříme, že Vaše rozvážnost, mladist-
vý elán a Vaše oblíbenost utuží také práci celé-
ho velmi rozsáhlého pedagogického sboru 
včetně obslužných pracovníků nového subjek-
tu. Pro zvládnutí toho všeho budete potřebovat 
odpovědné zástupce, vybírejte si je náročně, 
abyste tíhu svých povinností mohl rovnoměr-
ně rozložit především s jediným cílem, naplnit 
úlohy výukového procesu. Celý pedagogický 
sbor pod Vaším vedením musí předávat našim 
dětem maximum vědomostí pro jejich budou-
cí život v dospělosti. 

Vážený pane řediteli, v tuto chvíli jsem pře-
svědčen, že v průřezu nastíněné povinnosti 
splníte ve prospěch dětí a jejich rodičů. Naše 
město jako zřizovatel je připraveno k tomu 
Vám vytvářet dobré podmínky a zázemí. Jen 
trvale mějte na paměti, že ředitelem školy ne-
jste pouze na 8 hodinový úvazek. Očekáváme 
také Vaši účast na společenském dění města 
a že k tomuto cíli povedete i podřízený peda-
gogický sbor. Je nutné dát najevo, že jste nosi-
teli vzdělanosti a kulturního života. Ať se Vám 
v budoucích dnech daří, aby duch Vaší osob-
nosti byl přítomen nejen na svěřené škole, ale 
také v celém našem městě a okolí. 

K tomu Vám přeji plnou sílu a dobré zdraví! 
Karel U R B A N 

starosta města 

Zdravotní pojišťovna 
METAL-ALIANCE 

nabízí svým pojištěncám na rok 2002 
příspěvky z fondu prevence 

Příspěvky na: 
• podpůrně rehabilitační programy (ma-

sáže, cvičení, saunování) v zařízeních 
nasmlouvaných ZP M-A do 350,- Kč za 
rok 

• antikoncepci do 400,- Kč za rok 
(dívkám a ženám 15 - 30 let) 

• očkování a přeočkování proti klíšťové 
encefalitidě do 400,- Kč 

• očkování a přeočkování proti hemofi-
lovým nákazám do 370,- Kč 

• ozdravné pobyty dětí do 500,- Kč za rok 
(lyž. škola, škola v přírodě) 

• fixní ortodoncii (rovnátka) do 800,- Kč 
za rok/l čelist (mládež 1 0 - 1 8 let) 

• zvýhodnění dárců krve - nositelů 
Janského plakety do 4500,- Kč zlatá 

• vitamínová podpora pro dárce krve 
• sportovní prohlídky pro výkonnostní 

sportovce do 200,- Kč za rok 
• sportovní prohlídky pro vrcholové 

sportovce do 500,- Kč za rok 
• pobyty pořádané ZP M-A pro děti 

alergiky u moře, na horách do 7000,-
Kč (děti a mládež 6 - 1 7 let) 

• operaci hemeroidů pomocí Longovy 
metody (50 % nákladů) 

• příspěvek pro dárce kostní dřeně -
částka 4500,- Kč a rehabilitačně 
rekondiční £obyt 

• P L A V Á N I Z D A R M A - plavecký 
bazén Havlíčkův Brod 
Pá tek 16-17 hodin a neděle 18-19 
hodin, od září do konce května (volný 
vstup s průkazem pojištěnce) 

Dále zajišťujeme pro klienty 
Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE: 

• slevy ve vybraných provozovnách 
• slevy na cestovní pojištění do zahraničí 
• možnost poskytnutí individuálního 

účtu (výpis lékařské péče) 
KONTAKTNÍ MÍSTO: 
Habrcckd 450, Ledeč nad Sázavou (poliklinika) 
ÚŘEDNÍ HODINY: 
Po a St 7 . 3 0 - 11.00 a 12 .00-16 .30 hodin 
l i t 7 . 3 0 - 11.00 a 1 2 . 0 0 - 15.00 hodin 
Čt 7.30 - 11.00 a 12.00 - 14.00 hodin 
T E L E F O N : po 22. 9. 2002-569 721 014 

cit 



¥ době od 27, 8, do 15, 9, 2QQ2 
probíhá v Ledči nad Sázavou 

,JStonožková akce" 
Hnutí „Na vlastnídi nohou" 

s emblémem stonožky 
pořádá sbírky na pomoc 
základním školám po-
stiženým záplavami 

V této době máte možnost potkat 
v Ledči nad Sázavou děti 

s kasičkami Tyto děti pořádají 
sbfíktí m pomoc těmt kteří byli 

postiženi záplavami Přispějte i Vyt 
alespoň malou částkou* a pornem-

te těm, kteří Vaši porno® v teto 
době nejvíce potřebuji. Příspěvky 

jmf vybífšny také 
přímo v ZŠ Ledeč nad Sázavou 

Komenského víme. 
Předem děkujeme občanům za 

jejich ochotu spolupracovat 
s tímto mezinárodním hnutím 

na pomoc postiženým,.. 

SLUŽBĚ PRVNÍ POMOCI 
Lékařská služba první pomoci v Led-

či nad Sázavou, Haberská ulice 450, ne-
bude otevřena pro pacienty ve dnech: 

pondělí 23. 9. 2002 
čtvrtek 26. 9. 2002 

Důvodem je odmítnutí ledečských lé-
kařů MUDr. Jiřího Pavlíčka a MUDr. 
Olgy Jaremenkové, nadále zajišťovat pro 
veřejnost Lékařskou 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 vrát-
nici). Telefonní spojení: 0451/40 82 22. 

Aleš Ošťáral, ředitel 
Zdravotnické záchranné služby v.r. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny oslaví 
12. 9. Cahová Marie, Družstevní 880 
28. 9. Vrána Jan, Nádražní 266 
Čapková Marie 
75. narozeniny oslaví 
15. 9. Jelínek Miroslav, Zahrádecká 916 
28. 9. Nulíčková Věra, 5. května 470 
29. 9. Marková Miroslava, J. Wolkera 869 
Urban Josef 
Plch Josef 
80. narozeniny oslaví 
8. 9. Krajíček Josef, 28. října 565 
12. 9. Dvořák Jiří, J. Haška 573 
85. narozeniny oslaví 
16. 9. Nekvasil Václav, Slunečná 953 
29. 9. Urban Jaroslav, Hutní 567 
Kafka Josef 
90. narozeniny oslaví 
Časarová Božena 
94. narozeniny oslaví 
22. 9. Pařízková Růžena, Pod Stínadly 599 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prožití dalších dnů Vašeho života ve zdraví 
a spokojenosti. 
Narozeni 
Petra Tvrdíková 
Ladislav Nečil 
Patrik Peluch 
Pavel Hoskovec 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození Va-
šeho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby vy-
růstalo ve zdraví a k všeobecné radosti. 
Svatby 
Andrea Palínová a Jan Letko 
Kateřina Včeláková a Zdeněk Rýzner 
Lucie Pytlíková a František Doležal 
Petra Banýrová a Martin Och 
Marcela Sechovcová a Jiří Končel 
Novomanželům přejeme do společného živo-
ta hodně lásky, porozumění a spokojenosti. 
Zemřeli 
Fulínová Marie 

V Ý Z V A PRO V O L B Y D O 
ZASTUPITELSTVA M Ě S T A 

LEDČE NAD SÁZAVOU 
Redakce Ledečských novin nabízí ledeč-

ským politickým stranám a sdružením pre-
zentaci svých volebních programů 
a prohlášení pro letošní komunální volby. 
Maximálně bude jedné straně věnována jed-
na stránka LN, tedy formát A4, a to včetně 
kandidátní listiny a případného loga. Termín 
odevzdání těchto materiálů do redakce LN je 
30. září 2002. 

PROGRAM KINA - říjen 
1.10. BLADEII. 
19.30 Akční horor. Největší lovec upírů 

všech dob se vrací 
3. 10. MUŽI V ČERNÉM II. 
19.30 Premiéra amerického barevného filmu 
5.10. 40 DNŮ A 40 NOCÍ 
19.30 Úspěšná milostná filmová komedie 
8. 10. KATE & LEOPOLD 
19.30 Romantická veselohra dvou mladých 

lidí 
10. 10. PRINC EGYPTSKÝ 
16.00 Animovaný příběh ze starého Egypta 

o synovi otrokyně a faraóna Hamsese 
12. 10. VANILKOVÉ NEBE 
19.30 Milostné drama 
15. 10. RESIDENT EVIL 
19.30 Skvělý akční thriller, plný napětí, 

dobrodružství a atraktivní hudby 
17. 10. ČESKÁ SPOJKA 
19.30 Filmová komedie - Anthony Hopkins 

a Chris Rock zachraňují svět přímo 
v Praze 

19. 10. KÓD NAVA JO 
19.30 Jeden z nejúspěšnějších velkofilmů na 

Západě 
22. 10. BŮH JE VELKÝ - JÁ NE 
19.30 Milostná filmová komedie o lidských 

touhách a láskách mladých 
24. 10. NÁVRAT DO ZEMĚ - NEZEMĚ 
16.00 Věřte na kouzla a pohádky, pak budete 

létat. Kouzelná pohádka z dílny 
W. Disneye 

26. 10. PROROCTVÍ Z TEMNOT 
19.30 Kriminální příběh s populárním 

Richardem Gerem v hl. roli 
29. 10. VZOREC PRO VRAŽDU 
19.30 Kriminální příběh 
31. 10. POLIBEK DRAKA 
19.30 Akční hvězda Jet Li bojuje proti 

přesile pařížského podsvětí 

SMUTNÁ ZPRÁVA 
Velmi smutná zpráva přišla do naší re-

dakce z Hořic v Podkrkonoší. Ve věku 81 let 
tu 8. srpna zemřela paní LIBUŠE 
EXNEROVÁ, která nejenže dlouhá léta žila 
v našem městě, ale také na něj nikdy docela 
nezapomněla. Byla pravidelnou a pozornou 
čtenářkou našich novin a po celá léta nikdy 
neopomněla při svátečních příležitostech 
poslat pohlednici s přáním. Nezbývá nám 
všem, kteří jsme Vás znali a měli rádi, vzdát 
poslední hold a tichou vzpomínku. Ta po-
hlednice mi už o Vánocích bude moc schá-
zet OK 

Stalo se roku... 
1922 
17. září zemřel Zdeněk Waldhútter, ředitel 
měšťanské školy. Zesnulý se narodil roku 1857 
v Klubeři na Příbramsku. Byl devět let učitelem 
v Křivsoudově, šestnáct let řídícím učitelem 
v Dolním Městě. R. 1904 byl ustaven odborným 
učitelem zdejší měšťanské školy chlapecké a za 
rok se stal ředitelem. Působil v Ledči sedmnáct 
let svědomitě a zdárně a získal si lásku všech. Byl 
též správcem živnostenské školy pokračovací, 
pokladníkem místní školní rady a výboru školy 
živnostenské. Oba jeho synové byli legionáři. 
Pohřeb měl velkolepý, takový jaký měl zvěčnělý 
starosta MUDr. Zelený. U hrobu promluvili o zá-
sluhách zemřelého čsl. Jan Beneš, za učitelstvo 
nej starší člen učitelského sboru Antonín Koste-
lecký a jménem bývalých žáků poděkoval zesnu-
lému Ing. C. Jan Littenauer. Čest budiž jeho 
památce. Po něm ustanoven byl zástupcem ředi-
tele obou měšťanských a obecné školy chlapecké 
a správcem živnostenské školy pokračovací uči-
tel Antonín Kostelecký. 
1927 
Dne 11. srpna konána schůze městského zastupi-
telstva za předsednictví starosty města Josefa 

Křivohlavého. Domovské právo přiznáno 
Eduardu Pokornému a Marii Novotné. Cena za 
osvětlovací elektrický proud stanovena na 3 Kč. 
70 h. na jeden Kw. Suspendovanému lesnímu 
hajnému Františku Rajdlovi dána ze služby výpo-
věď a na místo po něm vypsán konkurs. Uzávěrka 
Elektrárenského podniku do 31. prosince 1926 
vykazující schodek 14.256 Kč. 44 h. projednána 
a schválena. Schodek jest odůvodněn náklady in-
vestičními a bude převeden na běžný rok. 
Úprava levého břehu Sázavy od mlýna k mostu 
bude provedena vodním oddělením zemského 
správního výboru a obec ledečská přispěje 20 % na 
celkový náklad. Od 1. ledna 1928 bude zrušena 
dávka z přechodného ubytování, aby byl zvýšen 
příliv letních hostů, který v poslední době poklesl. 
Majitelé bytů budou vybídnuti, aby nepožadovali 
neúměrné nájemné od letních hostů. 
1932 
Zemský výbor vrátil obecní rozpočet na rok 1932 
k novému projednání, aby byl přiveden do rovno-
váhy. Podle nového projednání činí schodek řád-
ného rozpočtu 413.164 Kč. a mimořádného 
rozpočtu 1,655.855 Kč. Rádný rozpočet po úhra-
dě přirážkami, bude míti neuhrazený schodek. 

Schodek mimořádného rozpočtu 1,655.855 Kč. 
bude uhrazen zápůjčkami, 
dílka 43 804 Kč. 70 haléřů bude s povolením 
okresního úřadu použito na zaplacení trhové ceny 
za pozemky koupené na komunikace a na stavbu 
domu pro okresní úřad. Použité částky musí však 
býti i s úroky jmenovaným fondům postupně vrá-
ceny. Práce malířská v okresním domě zadána Jo-
sefu Mokrému, malíři v Ledči n. Sáz. za 23 858 
Kč. Práce kamnářská zadána Janu Štechovi, kam-
náři v Ledči n. Sáz. 7295 Kč. 80. 
1942 
(Německé děti v Ledči - KLV) 
Z krajů ohrožených leteckým bombardováním 
začali Němci posílat svou mládež do míst méně 
nebezpečných, zvláště pak do venkovských a ze-
mědělských míst (KLV = Kinderlandverschic-
kung). Á tak si 18. června vzpomněli také na 
Ledeč n. S., kde pro tento účel zabrali hotel 
Koželužnu. - Ten už nějaký čas předtím sloužil 
za ozdravovnu letců z Havlíčkova Brodu, kterým 
byla každý den letadlem shazována pošta na pro-
tější děkanskou louku. - Nyní byl hotel přeměněn 
na tábor pro německou tzv. Hitlerovu mládež 
(Hitleijugend). OK 
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