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Tam u řeky Sázavy je tichý, klidný kraj, 
na břehu řeky modravý tam osadu prej maj. 

Když měsíc kraj ten ozáří a peřej zašumí, 
tu kamarádi z osady si s lesem rozumí 

Ozvěna hlasy navrátí, když soumrak přišel tam, 
to z kamarádů z osady nechce být nikdo sám. 

Oheň zaplál černou tmou a písně lesem zní, 
mraky letí oblohou a struny kytar tiše zní... 

SRPEN 
Když se vesmír rozvlní 
A padá k Zemí hvězda, 
Snad se nám to nezdá, 
Frej si něco - to se vyplní... 

OD ZÁŘÍ V NOVÉM 
oznamujeme všem našim 

zákazníkům, že 
DROGERIE FOTO-KINO 

JANA SEKOTA BUDE 
OD 1. ZÁŘÍ 2002 

přemístěna na novou adresu -
HAVLÍČKOVA ULICE Č. 202 

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! 

Je stále ještě doba dovolených, je třeba využít jedinečných letních dnů a na-
čerpat nové síly do dalšího života. A kde jinde to je lepší, než v přírodě. Vždyť 
příroda je pro nás chrám, do kterého se neustále vracíme, jako bychom cítili, 
že je to naše prapůvodní kolébka. Přicházíme znovu, abychom nalézali sami 
sebe. Kolikrát nám postačí pohled do prosluněného kraje či k oblačnému nebi, 
šumění plynoucí řeky, procházka voňavým lesem, vůně květů. A pokud jste 
vyznavači Petrova cechu, třeba se dočkáte takového kapitálního úlovku 
z řeky Sázavy, jaký s obtížemi drží Daniel Kudrna. 

Nezbývá nám nic jiného než maximálně využívat všech radostí léta, neboť 
vězte, že Bartoloměj (24. 8.) svatý odpoledne zkrátí. OK 

HUT ANNA - BELA 
V měsíci srpnu se uskuteční v ga-

lerii Městského muzea v Ledči nad 
Sázavou prodejní výstava užitko-
vého a dekorativního skla ze sou-
kromé sklárny ing. Jany Třískové 
z Bělé. 

Výstava potrvá 
od 3. do 30. srpna 2002. 

INFORMAČNÍ CENTRUM 
Hrad Ledeč n a d Sázavou 

s.r.o. 
Vás s rdečně zve na 

PĚVECKÝ KONCERT 
PRAŽSKÝCH UMĚLCŮ 

Účinkují: 
soprán - Jana Nováková 

soprán - Magda Kovářová 
klavír - Hana Kozelská 

Na programu budou skladby 
Antonína Dvořáka, Giuseppe 

Verdiho, Georga Friedricha 
Handla a dalších. 

Synagoga Ledeč nad Sázavou 
neděle 1. září 2002 

v 16 hodin 
Předprodej vstupenek 

v Informačním centru. 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady Města Ledeč nad Sá-

zavou konaného dne 1. července 2002 
• RM Ledeč nad Sázavou bere na vědomí 
informaci starosty města p. Urbana ve věci 
právní subjektivity mateřských škol. 

• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje dle 
§ 30 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, 
aby honební pozemky, které se nachází v ka-
tastrálním území Ledeč nad Sázavou, Hab-
rek, Vrbka, Souboř, Obrvaň a jsou majetkem 
obce, přičlenil správní orgán do společen-
stevních honiteb, které v tomto území byly 
vytvořeny, nebo k těm, které se tvoří. 

Ze zasedání Zastupitelstva Města Ledeč 
nad Sázavou konaného dne 22. července 
2002 
• ZM Ledeč nad Sázavou ruší v souladu zá-
kona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném zně-
ní obecně závaznou vyhlášku číslo 01/2001 
O veřejném pořádku ze dne 14. března 2001. 
• ZM Ledeč nad Sázavou ruší své usnesení 
ze dne 9. února 2000 přijaté ve věci odprode-
je pozemku pare. č. 2273/10 a části pare. č. 
1230/25 v kat. území Ledeč nad Sázavou 
v průmyslové zóně Zahrádecká firmě Envi-
comp, s. r. o. Ledeč nad Sázavou. 

• ZM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 67 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění stanovuje počet členů zastupitelstva 
města na 15. 

• ZM Ledeč nad Sázavou bere na vědomí 
obsah dopisu Miroslava Říhy, bytem Ledeč 
nad Sázavou čp. 875 ve věci výstavby domu 
s provozovnou a garáží firmy SOLID 
GALVANOTECHNIK s.r.o. Ledeč nad Sá-
zavou v Hradci u Ledče nad Sázavou a ze 
všech dostupných informací posoudilo, že 
stavba je v současné době povolena, a vydá-
vá stanovisko, že záležitost výstavby je plně 
v řízení správních orgánů, do jejichž činnosti 
zastupitelstvo obce nemůže podle platné 
právní úpravy zasahovat. 

• ZM Ledeč nad Sázavou projednalo návrh 
novelizace obecně závazné vyhlášky 
č. 01/2001 o veřejném pořádku a v souladu s § 
84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích v platném znění schvaluje vydání této 
obecně závazné vyhlášky č. 02/2002 o veřej-
ném pořádku s účinností dnem vyhlášení. 

• ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 
písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění vyhlášku č. 1/2002 - „Rád 
pohřebiště" v předloženém znění. 

• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje v sou-
ladu s § 85 odst. 1, písm. a), zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
koupi pozemku pare. č. PK ZE 288/3 o vý-
měře 1512 m2 v k. ú. Obrvaň (lokalita závo-
diště AMK) od pana Josefa Vítka, Obrvaň 
30 a pana Františka Charváta., Obrvaň 25 za 
cenu 10 Kč/m2. 

• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje v sou-
ladu s § 85 odst. 1, písm. a), zákona i28/2000 
Sb. o obcích v platném znění odprodej pozem-
ku části pare. č. 351/7 z majetku města - cca 
3130 m~ s částečnou směnou části pare. č. 
351/1 z majetku firmy ŠVEMA - cca 13 m2 

v kat. území Obrvaň (lokalita u bývalé cihel-
ny) za cenu 7 Kč/m" s tím, že pozemky bu-
dou zatíženy věcným břemenem vedení 
odvodňovacího systému povrchových vod 
z rekultivované skládky. 

• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje v sou-
ladu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění odprodej pozemku PK-ZE č. 109 
o výměře 105 m~ v kat. území Habrek pro ZD 
Vrcha Jedlá za cenu 45 Kč/m2 - ostatní ko-
munikace. 

• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje v sou-
ladu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění odprodej části pozemku pare. č. 
1230/25 o výměře 15 000-18 000 m~ v kat. 
území Ledeč nad Sázavou v průmyslové 
zóně Plácky firmě K+K za 100 Kč/m** s tím, 
že v kupní smlouvě bude zakotvena povin-
nost pozemek vrátit městu, pokud na něm ne-
bude zahájena výstavba do 18 měsíců. 

• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje v soula-
du zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění zastavení nemovitosti čp. 145 v Ledči 
nad Sázavou na dobu 20 let k zajištění pohle-
dávky ČR-OkÚ Havl. Brod poskytnutí inves-
tiční dotace na výstavbu ZTV v ul. 
Poděbradova (150 tis. Kč) a 2 bytových jed-
notek v areálu nemocnice v Háji (640 tis. Kč). 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje v sou-
ladu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění nabytí nemovitosti - pozemku 
pare. č. 2023/1 o výměře 313 m2 darem od 
dárců Pharm. Dr. Josefa Dúbravného, Mgr. 
Dagmar Dúbravné, Petra Choutky, Jitky 
Choutkové a Zuzany Hnikové - všichni 
z Ledče nad Sázavou darovací smlouvou na 
základě smlouvy o budoucí smlouvě darova-
cí č. SI/49/98-BD ze dne 14. prosince 1998 
v souvislosti s poskytnutím státní dotace 150 
tis. Kč na výstavbu ZTV v ul. Poděbradova 

k připojení nově budovaných 3 RD (rodin-
ných domků) dárců. 

• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje v sou-
ladu zákona č, 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění - uzavření smlouvy o spolu 
financování (sdružení), uzavřenou mezi 
Městem Ledeč nad Sázavou a Bytovým 
družstvem Melechov pro výstavbu 9 byto-
vých jednotek, v ul. 28. října v Ledči nad Sá-
zavou, podle níž na celkové investiční 
náklady 9 009 465,- Kč vč. DPH poskytne 
Město Ledeč nad Sázavou 2 880 000,- Kč 
z poskytnuté dotace z prostředků SFRB ČR 
a dále jako nepeněžní vklad pozemek pare. č. 
st. 453 v kat. území Ledeč nad Sázavou 
a Družstvo uhradí zbývající část investičních 
nákladů 6 129 465,- Kč a případně vzniklé 
vícenáklady. 

• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje v sou-
ladu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění uzavření dohody o přistoupení 
dalšího účastníka a Dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. 22/2001 ze dne 31. srpna 2001 uzav-
řené mezi Městem Ledeč nad Sázavou a fir-
mou ATOS spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou 
k výstavbě 9 bytových jednotek v ul. 28. října 
v Ledči nad Sázavou. Podle této dohody je 
přistupující na straně objednatele tj. Města 
Ledeč nad Sázavou Bytové družstvo Mele-
chov pro výstavbu 9 bytových jednotek. 

• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje podíl 
vlastních zdrojů Města Ledeč nad Sázavou 
na akci plynofikace nemocnice Háj ve výši 
712 210,- Kč na rok 2002 a místních části 
Souboř, Obrvaň, Habrek ve výši 2 905 387,-
Kč v roce 2003. 

Slávek Poborský 
místostarosta 

Předběžné oznámení 
Po ukončení činnosti interní ordi-

nace MUDr. Strupla došlo ke snížení 
dostupnosti interních vyšetření. Ne-
mocnice Háj s cílem udržet každoden-
ní dostupnost interních vyšetření 
zabezpečí tuto činnost svými lékaři 
a to zajištěním ordinačních hodin této 
interní ambulance. Činnost ambulan-
ce bude zahájena v měsíci září. Am-
bulace je umístěna v přízemí budovy 
polikliniky (vedle RTG, MUDr. Vr-
tislav Kaniok). 

Přístavba devíti bytových jednotek Původní část čp. 400 

Na přiloženém pohledu jižní strany při-
nášíme informaci o velmi brzké výstavbě 
devíti bytových jednotek, které budou pří-
stavbou k domu čp. 400 v ulici 28. října. 
Výstavba bude realizována investorem Sta-
vební bytové družstvo Melechov, za přispě-
ní a spoluúčasti města Ledeč nad Sázavou, 
které do výstavby vloží nemalé náklady, ale 
především státní příspěvek na výstavbu no-
vých bytů, přidělený Státním fondem roz-
voje bydlení. Ty, kterým dosud chybí 
možnost vlastního bydlení, vyzýváme, aby 
neponechávali stranou svůj zájem o mož-
nost podílet se na takovémto druhu výstav-
by a ve velmi krátké době získat vlastní byt. 
Především vyzýváme ty, pro které je pěkné 
bydlení životní prioritou. K tomuto tématu 
se jistě na stránkách Ledečských novin vrá-
tíme, ale o informace můžete žádat na měst-
ském úřadě už nyní. KU 



Z a č á t e k š k o l n í h o r o k u 
Z rozhodnutí zastupitelstva města dojde od 15. 8.2002 v Ledči nad Sázavou ke sloučení 

ZŠ Nádražní a ZŠ Komenského. Nová škola bude mít název ZŠ Ledeč nad Sázavou, 
okres Havlíčkův Brod. 

Tuto Základní školu v Ledči nad Sázavou bude navštěvovat 908 žáků, kteří se budou 
učit v 41 třídě. Na prvním stupni bude otevřena specializovaná třída pro žáky 3. a 4. roční-
ků. Na škole bude působit 57 učitelů, 6 vychovatelek ve školní družině a školním klubu. 
Provoz školy bude zajišťovat 15 provozních zaměstnanců. Žáci se budou učit ve čtyřech 
budovách. V budově v Komenského ulici, ve dvou budovách v Nádražní ulici a v budově 
v Barborce. 

Do prvních tříd letos nastoupí 68 žáků. V nadcházejícím školním roce bude jedna první 
třída umístěna v Barborce, třídní učitelkou zde bude Jana Machotková. Další dvě první 
třídy budou umístěny do budovy v Nádražní ulici, zde žáky přivítají třídní učitelé Marek 
Kroutil a Bohumila Šrůtková. 

Umístění dalších tříd bude ve školním roce 2002 - 2003 velmi podobné jako v roce mi-
nulém. Drobné změny mohou nastat pouze v důsledku probíhající rekonstrukce na budo-
vě v Komenského ulici. 

V průběhu příštího školního roku bude vedení školy jednat s rodiči a pedagogy o opti-
málním rozmístění žáků ve čtyřech budovách ZŠ tak, aby výuka mohla probíhat co nej-
efektivněji a žáci měli vzhledem ke svému věku co nejlepší prostředí. Dialog s rodiči 
povedeme na třídních schůzkách a na Dnech otevřených dveří, které chceme v jednotli-
vých budovách uspořádat. 

V příštím školním roce budou otevřeny dvě nové učebny výpočetní techniky s připoje-
ním na internet. Tím se podstatně zkvalitní výuka informatiky. 

V nejbližší době čeká školu další velká změna, na kterou se budeme připravovat j iž 
v průběhu podzimu. Je to přechod do právní subjektivity, který se s největší pravděpo-
dobností uskuteční od 1. ledna 2003. 

Budova v Komenského ulici prochází další fází rekonstrukce, při které se mění střecha, 
jež je v havarijním stavu. Budova získá novou fasádu a v části předního prostoru vznik-
nou nové místnosti, které škola akutně potřebuje. 

Oceňuji, že vedení města, starosta, místostarosta, rada a zastupitelstvo mají velkou 
snahu o dokončení celé rekonstrukce, při které se především odstraňuje havarijní stav, 
takže žáci se mohou těšit na hezké a moderní prostředí. 

Cílem je vytvořit v dalších letech co nejlepší podmínky pro žáky a zaměstnance školy, 
úzce spolupracovat s rodiči a městem při řešení všech otázek, protože jenom tak lze docí-
lit, aby žáci opouštějící naši školu byli co nejlépe připraveni na další studium. 

Samozřejmě, že novou školu čekají další organizační kroky, o kterých budeme veřej-
nost informovat v nej bližších vydáních Ledečských novin. Jaroslav Kosprd 

Organizace školního roku 2002/2003 
Období školního vyučování ve školním roce 2002/2003 začne v pondělí 2. září 2002. 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2003. Období školní-
ho vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2003. Podzimní 
prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2002. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2002 a skončí v pátek 3. 
ledna 2003. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2003. Jednodenní pololetní prázdniny 
připadnou na pátek 31. ledna 2003. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne proběhnou 
od 10.2. do 16.2.2003. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 
18. dubna 2003. 

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 30. června do neděle 31. srpna 2003. 

V měsíci červnu obnovila firma ATOS s.r.o. pokračování oprav Základní školy v Ko-
menského ulici a myslíme, že je nepřehlédnutelnou skutečností nevidět i úpravy na exte-
riéru budovy. Na zveřejněném obrázku vidíte, jakým vnějším tvarem nás tato budova 
bude oslovovat po ukončení letošní etapy oprav. Neméně zajímavé řešení přináší úprava 
školy směrem do dvora, kde děti získají pro oddych užívání prostorných teras. Nastíněné 
opravy letošního roku by měly být skončeny nejpozději do konce října. KU 

Vydařené soustředění dětí ZUŠ 
Ledeč n. S. v Jižní Francii 

Koncem června se zúčastnily děti ZUŠ 
soustředění v Jižní Francii. Byly ubytovány 
v kempu poblíž města Argeles, které leží na 
pobřeží krásného moře, asi 30 km od Špa-
nělska. 

Činnost dětí byla velmi zábavná, ale i po-
učná - od koupání v pěkném bazénu v kem-
pu nebo na různých plážích u moře, 
poznávání krajiny, až po hravou činnost. 

Díky řidiči autobusu p. Janu Totterovi 
měly děti možnost zhlédnout Monte Carlo 
a jeho známou trať F1, nádhernou pláž, zná-
mé casino, přístav s jachtami. Dále knížec-
tví v Monaku s botanickou zahradou, noční 
město Canes a další městečka s jejich typic-
kými tržnicemi a malebnými zákoutími. 
Zajímavá byla cesta po svazích Pyrenejí do 
Španělska, též procházka Curychem a kou-
pání v jezeře. 

Velmi dobrá byla i kuchyně, kterou mis-
trně ovládala kuchařka pí Zajícová (shoda 
jmen) - vřelé díky. 

Obdivovali jsme dovednosti dětí z dra-
matického kroužku pod vedením pí uč. Ma-
rie Zajícové, které patří velký, velký dík za 
její obětavost, nápaditost a odvážnost tento 
zájezd uskutečnit. 

Děti neměly čas se nudit nebo si stýskat, 
byly stále v nějaké činnosti. Krásné byly 
dramatizace s plážovými kameny, se šátky, 
malovala se trička, hrály různé hry, tančily 
na diskotéce... 

Ještě jednou dík pí uč. M. Zajícové: pře-
jeme jí pevné zdraví a jiskru v těle při její 
další činnosti s dětmi, která je krásná, zá-
služná, ale mnohdy nedoceněná. 

Za všechny účastníky zájezdu 
J. Vopěnková 

Potřebujete půjčit peníze? 
To není žádný problém. 

Rychlé půjčky (bez ručitele) do dvou 
dnů - až do domu, Vám zařídí Váš 
obchodní zástupce: 
JAROSLAVA B E R N Á T H O V Á 
mobil: 0732-300 152 

Máte se na koho obrátit 
PROV1DENT 
F I N A N C I A L 

Koupím chalupu k rekreaci či 
pozemek schválený pro stavbu, 
s elektřinou. Nabídky jen z oblasti 
Želiv - Ledeč - Zruč. Výlučně sa-
mota. Tel. 02/22 07 61 01. 

Pokládka zámkové dlažby leh-
ce, středně, těžce zátěžové. Tel.: 
0452/62 21 49, Tomáš Prchal (po 
20. hod.), 0604-24 15 48, 0603-42 
08 71. 

Prodám družstevní cihlový byt 
3+1 v Ledči n. Sázavou, 1. patro, 
balkón, výtah, pěkné prostředí 
s možností vycházek do přírody, 
splacený. Volný ihned. Cena doho-
dou. Tel. 066/72 24 901. 
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584 01 Ledeč n.S. - 150 let 

R O O 1 1 7 1 

03.06.02 201 785 0.017kg 

Snad za celá desítiletí nebylo v Ledči nad 
Sázavou tolik filatelistických zajímavostí jako 
v letošním červnu. Tedy celkem tři! Předně to 
byla cenná nálepka APOST, kde bylo uvedeno 
584 01 Ledeč n. S. - 150 let. Jen malá propa-
gace zastínila zajímavost tohoto počinu, navíc 
publikované používání do konce června se 
„nekonalo". Ledečská pošta byla založena 
1. června 1852 a prvním poštmistrem byl pan 
Perknovský. Dr. M. Vostatek 

V ý z v a 
Městské muzeum na hradě v Ledči nad Sáza-

vou si dovoluje oslovit širokou veřejnost. Muze-
um založené v roce 1911 v minulých letech 
nepokračovalo s rozšiřováním sbírkového fon-
du. V nových podmínkách si dovoluje požádat 
veřejnost o přispění jakéhokoliv artefaktu z his-
torie města a okolí. Vítány jsou různé předměty 
z domácností, oděvy, stroje a nástroje, medaile, 
porcelán, sklo, hodiny, kamenina, knihy, mapy, 
vyznamenání a další. Věci můžete přinést přímo 
do muzea nebo Vás naši pracovníci navštíví po 
předchozí dohodě. Všem dárcům bude vystaven 
darovací list a jeho jméno zaneseno do přírůst-
kové knihy muzea. 

Kontakt na muzeum je 0452/62 11 28 nebo 
Informační centrum 0452/62 14 71. 

Předem děkujeme všem, kteří darují někte-
ré předměty a tím obohatí ledečské muzeum 
a zachovají vše i pro budoucí generace. 

Obec Hněvkovice 
u Ledče nad Sázavou 

PŘIJÍMÁ ZÁVAZNÉ 
PŘIHLÁŠKY 

NA PRODEJ OSMI PARCEL 
k výstavbě rodinných domků, které i; 
budou sloužit k trvalému bydlení. 

Bližší informace na telefonu: 
0452/622 534 nebo 0603/20 80 65 

Informační centrum 
pořádá zájezd na výstavu 

ZAHRADA ČECH 
v Litoměřicích 

25. září 2002 
26. ročník nejnavštěvovanější 
zahradnické výstavy, spojené 

s bohatým doprovodným 
a kulturním programem 

a poradenským centrem. 
Cena 170,- Kč 

(v ceně není zahrnuto vstupné) 
Přijďte se přihlásit do středy 

11. září 2002! 
Informační centrum Hrad 
Ledeč nad Sázavou s.r.o. 

Husovo náměstí 60 
Ledeč nad Sázavou 

tel.: 0452/62 14 71, 62 15 07 

Duojhoiejná železnice pres Ledeč nad Sázauou (2) 
Minule byla řeč o tom, že na stavbě dvojkolejné železnice, která měla probíhat i na-

ším městem, měli zájem především vojáci. Vycházeli ze skutečnosti, že j>ro spojení 
Čech s východem existuje pouze železniční trať z Prahy přes Pardubice a Českou Tře-
bovou do Olomouce a dále. Další železnicí byla trať Jihlava - Okříšky - Brno, kterou 
hodnotili jako málo výkonnou a spojení Německý Brod - Žďár n. S. - Nové Město na 
Moravě - Tišnov - Brno považovala armáda za bezcenné. Od pamětníka z mobilizace 
jsem se před lety dozvěděl, že vojenská vlaková pošta se čtyřnápravovým vagónem 
směřovala z Brna do Německého Brodu, kde byla třídírna polních pošt č. 1. Při průjez-
du byly problémy a zpět už jela přes Jihlavu a jezdila tak i nadále. 

Dne 11.3. 1938 v dalším spise se projednával program na léta 1939 a další, tj. návrh 
vládě podle usnesení Nejvyšší rady obrany státu. Zpráva měla řadu bodů, z nichž pro 
Ledeč n. S. byly zajímavé tyto: 
4) Dvojkolejná trať Světlá nad Sázavou - Čerčany 
8) Železnice Dolní Královice - Ledeč nad Sázavou 
9) Železnice Humpolec - Pacov. 

Ještě je zde možné nalézt návrh na zdvojkolejnění trati z Vršovic do Vraného nad Vl-
tavou, která měla za úkol navázat na dvojkolejku z Plzně na Světlou n. Sáz. Další 
položky v návrhu se vztahovaly na propojení a budování železnic na východě Sloven-
ska a Podkarpatské Rusi. 

Z roku 1938 lze nalézt v písemnostech Ministerstva železnic ojedinělé spisy, ale plá-
ny a rozvahy se nedochovaly. Např. ČSD Praha (3) sdělovaly ministerstvu železnic dne 
15.3. 1938 - a spis byl tajný a měl vojenskou povahu, asi toto: Stavba dvojkolejné trati 
Světlá n. S. - Čerčany - 1 5 . 2 . 1938 převzali od ředitelství ČSD v Hradci Králové traso-
vací úseky 4 a 5 od stavební správy v Německém Brodě s tím, že se v trasovacích pra-
cech bude pokračovat. Ale už 17. 6. 1938 (4) - to už bylo po květnové mobilizaci čs. 
armády - byla vynášena situace na projekty 1:1000. Bylo dokončeno kontrolní měření 
polygonových tahů a prováděly se výpočty. Zmínka je i o měření míst dosud nezamě-
řených. Započalo se s návrhem definitivní trasy v úsecích Čejkovice - Český Šternberk 
- Sázava/Černé Budy - Stříbrná Skalice - Hvězdonice - Zlenice. Souhrnnou zprávu, 
v níž byl i tento odstavec, zpracovalo ministerstvo železnic, oddělení pro stavby 
a udržování drah. 

Na jiných dokumentech se píše o pra-
cech na dvojkolejné trati z Čerčan přes 
Jílové n. S. - Vrané n. Vit. do Dobři-
chovic (na Berounce), na mostu přes 
Vltavu atd. Členitý terén by jistě 
vyžadoval hodně práce a úsilí při budo-
vání i financování stavby. Dokonce jin-
de je zmínka i o výstavbě údolní 
přehrady na Sázavě v Kamenném Pří-
vozu. 

Snad za zmínku stojí i to, že se 
uvažovalo a žádalo o stavbu jiných tratí 
v tomto regionu. Bylo to propojení Dolních Královic s Humpolcem, nebo obce na zá-
padním okraji ledečského okresu požadovaly propojení Vlašimi s Pelhřimovem. (5) 

Pokračování příště Dr. Miroslav Vostatek 
Vysvětlivky: 
(3) SÚA - MŽ, karton 4815, ČSD Praha 211/22 - V voj. - 1938, 15. 3. 1938 - tajné 

k příl. 17908 ex 1938 mž 
(4) SUA - MŽ, karton 4815, ČSD Praha, příl. k č. 38631 ex 1938 mž, tajné, voj. věc 
(5) SÚA - MŽ 1, Praha, kniha 725 (heslo: stavba nových tratí) 

Denní stacionář pro děti s mentálním a kombinovaným 
postižením v Ledči nad Sázavou PETRKLÍČ 

pořádá 

| veřejnou sbírku pro vybavení svých prostor 
( Rádi přijmeme: 
| • hračky pro děti - puzzle, hračky a hry pro doplňování čísel a písmen, 
| stavebnice apod. Vítané jsou především hračky z měkkých materiálů, 
[ jako je dřevo, plasty, molitan atd. 

| • vyřazený nábytek-hlavně skříně, poličky, regály; ale též stolky, židle, 
[ pohovky, podložky na ležení a jiné. 
í Stacionář sídlí v budově MŠ Stínadla v Ledči nad Sázavou, Stínadla 1049. Kontakt na 
i nás je: 0452/60 15 57 nebo 0777-73 60 67. 
I 

Jsme Vám vděčni za Vaši pomoc. 



Dne 19. července 2002 - DOŠEL NÁM ANONYM 
Již delší dobu se zde vyskytuje problém, o kterém mnoho lidí mluví a na který 

jsme se rozhodli upozornit. Jedná se o téměř žalostný stav obou příjezdových ko-
munikací k sídlišti Stínadla (o panelové cestě za ulicí Lověen ani nemluvě). Stav 
těchto komunikací se mění před oěima a k viditelnému zhoršení došlo i po plynofi-
kaci a to následným propadem dodlážděných částí, takže k několika desítkám pro-
padlých míst přibyly další. Já osobně mám tu možnost porovnat zdejší silnice se 
zbytkem republiky a mohu Vám zodpovědně říci, že v poměru velikosti města 
k počtu a stavu jeho komunikací je na tom Ledeč velice špatně a řadí se na poslední 
příčky ve stavu silnic (počínaje náměstím, které připomíná spíše tankodrom...). 
My motoristé si platíme povinné ručení za škody způsobené provozem vozidla, 
ale kdo nám zaplatí škody na autě způsobené jeho provozem po nekvalitních silni-
cích. Všichni víme, že komplexní oprava silnic je velmi nákladná, ale silnice se 
přeci nedají plátovat do nekonečna. Chtěli jsme upozornit na stav výše uvedených 
silnic hlavně proto, že motoristé nemají jinou volbu jak se k sídlišti Stínadla dos-
tat....atd. 

S úctou skupina místních obyvatel (plátců daní, voličů a motoristů) 

Dne 1. srpna 2002 - STANOVISKO STAROSTY 
Je omylem obyvatel (nejen našeho města) a především motoristů, že Město do-

stává příjmy z poplatků motoristů na tzv. povinné ručení. Bohužel tomu nikdy 
tak nebylo a není. Rozlohy obcí a měst ve své složitosti zakládají podmínky pro 
nerovnost v počtu a výměře místních komunikací (dále jen MK), a u nás v Ledči 
jsme jistě na té nejvyšší míře se všemi negativními dopady potřeb. Nicméně se 
u nás projevuje „generační rozdíl" výstavby vozovek, kdy rozhodně projektova-
né parametry a pojetí tehdejší výstavby byly silně podhodnoceny na celkové 
zátěže komunikací z hlediska počtu průjezdů a nápravových tlaků. Tak naše 
místní vozovky jsou doslova drceny najíždějícími vozidly především nákladní-
mi. Sami jste jistě často svědky, kdy do sídlištní zástavby najíždí vozidla s tonáží, 
kterou mnohdy není schopna přenést naše česká dálnice. Velice těžce nesu, když 
na naše opravené chodníky najíždí zásobovací vozidla, někdy také jen proto, že si 
jde řidič pro noviny či cigarety. Další velkou bolestí našeho sídliště jsou půdorys-
né šířkové rozměry komunikací, kdy vedle řad parkujících, byť jen osobních vo-
zidel, není možné obousměrné projetí a tak se vyhýbáme po chodníku. Naše 
chodníky, staré či nové, nikdy konstrukčně nebudou mít dimenzi pro takováto 
jednání. 

O stavu našich komunikací v Ledči jsem hovořil při slavnostním zahájení pro-
vozu Obalovny živičných směsí SSŽ (Stavba silnic a železnic) v obci Bílý Ká-
men u Jihlavy, kde byl přítomen ministr dopravy Schling (dne 10. 6. 2002). 
Nicméně ministerstvo dopravy financování MK nepřipravuje i přesto, že nejzá-
važnější dopady na stav těchto vozovek přichází z provozu ze státních silničních 
sítí. Mým osobním názorem je, že je nejvyšší čas pozastavit část výstavby vysoce 
nákladných dálnic, kdy i současná již vybudovaná síť polyká stále vyšší a vyšší 
částky na opravy. Tyto prostředky pak směřovat do silnic nižších tříd a místních 
komunikací. Nestane-li se toto v dohledné době, může se přiblížit skutečnost, že 
sjetí z dálnice či silnice I. třídy bude v některých místech nebezpečeným manév-
rem. Za stav komunikace I č. 150 v průjezdné části na náměstí a v úseku Náměstí 
Svobody a Čechově ulici je odpovědná SÚS Havlíčkův Brod. Kvalitní opravy se 
tato část dočká s celkovou rekonstrukcí ledečského mostu. Za našeho tlaku kraj 
Vysočina (investor) provádí přípravné projektové práce. Územní řízení této části 
úspěšně proběhlo. Dvouleté zpoždění, které u této akce nastalo, bylo způsobeno 
převodem ze státu na kraj. (Ředitelství silnic a dálnic Pardubice na kraj Vysočina 
- Jihlava.) 

Vážení anonymové, nejsem v osobním naturelu škarohlídem v otázce jak dál, 
ale bez dodatečného přísunu finančních prostředků z mimorozpočtových zdrojů 
je celkové zlepšení stavu v krátké době problematické. Další podmínkou kvalitní 
práce je součinnost se správci podzemních sítí, aby opravované komunikace ne-
byly opět v krátké době rozkopány. Zpracovaný pasport MK je dobrým zákla-
dem pro postupné směřování dalších oprav v návaznosti na investiční zdroje. 
Nicméně kvalitní oprava komunikace v ulici Na Sibiři a Ke Stínadlům a následně 
dalších je a i v budoucnu bude prioritou vedení Města a místních zastupitelů. Plně 
však dávám za pravdu novému ministru dopravy, že na celkově dobrý stav ko-
munikací ČR je potřeba 1,6 bilionu Kč. Bohužel tato částka nezahrnuje potřeby 
na opravy MK v obcích a městech. Karel URBAN, starosta města 

PS: Projekt generální rekonstrukce ulice Na Sibiři včetně napojení na státní sil-
nici a ulici Ke Stínadlům je připraven a předběžně oceněn, kdy tuto výši z důvodu 
budoucího soutěžního zadání nelze zveřejnit. 

Smírčí kámen 
Od pradávných let stojí při cestě z Ledče 

do Kožlí velký kámen tak nazývaný smírčí. 
V době, kdy sem byl tento kamen postaven, 
byla to jen úzká úvozová cesta, často rozblá-
cená, takže se tu dalo jen těžce projít a už 
skoro ne projet povozem s koňmi nebo kra-
vami. V té době se zde v roce 1575 udál 
trestný čin, na jehož paměť zde byl postaven 
Smírčí kámen. Při rozšiřování silnice, před 
více než sto lety, byl kámen přemístěn k za-
hradní zídce domu č. 222 na rohu ulic 
Koželská a Hůrka. 

S velkým rozvojem dopravy na této sil-
nici se dostal kámen do ohrožení, jednak 
možným nárazem vozidla, solením silnice 
v zimním období, kdy sůl začala ohrožovat 
samotnou strukturu kamene a došlo i k za-
krytí části kamene stále se zvyšující úrovní 
chodníku. Proto v letošním roce vypraco-
valo ledečské informační centrum návrh na 
přemístění tohoto kamene o několik metrů 
výše, do vzniklého parčíku na Hůrce. Ten-
to záměr byl i projednán s památkáři a byl 
jimi doporučen. Město Ledeč v minulém 
měsíci tento projekt realizovalo a dnes si 
návštěvníci i občané města mohou tuto 
vzácnou památku prohlédnout v celé podo-
bě i s opačnou stranou kamene, kde byl na-
lezen vytesaný kříž, který do dnešních dnů 
byl kryt zahradní zíďkou. Na okraji parku 
byla umístěna informační tabulka s popi-
sem události. 

V minulosti se stalo zvykem, že pachatel 
trestného činu musel mimo trestu postavit 
na místě činu i smírčí kámen. Na kameni 
byl zobrazen trestný skutek nebo jen 
vražedný nástroj. Později se zde objevil 
i nápis s popisem činu. Na ledečském ka-
meni je vytesán velký kříž a při dolejší stra-
ně meč. Doplněn je nápisem „V půtce Petz 
(Petr) z Kožlí zabit Léta Božího 1575 ... 
zis v první čtvrtek:" Mezi lidmi se vypráví, 
že se zde kvůli dětem pohádali dva otcové. 
Hádka se změnila v zápas, v němž jeden 
druhého ubil. Tyto kameny se dnes nazýva-
jí smírčími. 

Musíme jen doufat, že toto místo nena-
vštíví zdejší vandalové, aby pracně uprave-
nou památku neponičili. Smírčí kámen tak 
bude zachráněn i pro další generaci a bude 
jedním z důkazů lidských osudů ve zdejším 
regionu. 
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Dne 13. února 2002 - ODEŠLA ŽÁDOST 
Ministerstvo financí ČR 
odbor 12 - fin. územních rozpočtů 
Ing. Rudolf Prokop, ředitel 
Letenská 15 
118 10 PRAHA 1 
SK/2002/9/ST/1 
2002-02-13 

Žádost 

Vážený pane řediteli, 
dovoluji si Vás oslovit ve věci přidělení mimořádné finanč-

ní dotace na rekonstrukci předhavarijních stavů některých po-
vrchů vozovek v majetku Města Ledeč nad Sázavou. 

Odůvodnění žádosti: Město Ledeč nad Sázavou v roce 2000 
až 2001 provedlo celoplošnou plynofikaci, jako poslední město 
okresu Havlíčkův Brod, a to bez jediné koruny účasti státu, kdy 
na území města bylo provedeno 24,06 km středotlakých rozvo-
dů, 7,45 km přípojek pro 1050 odběrných míst. (Městům Státní 
fond životního prostředí na plynofikace nepřispívá - poznámka 
starosty.) V průběhu téměř přesně 1 roku prováděcích prací ne-
zůstala jediná ulice ve městě bez zásahu. Již v průběhu prací 
bylo zřejmé, že mnohé úseky ulic skončí s trvalými následky, 
protože již před zahájením prací byly ve špatném stavu, a tak 
nastávala situace, že uliční rýhy a přípojková místa byly doda-
vatelem stavby vyspraveny, ale okolní část ulice se rozpadala. 
Bohužel závazky z minulých období, kdy Město splácí od roku 
1995 dluh ve výši cca 7,5 mil. Kč ročně na provedenou výstav-
bu ČOV, neumožnily pro nedostatek finančních prostředků 
spojit vy správku plynovodních rýh se širší opravou zbytkových 
částí komunikace a chodníků. 

30. července 2001 byly veškeré plynové rozvody napuštěny 
zemním plynem a celé město si oddechlo, neboť občané nikdy 
v minulosti nebyli dotčeni takovým rozsahem prací. Oddechli 
jsme si i my, ve vedení města, i když jsme si uvědomovali, že 
zásahy do vozovek při jejich stáří, kdy z velké části byly reali-
zovány v 60. a 70. letech, se v krátkosti dostanou do havarij-
ních stavů. Proto v srpnu zadáváme odborné firmě silničních 
a inženýrských staveb z Českých Budějovic zpracování „Kon-

cepce obnovy městských komunikací v majetku Města" včet-
ně zaměření a provedení pasportů ulic a přilehlých chodníků, 
které Město nemělo nikdy v minulosti vypracovány. 

Zjištění: Ve městě Ledeč nad Sázavou je 120 ulic a přileh-
lých chodníků v majetku Města a SÚS Havlíčkův Brod. Vý-
hradně v majetku Města je 106 ulic, kdy silniční 
komunikace mají úhrnnou délku 29 608 metrů a plocha 
vozovek činí 157 642 m2 a plocha chodníků 42 764 m2. Bez 
jakékoliv nutné opravy je ve městě pouze 6 úseků v úhrnné 
délce 454 m a ploše vozovek 2419 m2 a 2 693 m2 chodníků. 
Potřeba finančních prostředků na opravy je odborně vy-
jádřena částkou 122 522 tisíc Kč. 

Přesto, že vizuálně sami vidíme stav jako velmi nedobrý, tak 
tento výsledek odborné profesní firmy (která jinak sama rekon-
strukce nerealizuje, ale má prokazatelně dlouhodobé zkušenosti 
jako projektant těchto staveb) nás doslova ohromil. Ohromil nás 
nejen tento fakt, ale také skutečnost, že Město nebude mít mini-
málně do konce roku 2005 finanční zdroje na započetí oprav, 
tedy do konce splácení dluhu, a navíc jsou zde další závazky 
Města, jako je povinný podíl k plnění státu např. SFŽP, rekon-
strukce LDN, a pomoc HZS při přestavbě pobočné stanice. 

Vážený pane řediteli, 
tyto výše uvedené důvody nás vedou k podání této žádosti 

o pomoc ze strany MF ČR v minimální výši alespoň 2 mil. Kč, 
kdy naším záměrem by bylo zabezpečení povrchů, které je čas 
ještě ochránit a prodloužit jejich životnost. „Koncepce obno-
vy" zahrnuje 44 ulic již do skupiny celkových rekonstrukcí, 
mnohdy spojených se součinností s majiteli podzemních sítí. 
Takovéto úpravy ale nejsme schopni finančně zabezpečit a pro 
tuto žádost je ani neuvažujeme k realizaci. Pane řediteli, není 
to poprvé, co se za naše město obracím na Vás se žádostí o po-
moc. Byl bych však velice rád, kdybyste tuto žádost vedl 
v patrnosti a z dodatečných či mimořádných zdrojů MF 
jste se pokusil nám v této, alespoň minimální výši pomoci, 
neboť nezabezpečení tohoto záchranného cyklu oprav po-
vede k značnému navýšení finančních potřeb na tento rov-
nocenný rozsah. 

V úctě a s pozdravem Karel Urban, starosta města 

Dne 25. července 2002 - PRISLA ODPOVED 
MINISTERSTVO FINANCI 
ČESKÉ REPUBLIKY 
Ing. Eduard K o m á r e k 
pověřený řízením odboru financo-
vání územních rozpočtů 
V Praze dne 4. července 2002 
č.j.: 124/16 723/2002 

Vážený pane starosto, 
k Vašemu dopisu, kterým jste 

požádal Ministerstvo financí o pos-
kytnutí částky min. 2 mil. Kč ze stát-
ního rozpočtu na úhradu výdajů 
spojených s rekonstrukcí místních 
komunikací, sděluji: 

S politováním musím konstatovat, 
že ve schváleném státním rozpočtu 
na rok 2002 není vytvořen žádný ta-
kový dotační titul, který by bylo 
možné použít na úhradu Vámi 
požadovaných výdajů. Ze státního 
rozpočtu není rovněž možné financo-
vat mimorozpočtové aktivity. Jistým 
omezeným zdrojem pro uplatňování 
podobných požadavků bylo do r. 

2000 finanční vypořádání územních 
rozpočtů se státním rozpočtem za 
příslušný kalendářní rok. Na základě 
platné právní úpravy vyplývající ze 
zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová 

pravidla), ve znění pozdějších před-
pisů, již není tento postup možný, 
neboť nedočerpané účelové pros-
tředky jsou příjmem státního rozpoč-
tu. 
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z POLICEJNÍCH ZÁPISKU 
Pokud se ve čtení tohoto sloupku dostanete ještě dále, poznáte, že „zlodějským šlág-

rem " prvního prázdninového měsíce bylo vykrádání sklepních kójí v panelových do-
mech. A protože se dosud darebáka (možná jich je víc) nepodařilo lapit, je možné, že 
řádění postihne prázdniny celé. Buďte proto ostražití a případná podezřelá individua 
hlaste na policii. Pomůžete tím nejen svým spoluobčanům, ale dost možná i sami sobě. 
Q 1.7. Pan P. N. z Haškovy ulice oznámil po- kým bez úhony, jen je zdržel romantický duch 
škození sklepních kójí a odcizení majetku. Ne- rekreační oblasti na Stvořidlech. 
známý dareba rozlomil dřevěný rám sklepních 
dveří a ukradl dva rybářské pruty a horské 
kolo. 
• 3. 7. Ze zaparkované a uzamčené škodovky 
na Husově náměstí se paní E. B. ztratila kabelka 
s peněženkou a veškerými doklady. Celková 
škoda je za téměř 8000 korun. Jak vidno Perla 
Posázaví láká všelijaké „turisty". 
Q 4. 7. Nevypořádané rodinné poměry se staly 
předmětem šetření, když rodina B. oznámila 
ztrátu zařízení a písemností z rodinného domu. 
Q Panika s dobrým koncem. Plačící paní T. N. 
přišla oznámit na policii krádež peněženky, ta j í 
měla být ukradena v krátkém úseku mezi ná-
městím Svobody a poštou. Peněženka s patnácti 
stovkami však zůstala ležet na sedadle manželo-
va auta. Ten nestačil „okradenou" včas infor-
movat, a proto byla spuštěna policejní 
mašinérie - tentokrát se šťastným a úsměvným 
koncem. 
Q Méně štěstí měl pan V. M. ze sídliště, které-
mu neznámý pachatel ukradl z garáže malý mo-
tocykl Simson. Škoda za 15 000 korun. 
Q 7. 7. Jako přestupek proti občanskému 
soužití se řeší počínání pana S. T, který uhodil 
svoji manželku talířem po hlavě, která musela 
následně vyhledat lékařské ošetření. Příčina 
manželovy zuřivosti není známa, snad špatná 
večeře, špatně umytý talíř... 
Q 8. 7. Oznámila paní B. K. ztrátu peněz svých 
příbuzných, kteří byli na dovolené. Ku škodě F. 
J. se ztratilo dvakrát 5 000 korun. Tentokrát byl 
pachatel rychle dopaden, ještě smutnější je, že 
F. G. byl kamarád okradených. Zřejmě je po 
přátelství i po iluzích. 
Q 9. 7. To jistě jiný názor na lidi bude mít pan 
Bačík z Teplic, když jeho peněženku i s doklady 
odevzdala na policii ing. M. Č. z Neratovic. Port-
monečka byla sice bez peněz, ale ty mohl pan 
majitel v tak horkých dnech utratit za tolik pot-
řebné tekutiny. 
Q Blokovou pokutu ve výši 2000 korun dostali 
cikáni v Melechovské ulici za nelegální prodej 
zboží. Zaplatili už několikrát a přece je to neod-
radí. Když se najdou i kupci? 
Q 10. 7. Desátý červencový den měl smůlu ři-
dič J. J. z Benešova. Na Přemilovsku dostal na 
silnici smyk, kterým se dostal do lesa, kde po-
stupně narazil do pařezu a stromu. S těžkými 
zraněními byl převezen do brodské nemocnice. 
Nechť mu slouží zdraví a i ta škoda za 400 tisíc 
na autě se oželí. 
Q 11.7. Poškození střešní krytiny na regulační 
plynové stanici v Habreku nahlásil pan A. B. 
Škodu za 1500 korun způsobil neznámý trouba 
(a pachatel taky), který na střechu házel kame-
ny. 
Q Opět vykradené sklepní kóje a opět v Haš-
kovce. Scénář neznámého pachatele stále stej-
ný. Ku škodě pana J. D. bylo ukradeno horské 
kolo a elektrická vrtačka. Všechno bratru za 
sedm tisícovek. 
Q Ještě týž den vykraden sklep, tentokrát 
v Hlaváčově ulici. Ten zloděj je snad blázen do 
kol nebo sestavuje silný cyklistický tým. Tento-
krát zřejmě obsazuje silniční závod, neboť vzal 
favorita s galuskami. 
Q Nedůstojně, hanlivě až urážlivě se chovali 
pánové A. L. a P. R. z Chřenovic k hostům - tá-
borníkům ze Svitavska. Jejich neurvalé počíná-
ní oznámil vedoucí tábora M. B. ze Svitav. 
• 13. 7. Léto je časem prázdnin, dovolených 
a toulavých bot. Ty si obuli dva „pohřešovaní" 
z tohoto měsíce. Nejprve to byla slečna K. N. ze 
Mstislavic a o třináct dnů později pan J. M. 
z Hradce Králové, t.č. houbař ve Vilémovicích. 
Na štěstí se oba cestovatelé vrátili ke svým blíz-

I | 15.7. Také vytrhávání sloupků, v tomto pří-
padě přímo patníků (srovnej plot nad kartáčov-
nou), je zřejmě novodobou zábavou několika 
opilých imbecilů. V polovině července to byly 
zmíněné patníky vyrvané a povalené od „slou-
pu" až ke koželskému koupališti. Věru husarský 
kousek! To, že se čtyři patníky ztratily, už bude 
dílo zřejmě někoho jiného. 
I | 16. 7. Jakub a Ondřej mají vykutáleného ta-
tínka. Nejenže na ně pan P. S. ze Světlé zapomí-
ná, ale neplatí jim ani povinné výživné. Snad jej 
„orgány vyšší moci" konečně přivedou k rozu-
mu. 
• 17. 7. Při silniční kontrole byl brzo ráno 
zadržen řidič (neřidič) z Kutnohorska, který ne-
dávno dostal zákaz řízení motorového vozidla 
pro závažné přestupky. Vzhledem k tomu, že 
policisté takové počínání nazývají maření úřed-
ního výkonu, čekají pana J. K. pěkné potíže. 
Q 19. 7. Oznámila paní Malinová, starostka 
z Hradce, že se kdosi neznámý vloupal na tamní 
obecní úřad. Zlodějovou jedinou motivací byly 
peníze, kterých tu našel poskrovnu (to nezna-
mená, že je to chudá obec). Chmatáka nezajíma-
ly žádné jiné věci, než prachy, prachy... Ztráta 
na hotovosti byla téměř zanedbatelná, ale škody 
na zdemolovaném zařízení přijdou na deset tisíc 
korun. 
• 21. 7. V šetření je také krádež peněz na Hor-
ní Pasece. Ku škodě paní O. P. se ztratilo 5000 
korun, smutek podtrhuje fakt, že se tak stalo 
v době její hospitalizace. 
• 23. 7. Porušení občanského soužití 
v Růžové ulici nahlásil pan P. S. Opilá sousedka 
tu u svého bytu polehávala polonahá a v pohorš-
livých polohách. 
Q 24. 7. V chřenovickém nádražním kiosku 
kradl J. Z. ze Slaného. V nestřeženém okamžiku 
tu z pokladny ukradl 5000 korun. V domnění, že 
jej proud Sázavy zachrání, utekl na druhý břeh. 
Zlodějíček měl štěstí, že se přímo nedostal do 
rukou provozovatele pana V. J., ten by panáčka 
jistě náležitě protřepal a nenechavé pracky 
dlouho schovával po kapsách. 
• 25. 7. Kradlo se i v prodejně potravin v Bo-
jišťské ulici. Neznámý zloděj se násilím dostal 
do objektu, kde ukradl cigarety za 5000 korun 
a o tisícovku víc na hotovosti. 
O 28. 7. Málem tragicky skončila procházka 
milenecké dvojice T. P. a S. Z., kteří kráčeli 
(sice po nesprávné straně) od Ledče do Hradce. 
Že zaduje totiž „nabral" na kapotu své škodov-
ky a osmdesát metrů vláčel řidič-senior V. P. 
z Nezdína. Jestli to byl zálibný pohled na mladý 
pár nebo zdravotní indispozice pana řidiče, kte-
ré vedly k nebezpečné nehodě se neví. Mladé 
dvojici přejeme, ať těch pár modřin a odřenin 
ještě více utuží jejich hezký vztah a panu řidiči 
vzkaz - vždyť jezdí i autobus. 
O Ještě horší chvilky zřejmě zažil M. T. z Led-
če, který chtěl na inzerát prodat auto. Jako zá-
jemci o koupi přijeli dva dvacetiletí mládenci 
z Děčína. Jeden z nich jel s majitelem auto otes-
tovat směrem na Kožlí. V Březině však zastavil 
a s namířenou pistolí vyzval majitele, aby vy-
padl a vystřelil do vzduchu. Celou dramatickou 
situaci zřejmě zachránilo okolo projíždějící 
auto. Útočník se zalekl a utekl do lesa. Přivolaná 
policie velmi rychle zapracovala a ničemu do-
padla v polích. Jeho komplice dopadla ve Svět-
lé. Nalezena byla i zbraň, která mohla být 
příčinou tragédie. 
Q Ani poslední červencový den se neobešel 
bez deliktu. Pan O. V. oznámil, že mu neznámý 
zloděj ukradl z oploceného pozemku všechna 
čtyři kola u auta a dále mu poškodil kufr i zadní 
světla. Dneska se loučíme s tím, že to celé stálo 
na 40 000 korun. OK 

Zásahy na PS 
Ledeč nad Sázavou 

• 1. 7. Ve večerních hodinách hasiči otevírali 
byt v ulici M. Majerové v Ledči. 
• 3. 7. V nočních hodinách po přívalových deš-
tích hrozilo zaplavení sklepu u rodinného domu 
v ulici Pod skalkou. Hasiči pročistili kanalizaci 
pomocí vysokotlaku. 
• Téhož dne pár minut před půlnocí byly nahlá-
šeny spadlé stromy přes vozovku u osady Msti-
slavice. Jednotka vyjela s Camivou, stromy od-
stranila a vozovku zprůjezdnila. 
• 9. 7. Hasiči vyjeli s Camivou na požár trávní-
ho porostu v kolejišti do Nádražní ulice. Po pří-
jezdu na místo zásahu zjistili, že se jedná 
o zahoření stařiny cca 50 m" před nádražím ČD. 
Pomocí vysokotlaku požár hravě uhasili. 
• 10. 7. Záchranná služba nahlásila dopravní 
nehodu se zraněním na Pekelsku směr Hněvkovi-
ce. Hasiči vyjeli s technikou JEEP a SUZUKI. Po 
příjezdu na místo nehody vyprostili zraněného 
řidiče vyprošťovacím hydraulickým zařízením 
a předali záchranné službě k ošetření, dále za-
bezpečili vozidlo proti požáru a do příjezdu do-
pravní policie řídili dopravu. 
• Téhož dne, ale odpoledne, operační důstojník 
ohlásil údajný možný požár na Hněvkovicku. Ha-
siči vyjeli s Camivou. Po projetí Hněvkovicemi 
až za hranice kraje Vysočina nic požáru nena-
svědčovalo. Pouze ve velké dáli zaZelivkou byl 
vidět dým. Tato skutečnost byla předána 
PS-Humpolec. 
• 11.7. Opět ulice M. Majerové, ale jiný maji-
tel si zabouchl dveře a na sporáku si připravoval 
večeři. Hasiči po hákovém žebříku přes balkony 
byt otevřeli. Večeře se ani nestačila připálit. 
• 13. 7. Na náměstí Svobody do sebe ťukla dvě 
osobní auta. Hasiči auta zajistili proti požáru 
a pomáhali při zajištění průjezdu křižovatkou, po 
odstranění vozidel na odtahovku uklidili vozov-
ku. 
• 14. 7. Policie Světlá n. S. požádala o otevření 
bytu ve Světlé v ul. Na Bradle, kde je zapnutý el. 
spotřebič. 
• 15. 7. Na PS ohlásil operační důstojník 
doutnající lesní hrabanku v prostoru Stvořidel 
u zastávky. Jednotka vyjela s vozidlem Suzuki. 
Po příjezdu na předpokládané místo jednotka 
požár hledala se správcem rekreačního zařízení. 
Poté požár uhasila pomocí jednoduchých haseb-
ních prostředků (lopata a vědro). 
• 19. 7. Na žádost zdrav, služby hasiči otevřeli 
byt v Haškově ulici. 
• 20. 7. Jednotka opět otevírala byt, tentokrát 
v ul. 28. října, kde byl opět zapnutý el. spotřebič. 
• 21. 7. Po přechodu bouřky byly nahlášeny vy-
vrácené stromy v obci Habrek a postupně také ve 
Vrbce a Třebětíně. Po odklizení všech stromů 
byly nahlášeny další ve Vilémovicích, které ještě 
před příjezdem hasičů domorodci rozřezali. 
• 22. 7. Velké sršní hnízdo likvidovali hasiči 
v podkroví rodinného domku ve světlé nad Sáza-
vou. Nebezpečný hmyz odstranili hasiči pomocí 
motorového vysavače. 
• 26. 7. Otevření vstupních dveří v prodejně 
s potravinami v Údolní ulici. 
• 28. 7. Lehká dopravní nehoda osobního auto-
mobilu v zatáčce u Chotěměřic. Hasiči zajistili 
vozidlo proti požáru, uklidili vozovku a vrátili se 
na stanici. 
• 29. 7. Benešovští hasiči požádali ledečskou 
jednotku o pomoc při likvidaci rozsáhlého požáru 
lesní hrabanky v katastru Žibřidovice. Na místě 
zasahovalo osm hasičských vozů a po čtyřech ho-
dinách se podařilo požár zlikvidovat. Na dohlídá-
ní místa byla ponechána do ranních hodin pouze 
místní jednotka. 
• V nočních hodinách ještě hasiči likvidovali 
sršně ve Světlé nad Sázavou. 
• 30. 7. Splašený srnec proskočil do osobního 
auta u obce Leštinka. Dvě pasažérky v osobním 
autě byly pouze otřeseny, zatímco nepozorný pa-
roháč skončil mrtvý na zadním sedadle vozu. 
• V podvečer odklízeli hasiči spadlý strom 
u obce Ovesná Lhota. 
• 31 .7 . Další dopravní nehoda se odehrála za 
obcí Habrek, kde řidič ve velké rychlosti nezvládl 
řízení a čelně narazil do stromu. O řidiče se po-
starala záchranná služba, auto zabezpečili hasiči. 
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Nový administrátor 
Ledečská farnost má nového administrátora 

ThDr. Jana Bártu. Pan Bárta se narodil v roce 
1956 v Havlíčkově Brodě. Po ukončení školní 
docházky chtěl studovat na vysoké škole. To 
mu ale nebylo pro jeho náboženské zaměření 
umožněno. Přijal proto místo skladníka v Pra-
ze na Barrandově. V letech 1976 - 78 absolvo-
val vojenskou službu. Když přišel z vojny, stal 
se nákupčím u Škrobáren v Havlíčkově Brodě. 
V roce 1979 emigroval pan Jan Bárta do Říma. 
Zde vystudoval a v roce 1986 byl vysvěcen 
Svatým Otcem Janem Pavlem II. na kněze. 
Dále pak pokračoval ve studiích jak v Římě 
tak v Německu. Zde také zastával v roce 1988 
až 1991 místo kaplana v Kolíně nad Rýnem. 
V té době složil v Římě doktorát z teologie 
a v letech 1991 - 9 5 byl farářem v Mnichově. 
Podílel se i na misijních činnostech církví 
v různých světadílech. Vrátil se zpět do Cech 
a stal se kaplanem v Humpolci, později pak 
administrátorem v Kališti a Herálci u Havlíč-
kova Brodu. Od 15. července 2002 byl ThDr. 
Jan Bárta jmenován administrátorem v Ledči 
nad Sázavou. Doufejme, že se mu v našem 
městě a okolí bude líbit a bude přínosem zdejší 
farnosti. František Pleva 

Tak jako každoročně i letos se první srpnovou neděli konala tradiční pouť v Zahrádce a na Hor-
ních a Dolních Pasekách. Zdejší obyvatelé si přichystají chutný oběd, napečou koláče a celé rodi-
ny se vydají na slavnostní mši ke Křižné studánce. Po skončení mše připravilo občanské sdružení 
Přátelé Zahrádky vzpomínkovou slavnost v bývalém zahrádeckém kostele sv. Víta. Celý program 
oživoval svou hudbou humpolecký soubor Camerata. Se svými vzpomínkami na bývalé městečko 
vystoupil v programu známý filozof a profesor Václav Bělohradský. Pan profesor pochází od 
horních Bělohradských z popisného čísla 113 a jeho tatínek se jmenoval Antonín. S pozdravem od 
hejtmana kraje Vysočiny vystoupila vedoucí odboru školství krajského úřadu Mgr. Alena Štěrbo-
vá. Tento blok pak uzavřel i vedoucí sdružení Ing. Ondřej Velek. V druhé části přečetl zajímavé 
úryvky ze Zahrádecké kroniky režisér a herec Národního divadla Otomar Krejča. Po skončení 
programu si mohli návštěvníci, a sešlo se jich zde požehnaně, prohlédnout kopii Zahrádecké kro-
niky a malou výstavku historických fotografií. Prohlédnout si mohli i dosud nerestaurované fre-
sky uvnitř kostela. A pak již pro své osvěžení ochutnali před kostelem tradiční havlíčkobrodský 
Rebel. Slavnost se líbila a všichni se již těší na další akce sdružení Přátel Zahrádky. 

Na snímku jeden z významných účastníků, profesor Václav Bělohradský. 

S E T K Á N Í R O D Á K Ů 

S HOUSLEMI V ZEMI 
VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE 

Už jsme si pomalu zvykli, že řada našich 
mladých spoluobčanů se vydává do světa, ať 
už za studiem, rekreací nebo prací. To pos-
lední se naskytlo Davidu Plevovi, který se na 
dlouhé dva měsíce vydal do dalekého Japon-
ska s pražským souborem Hudebního divad-
la v Karlině. Zkušenost a poznání to bude 
jistě veliké, i když si David a jeho kolegové 
stěžují, že komunikace je hrozná, neboť se 
všude potkávají jen s malovanými písmeny. 
Pohled z Tokia nám poslal spolu se svým ka-
marádem Pepou Zámečníkem, který pochází 
z nedalekého Usobí. Oběma muzikantům 
přejeme dobré zdraví a šťastný návrat. Vě-
řím, že Davidův pohled redakci Ledečských 
novin není poslední a že ještě budeme mít 
příležitost ho vyzpovídat o jeho dojmech 
z této exotické země. Třeba jak mu tam chut-
nalo. OK 

Plynofikace okolních obcí úspěšně pokračuje 
Pravidelní čtenáři Ledečských novin jistě vzpomenou loňského srpnového vydání městského 

měsíčníku, kdy jsme Vás informovali o uvedení do provozu nově vybudované plynové soustavy 
a napuštění zemním plynem v našem městě. V červenci letošního roku započala plynofikace dalších 
okolních obcí. Svazek obcí mikroregionu Ledečsko, jenž je garantem celé akce, požádal v loňském 
roce Státní fond životního prostředí o dotaci pro obce Pavlov, Vilémovice, Bojiště, Kožlí a město 
Ledeč nad Sázavou pro místní části Habrek, Souboř, Obrvaň a pro lokalitu Háj - nemocnice. Naší 
žádosti bylo vyhověno a rozhodnutím ministra životního prostředí byla tomuto svazku poskytnuta 
částka ve výši 11 821 000,- Kč rovnající se 50-ti procentům rozpočtovaných nákladů. O druhou po-
lovinu finančních nákladů se podělí další přispěvovatel, jímž je Českomoravská plynárenská a. s. 
(zhruba jednou čtvrtinou). Zbylých 25 % bude hrazeno z rozpočtu jednotlivých obcí. 

S vlastními pracemi se započalo v druhé polovině minulého měsíce v obci Bojiště a místních 
částech Veliká a Mstislavice. Předpokládaný finanční objem prací realizovaných v letošním roce 
je 12 365 000,- Kč a zahrnuje dále Kožlí a lokalitu nemocnice Háj. Pro rok 2003 počítáme s vý-
stavbou v místních částech Habrek, Souboř a Obrvaň a obcích Vilémovice a Pavlov. 

Pro úplnost je třeba dodat tu skutečnost, že obce nacházející se na trase přivaděče plynu z Brat-
čic u Čáslavi do Ledče nad Sázavou spolupracují při plynofikaci v rámci dalšího svazku obcí se 
sídlem v Leštině u Světlé. Městu Ledeč nad Sázavou polohově nejbližší jeto Ostrov, Hradec, Pro-
síčka, Číhošť a Kozlov. Tyto obce mají reálnou šanci být plynofikovány nejpozději v horizontu 
příštích dvou let. 

Na snímku jsou zachyceny mechanizmy při zemních pracích na návsi Mstislavic. 

8 iCiicl mmm 



FOTBALOVÝ PODZIM V NOVEM HAVU 
Rozlosování krajského a okresního přeboru našich fotbalistů. První domácí zápas áčka s Bedři-

chovem. Letos končíme první listopadovou neděli s Bystřicí. Jaký účet budou v ten čas naši hoši 
vykazovat? 

MUŽI „A" krajský přebor 

Den Datum Začátek Odjezd Utkání Poznámka 
Ne 11.8. 16:30 15:00 Světlá - Ledeč Čejov 
Ne 18.8. 16:30 Doma Ledeč - Bedřichov 
So 24.8. 16:30 14:00 Žďár n. S.- Ledeč 
Ne 1.9. 16:30 Doma Ledeč - Pacov 
So 7.9. 16:30 14:00 Zirovnice - Ledeč 
So 14.9. 16:00 14:00 Pelhřimov - Ledeč 
Ne 22.9. 16:00 Doma Ledeč - Náměšť n. O. 
Ne 29.9. 16:00 14:15 Ždírec n. D.- Ledeč 
Ne 6.10. 15:30 Doma Ledeč - Havlíčkův Brod 
Ne 13.10. 15:30 13:15 SKF Vrchovina - Ledeč 
Ne 20.10. 15:00 Doma Ledeč - Humpolec 
Ne 27.10. 14:00 11:15 Třebíč „B" - Ledeč 
Ne 3.11. 13:30 Doma Ledeč - Bystřice n. P. 

MUŽI „B" okresní přebor 

Dne Datum Začátek Odjezd Utkání Poznámka 
Ne 11.8. 16:30 15:15 Tis - Ledeč 
So 17.8. 16:30 Doma Ledeč - Golčův Jeníkov 
So 24.8. 16:30 15:00 Staré Ransko - Ledeč 
So 31.8. 16:30 Doma Ledeč - Víska 
Ne 8.9. 16:30 15:00 Jeřišno - Ledeč 
Ne 15.9. 16:00 14:30 Pohled - Ledeč 
So 21.9. 16:00 Doma Ledeč - Keřkov 
So 28.9. 16:00 14:45 Světlá „ B " - Ledeč Tis 
So 5.10. 15:30 Doma Ledeč - Přibyslav „B" 
Ne 13.10. 15:30 14:15 Lešt ina- Ledeč 
So 19.10. 15:00 Doma Ledeč - Stokv 

Ne 27.10. 14:00 12:15 Havlíčkova Borová 
- Ledeč 

So 2.11. 13:30 Doma Ledeč - Dolní Město 

31.8. 
21.9. 
12.10. 
26.10. 
Začátky utkání 10.30 hod 

HSC Plzeň 
Sokol Písek 

HK Chomutov 
SKP Pardubice 

21.9. 
12.10. 
2.11. 
Začátky utkání 9.00 hod 

ZELEZNY MUZ 
A ŽENA MELECHOVA 

V sobotu 27. července se j a k o každo-
ročně konal triatlon „Železný m u ž a žena 
Melechova" . V půl j edenác té naskákalo 
do Kou teckého rybníka přes sedmdesát 
závodníků a s tudená voda se rázem zača-
la vařit. Po 400 metrech plavání závodní-
ky čekala j í zda na kole do Humpo lce 
a zpět, tedy 35 ki lometrů. Poslední přišlo 
na řadu 6,5 ki lometrů běhu. Závodníc i 
vybíhali i vycházel i prudký kopec na Ro-
huli a přes Re jčkov se vraceli zpět k ryb-
níku. J iž na cí lové rovince byli odměněni 
pot leskem diváků. Že lezným m u ž e m se 
stal j i ž po třetí v řadě T o m á š Bednář, ná-
s ledován V. Zušťákem a R. Procházkou. 
Že lezná žena j e opět Mi lena Procházko-
vá. Výs ledková listina i in formace o dal-
ším ročníku triatlonu j sou k dispozici 
v obchodě Jízdní kola Ledeč. Pořadatelé 
všem účas tn íkům děkuj í za účast a těší se 
na příšt ího Že lezného muže . C I M 

O h l é d n u t í m za r o k e m v l i ze 
Je to přesně rok co ledečští mladší dorostenci zvítězili v kvalifikačním turnaji a postoupili do 1. české 

ligy v házené. Do této prestižní soutěže jsme šli pouze s jediným cílem - neudělat ostudu a každý případný 
získaný bod by byl úspěchem. Už ale první utkání doma s Jičínem ukázalo, že určitě nemusíme hrát druhé 
housle a že se naši hráči bez problému vyrovnají vrstevníkům vychovávaným ve sportovních centrech 
mládeže s nesrovnatelnými podmínkami, jejichž základem jsou dotace ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy. Celý průběh nejvyšší soutěže byl plný nečekaných výsledků, což uplynulému ročníku přidalo 
na dramatičnosti. V podzimní části se Ledečským podařil získat historický skalp Dukly Praha, vítězstvím 
na soupeřově hřišti 9:10 a za nečekaný úspěch lze považovat i porážku Třeboně v Ledči, která znamenala 
pro Třeboň jedinou ztrátu bodů v celé soutěži. Naopak za zbytečnou ztrátu bodů lze považovat i remízu 
doma s Aritmou Praha, vzhledem k vývoji utkání i remízu na hřišti VS Plzeň a hlavně prohru na hřišti dru-
hého nováčka Č. Budějovic. Všechna prohraná utkání probíhala podle podobného scénáře: Po vyrovna-
ném začátku zápasu se u soupeřů objevila větší chuť zvítězit a naši hráči se až příliš brzy smířili s porážkou. 
V zápasech se pravidelně projevovala i ledečská bolest - až neskutečné množství promarněných 
vyložených šancí včetně „sedmiček" a ke konci zápasu se zřetelně projevovala i znatelně horší fyzická 
kondice našich hráčů. Až do očí bijící byl rozdíl mezi našimi hráči z asfaltového hřiště u Sázavy a borci, 
kteří vyrůstají od malička v halách. Ti nebojácně využívali každé „štěrbinky" v naší obraně k nebojácným 
„proskokům" a střelbě na naši branku, kdežto Ledečští působili až příliš bojácně. Ze všech hráčů lze vy-
zdvihnout výkony brankáře Jirky Zahradníka, který pravidelně obléká dres české juniorské reprezentace 
a poděkování patří také oběma hostujícím hráčům Rosťovi Kuličkoví a Kubovi Semencovi. 

Celkově však naši účast v l.lize lze hodnotit úspěšně, naše družstvo skončilo na 8. nesestupovém 
místě, avšak i přesto jsme byli nuceni tuto soutěž odhlásit, protože již od následující sezony se musí 
1. liga povinně hrát v halách. Cestování a pronájem nově postavených nebo zrekonstruovaných sportov-
ních hal i k „domácím" utkáním ve Zruči nebo Havlíčkově Brodě, které byly nebo budou v nejbližší 
době otevřeny a budou využívány především pro házenou, je v současné době nad finanční možnosti na-
šeho oddílu. Ledečští příznivci házené však ani v příští sezóně nepřijdou o kvalitní házenou. Naši doros-
tenci hráli paralelně s 1. ligou mladšího dorostu také oblastní přebor starších dorostenců, který bez 
problému vyhráli a postoupili do druhé ligy starších dorostenců. Stejně tak i ženy Ledče se od další sezó-
ny zapojí do soutěže II. ligy. Otázkou však zůstává, jak dlouho ještě bude Český svaz házené tolerovat 
hru těchto soutěží řízených přímo samotným Českým svazem házené na venkovních hřištích. 
Zápasy II. ligy dorostu - podzim 2002 (doma) Zápasy II. ligy žen - podzim 2002 (doma) 

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

PRO ZAMĚSTNANÉ, 
DŮCHODCE DO 65 LET 
PŘIJEDEME ZA VÁMI 

TEL: 0 7 2 3 / 5 1 6 0 9 4 
0 6 0 6 / 5 6 6 8 0 6 

^ 0 6 0 7 / 2 2 9 0 6 5 
0 7 7 7 / 2 2 6 8 5 1 

České Budějovice 
ZVVZ Milevsko 

Astra Praha 

Mgr. Petr uanšK 
ADVOKÁT 

Hůrha 218, Ledeč nad sázeuou 

oznamuje 
od i . 7 . 2 0 0 2 z a h á l e n í činnosti 
- p r á v o r o d i n n é , o b č a n s k é , o b c h o d n í , 

p r a c o v n í , t r e s t n í 
_ _ I K 
• h ů r k a o 

ž 
E 
L 
s HAŠKOVA 

NA P O T O C E K 
I Á tel.: 0452/62 64 48 

mob.: 0728-11 90 81 
e-mail: mgrp.vanek@tiscali.cz 
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! ORCHESTR SVĚTELSKÉ OPERY 
PŘIPRAVUJE 

I OPERU JOHANNA STRAUSSE ml. 

CIKÁNSKÝ BARON 
PŘEDSTAVENÍ 

j 22., 24., 29. a 31. ŘÍJNA 2002 
I V DIVADELNÍM SÁLE 

VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU 
! MOŽNOST ZAKOUPENÍ VSTUPENEK 

(DOPRA VA A UTOBUSY) 

! KONTAKT NA POŘADATELE: 
LUBOŠ JANŮ 

NA BRADLE 952 
i 582 91 SVĚTLÁ N. S. 
1 TEL.: 0451/45 38 11, 0605-10 20 42 

J A S P O L s . r .o . 
Ledeč nad Sázavou 

• výroba z plastických hmot 
• kovovýroba 

Nádražní ul. 271 
584 01 Ledeč nad Sázavou 
tel.: 0452/62 05 25, 62 17 82 

fax: 0452/62 05 27 

N A B Í Z Í 
výrobky a zařízení z plastů, železa a nerezu 

vany a nádrže - vzduchotechnika 
- speciální výrobky 

Použití pro: Galvanizovny, neutralizační 
stanice, sběrné jímky, septiky, žumpy, 

lapoly, odlučovače ropných látek, nádrže na 
pitnou vodu, nádrže na hospodaření 

s dešťovou vodou, kruhové nádrže, bazény 
a kompostéry - případně další nádrže a vany 

dle konkrétních potřeb zákazníka. 

Informační centrum ve spolupráci s agentu-
rou ART Bohemia Praha pořádá dne 30. srpna 
2002 od 18 hod v ledečské synagoze koncert 
Pražského dechového kvinteta. Obsazení, 
flétna - Jan Riedlbauch, hoboj - Jurij Likin, 
klarinet - Vlastimil Mareš, lesní roh - Jan Vo-
bořil a fagot - Miloš Wichterle. Na programu 
budou skladby W. A. Mozarta, Bohuslava 
Martinů, Georga Bizeta a Václava Trojana. 

Koncert se koná za laskavé podpory Na-
dace Bohuslava Martinů. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny oslaví 
5.8. Janák Václav, Poděbradova 411 
6. 8. Mašin František, Na Žižkově 442 
13. 8. Musilová Františka, M. Majerové 924 
17. 8. Rýdl Václav, J. Haška 646 
Novotná Ilona 
Bezlojová Sylva 
Štruplová Marie 
Pavelková Marie 
Tvrdíková Danuše 
Tvrdík Josef 
Ouřadníková Marie 
75. narozeniny oslaví 
6. 8. Tomek František, Na Žižkově 797 
11.8. Ochová Věra, Nad Lesem 736 
Chudoba Milan 
Caska Karel 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prožití dalších dnů Vašeho života ve zdraví 
a spokojenosti 
Narozeni 
Kateřina Havlová 
Michal Drahozal 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození Va-
šeho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby vy-
růstalo ve zdraví a k všeobecné radosti 
Svatby 
Ludmila Zikmundová a Jindřich Mikota 
Šárka Bendová a Václav Neufus 
Novomanželům přejeme do společného živo-
ta hodně lásky, porozumění a spokojenosti 

Poděkování 
Děkuji Radě města, Komisi pro občanské 

záležitosti v Ledči nad Sázavou za přání a dár-
ky k mým osmdesátým narozeninám. Dále dě-
kuji všem gratulantům, kteří přišli popřát 
osobně nebo popřáli písemně. 

Božena Coufalová 

Poděkování 
Děkujeme touto cestou celému kolektivu 

„Rychlé záchranné služby", která 3. 7. 2002 
v ranních hodinách nám zachránila naši dceru 
Hanu Bohatou, která byla v komatu. Přijeli 
opravdu hned po zavolání. Děkujeme i za je-
jich přístup při ošetřování, víme, že jejich prá-
ce je velmi záslužná a o to více si jich vážíme, 
když je potřebujeme. 

Ještě jednou vřelé díky. 
Za celou rodinu 

Růžena Lhotková 
Fibichova ul., Ledeč n. S. 

PROGRAM KINA - září 
3. 9. POKEMON I. 
17.30 Úspěšný japonský animovaný film 

v české řeči 
5.9. OTESÁNEK 
19.30 Repríza českého filmu natočeného ve 

spolupráci s anglickou společností 
7. 9. PERNÍKOVÁ VĚŽ 
19.30 Lehce nezávislý film o těžkých 

závislostech 
10.9. ÚKRYT 
19.30 Jodie Foster v nesprávné chvíli na 

nesprávném místě 
12.9. J O H N - Q -
19.30 Moto: Když nemáš na výběr, zbývá jen 

poslední možnost... 
14.9. E. T. - Mimozemšťan 
17.30 Skvělé rodinné sci-fi 
17.9. FORMULE 
19.30 Vzrušující akční drama z prostředí 

automobilových závodů 
19.9. NEVĚSTA PŘES INTERNET 
19.30 Nicol Kidman jako velmi nebezpečná 

známost - Milostná komedie 
21.9. GROSSROADS 
19.30 Skvělý film o snech a nadějích tří 

krásných děvčat z Los Angeles 
24.9. PEKELNÁ ŽENSKÁ 
19.30 Filmová komedie. Slogan: Dobří 

přátelé vás ochrání nejen před peklem, 
ale i před pohlednou a milou ženskou 

26.9. KRÁLOVSKÝ SLIB 
17.30 Kouzelná pohádka, kde slib je zákon 

a láska platí 
28. 9. VOSÍ HNÍZDO 
19.30 Akční velkorozpočtový thriller 

s největšími hvězdami Západu 

PODĚKOVÁNÍ 
V pondělí na Magdalénu měl štěstí v ne-

štěstí pan Josef Průša z Ledče, když na hou-
bařské procházce mezi Bojištěm a Kouty 
ztratil peněženku i s doklady. Našel se však 
poctivý nálezce, pan František Komárovský, 
který ještě týž den potěšenému seniorovi vše 
vrátil. Nálezci děkuje nejen pan Průša, ale 
my všichni, neboť podobné přátelské vztahy 
se mezi námi, bohužel, vyskytují poskrovnu. 

Finanční půjčky bez ručitele 
! Jaroslava Havlová, Ledeč n. Sáz. 

tel.: 0602/203 131 

Stalo se roku... 
1927 
Účetní uzávěrka za rok 1926 vykazuje úhrn 
příjmů 388.310 Kč. 28 h., vydání 357.108 
Kč. 20, přebytek 31.202 Kč. 08 h. byla pro-
zkoumána a schválena. U Živnostenské 
záložny v Ledči n. Sáz. uzavře se komunální 
zápůjčka 70.000 Kč. úrok 6 a 1/4 %, úmor 2 
% ke krytí schodku mimořádného rozpočtu 
narok 1927. 
Doporučeno okresní správě politické, aby 
udělila Marii Himmelové hostinskou koncesi 
pro hotel číslo popisné 1 v Ledči n. Sáz. 
Pro sbor dobrovolných hasičů koupí se od fir-
my „Siemens" siréna a umístí se na policejní 
strážnici. Cena sirény činí 1.700 Kč. 
1932 
Dne 14. srpna o půl druhé hodině v noci, vy-
pukl požár ve dvoře domu číslo popisné 19 
v Ledči nad Sázavou, naštěstí byl včas uhašen. 
Majitel Topinka. Počasí tohoto léta bylo pře-
vážně suché s pěknou úrodou. 
1937 
Dne 27. srpna se konala schůze městského za-
stupitelstva. Uděleno domovské právo Janu 
Hintnausovi z Poříčí, Josefu Grunwaldovi ze 
Zdic, Josefu Kvasňov^ z Horky, Prokopu No-
carovi z Hradce, Janu Švandovi z Habrku, Jin-

dřichu Urbanovi ze Šechova a Františce Vrát-
né ze Všechlap. 
Upraveno služné městským zaměstnancům 
Karlu Caskovi, lesnímu hajnému, ročně na 
1.000 Kč., Jaroslavu Rotterovi, vodákovi, mě-
síčně na 800 Kč. a Martě Žáčkové, kancelář-
ské úřednici, měsíčně na 300 Kč. 
Do místní školní rady zvoleni za členy Josef 
Fenik, Emil Čech, Václav Janeček, Jaroslav 
Roček, Josef Volf, Ing. Bohumil Senfeld a za 
náhradníky Josef Stícha, Antonín Pavelka 
a Jan Krčál. 
Požitky z nadace Dr. Emerico Steinera v část-
ce 1350 Kč uděleny Karlu Vadínskému, stu-
dujícímu z Ledče nad Sázavou. Požitky z 
nadace Loukotkovy v částce 190 Kč uděleny 
Vlastě Líkařové, studující z Ledče nad Sáza-
vou. Zakázán podomní obchod ve městě. Do 
zákazu nespadá prodej másla, tvarohu, vajec, 
drůbeže a podobných věcí. 
1942 
Protože ředitelství pošt hodlá v našem městě 
vystavěti svým nákladem budovu poštovního 
úřadu, bylo zahájeno řízení, které by zajistilo 
vhodné stavební místo. Jako vyhovující byl 
shledán dům čp. 227 v Koželské ulici, po 
jehož zbourání by s přilehlou zahradou byla 

získána vyhovující stavební parcela. Výsledek 
jednání s majiteli domu - bratry Filipovými -
byl příznivý a dům se zahradou za 65.000 
K zakoupen s tou podmínkou, že všechny vý-
lohy s převodem nemovitosti spojené uhradí 
město Ledeč n. S. 
Převzetím rozdělovny jatečného dobytka (ja-
tek) bylo město nuceno vyhověti nařízení nad-
řízených úřadů a postarati se také o stáj 
k ustájení jatečného dobytka. Byla proto uzav-
řena dohoda s majitelem domu čp. 62 Františ-
kou Pechovou a nájemcem Karlem Kotousem 
ml. o uvolnění a pronájmu potřebné stáje. 
Bylo rozhodnuto, že úpravu stáje, která si 
vyžádá asi 7.000,- K, provede samo město. 
Kromě této úpravy provedla obec v létě ještě 
menší opravy v městském nadačním chudo-
binci. Jednalo se hlavně o zřízení koupelny, na 
což místní odbor charitv přispěl částkou 
2000,- K. 
Aby nedocházelo v létě ke krádežím v polích, 
kde naši zemědělci začali ve větším měřítku 
pěstovat tak zvané sadbové brambory (keř-
kovského šlechtění), byli i letošního roku usta-
novem dva polní hajní, a to František Semerád 
a Jan Škvor, kteří tuto službu již několikráte 
zastávali. OK 
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