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LETO LASKALO SLAVNOSTI 
Řadu dní ustaraně sledovali pořadatelé IX. ročníku Pivních slavností v Ledči oblohu, déšť a ná-

razový vítr byly jejich nočními můrami. Štěstěna se však tentokrát usmála včas, neboť na první 
sváteční den 5. července se hned po ránu vyhouplo slunce na oblohu a s plným nasazením vytrvalo 
až do západu. Slunečný den, vlahý letní vzduch předurčily ráz tohoto svátečního dne. 

Také hned dvě zastřešení pozitivně obohatila ráz slavností. Pro pivaře to byl obrovský „barák" 
na betonové ploše a pro účinkující nové mobilní pódium před hlavní tribunou. Obě novinky zůsta-
nou natrvalo v koncepci pořadatelů, což návštěvníci i účinkující jistě ocení. 

V hlavním programu odpoledne vystoupil Zdeněk Izer, kterému evidentně chyběl „nakopá-
vač" Dobrodinský, ale i tak Izer sklidil zasloužený aplaus plných ochozů ledečského stadiónu. Ji-
nak mohli diváci dělit svou přízeň (a také náladu) mezi kapelami Fortuna a Čejka Bandem, 
houfem půvabných mažoretek a samozřejmě konzumací zlatého moku zúčastněných pivovarů. 
Zřejmě největší ozdobou sportovní části slavností byl mezinárodní rozhodčí pan Evžen Amler, 
který spolurozhodoval několik utkání nedávno skončeného mistrovství světa v kopané a u nás do-
vedl mužstva Ledče a XI novinářů k nerozhodnému výsledku 5:5. Za své skromné a kultivované 
vystupování sklidil zasloužený potlesk. K informovanosti návštěvníků přispěl vždy dobrý mode-
rátor Karel Hrůša, který několikrát musel zachraňovat pořadatelské kolapsy (výpadky reprodukce 
zvuku, ostatně toto zařízení by opravdu potřebovalo generálku i vyvedení „unaveného" konzu-
menta piva, který se rozhodl zapojit do Izerova vystoupení). 

Jen vytrvalci prošli celým vydařeným dnem až do hvězdnaté noci s Kaličovou diskotékou. Těš-
me se společně na jubilejní X. ročník Pivních slavností v Ledči nad Sázavou. 

Červencový večer 
Teď v mléčném soumraku měkce 

usnul den 

A zpod tažných oblaků hvězdy 
záříjen. 

Zkropen rosou uzavřel na lukách 
se květ. 

Na oulem hučícím včel v sadě 
dřímá svět. 

ČTETE NA STRANĚ... 
Volby v Ledči 
Rychlá záchranná služba 
Vodovody a kanalizace 
Velký tenis 
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Hlěsřskc m u z e u m 
|í)rad Ledeč nad Sázavou 

s.r.o. 
Vás zve do galerie na 

výstavu obrazů 

K H R L H S V O B O D Y ! 
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Slavnos t í z ahá j en í se k o n á 
v sobo tu 29. č e r v n a 2 0 0 2 

v 18 h o d i n 
V ý s t a v a p o t r v á 
od 29. č e r v n a S 

do 31. če rvence 2 0 0 2 

ú í 
O t e v ř e n o : 

n e : 9 - 1 2 a 1 3 - 1 6 h o d 

V y s t a v e n é o b r a z y j s o u 
n a p r o d e j 

Na horním snímku moderátor celého dne Karel Hrůša s mezinárodním rozhodčím Evženem Amle-
rem. Zdeněk Izer coby „milionář " Vladimír Čech. 
Na dolním snímku oku lahodící „ houf mažoretek s panoramatem naší městské dominanty. 

V H l i n s k u se u sku t ečn í v e ; 
dnech 30. 6. až 11. 8. 2 0 0 2 M e z i - | 
ná rodn í v ý s t a v a sochařs tv í a p ros -
t o r o v é h o v ý t v a r n é h o u m ě n í 
A M A D E A 2 0 0 2 . V ý s t a v y se 
zúčas tn í padesá t devě t u m ě l c ů . 
M e z i j i n ý m i i l edečský vý tva rn ík 
a socha ř Jiří Baš ta . V ý s t a v a b u d e 
p rob íha t v zah radách , pa rc ích , ze-
l ených p l o c h á c h a n a v e ř e j n ý c h 
p ros t r ans tv ích měs t a . C e l k o v á ve -
l ikost výs t avn í p l o c h y činí j e d e -
nác t hek ta rů . V š i c h n i z á j e m c i 
o ten to d r u h u m ě n í j s o u zván i do 
Hl inská . - F P -



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady Města Ledeč nad Sáza-
vou konaného dne 3. června 2002 
• RM Ledeč nad Sázavou bere na vědomí 
dopis ZASOZ spol. s r.o. Ledeč nad Sáza-
vou ze dne 10. 5. 2002 ve věci nutnosti pro-
vedení rekonstrukce kuchyně nemocnice 
v Háji s tím, že nezbytná usnesení a opatře-
ní přijme po podrobnějším seznámení jed-
natelem ing. Jiřím Pokorným. 

• RM Ledeč nad Sázavou bere na vědomí 
informaci starosty města p. Urbana o geolo-
gickém průzkumu na hřbitovech za účelem 
stanovení tlecích dob provedeném na zákla-
dě požadavku OHS Havlíčkův Brod v sou-
vislosti se zpracováním řádu pohřebišť. 

• RM Ledeč nad Sázavou jmenuje podle 
§ 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění od 1. 7. 2002 
na návrh tajemníka městského úřadu ve-
doucím ekonomického odboru Městského 
úřadu v Ledči nad Sázavou ing. Pavla Ná-
covského. 

• RM Ledeč nad Sázavou na základě 
požadavku Krajského úřadu kraje Vysoči-
na, odboru školství, mládeže a sportu, Jihla-
va ze dne 3. 6. 2002, vyhlašovatele 
konkurzu na funkci ředitele Základní školy 
Ledeč nad Sázavou, deleguje za Město Le-
deč nad Sázavou do konkurzní komise pana 
Jaroslava Poborského. 

• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje výši 
úhrady za pronájem nebytového prostoru 
a poskytované služby ve výši 600,- Kč/mě-
síc. Toto usnesení se vztahuje k nájemní 
smlouvě s Mgr. Michaelou Dubskou o pro-
nájmu prostoru v MS Stínadla pro provozo-
vání ambulantní logopedie. 

• RM Ledeč nad Sázavou bere na vědomí 
Ministerstvem financí stanovený koeficient 
růstu nájemného vyjadřující míru inflace 
cen stavebních prací Ki = 1,04 platný pro 
období od 1. července do 31. prosince 2002, 
daný výměrem č. 02/2002 a schvaluje 
u bytů ve vlastnictví Města použít tuto vy-
hlášenou maximální hranici, tj. koeficient 
Ki ve výši 1,04. 

• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje uza-
vření smlouvy o dílo (dodatku č.l) s firmou 
REGIO, projektový ateliér Jižní 870, Hra-
dec Králové 3. Předmětem smlouvy je zho-
tovení díla: „Územní plán sídelního útvaru 
Ledeč nad Sázavou - změny I. (rozšíření 
počtu lokalit změn funkčního využití)". 
Smluvená cena za dílo včetně DPH činí 
24 150,- Kč. 

• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje uza-
vření smlouvy č. 09630131 o poskytnutí 
podpory se Státním fondem životního pro-
středí ČR. Smlouva se uzavírá na základě 
rozhodnutí ministra ŽP ČR č. 09630131 ze 
dne 19. 11. 2001 na realizaci akce „Obnova 
zeleně u hradu Ledeč nad Sázavou" a SFZP 
se zavazuje poskytnout příjemci podpory 
dotaci ve výši 2 669 600,- Kč. 

• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje uza-
vření smlouvy s firmou Irena Dundychová, 
Sadovnictví a krajinářství, npor. Jana Lašky 
3095, Havlíčkův Brod. Předmětem smlouvy 
je zpracování dokumentace na akci „Návrh 
sadových úprav u pomníku padlých v Ledči 
nad Sázavou" za cenu ve výši 16 000,- Kč. 

• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje uza-
vření smlouvy s firmou EKO-KOM a.s., 
Pod novým lesem 76a, 162 00 Praha 6. 
Předmětem smlouvy - „Smlouva o zajištění 
zpětného odběru a recyklaci odpadů z oba-
lů" je zajištění zpětného odběru a recyklace 
odpadů z obalů. 

• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje uza-
vření smlouvy s firmou Lesprojekt východ-
ní Čechy, s.r.o., Gočárova 504, 500 02 Hra-
dec Králové 2. Předmětem smlouvy je 
zpracování lesního hospodářského plánu na 
LHC Ledeč nad Sázavou - 166 ha. Celková 
cena za dílo je navržena ve výši 66 400,- Kč 
bez DPH. 

• RM Ledeč nad Sázavou v návaznosti na 
usnesení zastupitelstva města ze dne 27. 2. 
2002 rozhodla o výši příspěvku na úhradu 
nákladů spojených se zajištěním hudby (ka-
pely) na pořádání akce „čarodějnice" dne 
30. 4. 2002 na motocyklovém závodišti, 
a to 4000,- Kč. 

• RM Ledeč nad Sázavou v souladu s bo-
dem 2 čl. II Obecně závazné vyhlášky Měs-
ta Ledeč nad Sázavou č. 2/2001 o znaku 
a praporu města schvaluje umístění ledeč-
ského městského znaku do deníku kraje 
„Noviny Havlíčkobrodska - VYSOČINA". 
Znak bude umístěn na důstojném místě, na 
horní liště zpráv z Havlíčkobrodska. Užívá-
ní znaku ve jmenovaném deníku je bez-
úplatné. 

• RM Ledeč nad Sázavou stanovuje podle 
§ 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění počet tří za-
městnanců v organizační složce Města Le-
deč nad Sázavou (městské knihovně) od 
1.7. 2002. 

• RM Ledeč nad Sázavou ukládá starosto-
vi města p. Urbanovi v souvislosti s prová-
děnými úpravami zakladatelské listiny 
společnosti ZASOZ spol. s r.o. Ledeč nad 
Sázavou a v souladu s usnesením jediného 
společníka společnosti zastoupeného Měst-
skou radou města Ledeč nad Sázavou ze 
dne 3. 6. 2002 zajistit zapsání změny ob-
chodního jména společnosti na „Nemocni-
ce Ledeč - Háj, spol. s r.o." formou 
notářského zápisu s účinností od 1. 7.2002. 

• RM Ledeč nad Sázavou ukládá vedoucí-
mu OlaM p. Svobodovi zajistit na den ko-
nání pivních slavností v roce 2002, tj. na 
5. 7. 2002, krátkodobý pronájem 2 ks pře-
nosného chemického WC s tím, že úhrada 
bude provedena z provozních prostředků 
Města. 

• RM Ledeč nad Sázavou projednala opě-
tovnou žádost pana Jiřího Nuska, bytem 
Pod Stínadly 1220, Ledeč nad Sázavou ze 
dne 22. 5. 2002 ve věci ohrožení dřevinami 
rostoucími na pozemcích Města a proto 
rada města ukládá tajemnici pí Kubistově, 
aby řešila vhodný způsob postupu řešení 
této žádosti. 
Ze zasedání Rady Města Ledeč nad Sáza-
vou konaného dne 17. června 2002 
• Rada Města Ledeč nad Sázavou schvalu-
je zveřejnění záměru, odprodat další část 
pozemku pare. č. 1230/25 v průmyslové 
zóně Zahrádecká (lokalita Plácky) v k.ú. 
Ledeč nad Sázavou. 

• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje, aby 
TS s.r.o. Ledeč nad Sázavou každoročně 
sekaly trávu na části pozemku číslo parcelní 
1664/1 v katastrálním území Ledeč nad Sá-
zavou. Jedná se o výměru cca 620 m2 (délka 
155 m v šíři 4 m). 

• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje žádost 
p. Martina Velíška, nájemce městského 
bytu č. 5 o velikosti 2+1 v domě čp. 555, 
ulici Ke Stínadlům, v Ledči nad Sázavou, 
o poskytnutí podnájmu bytu panu Radku 
Novákovi (trvale bytem Nad Internátem 
1151, Ledeč nad Sázavou). Podnájemní 
smlouva se schvaluje na dobu určitou, a to 
ode dne schválení Radou Města Ledeč nad 
Sázavou do 31. 5. 2003. 

• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje žádost 
pí Renaty Prchalové, nájemce městského 
bytu č. 6 o velikosti 2+1 v domě čp. 555, 
ulici Ke Stínadlům, v Ledči nad Sázavou, 
o poskytnutí podnájmu paní Evě Pavlíčko-
vé (trvale bytem Stínadla 1036, Ledeč nad 
Sázavou). Podnájemní smlouva se schvalu-
je na dobu určitou, a to od 1. 6. 2002 do 
31.5.2003. 

• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje podle 
§ 715 občanského zákoníku výměnu bytu 
manželů Kateřiny a Lubomíra Doležalo-
vých, byt č. 1, M. Majerové 871, Ledeč nad 
Sázavou, a bytu manželů Marie a Miloslava 
Aronových, bytem Mostecká 69, Ledeč nad 
Sázavou. Výměna bytu se uskuteční ode 
dne následujícího po dni schválení Radou 
Města Ledeč nad Sázavou. 

• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje uza-
vření smlouvy o dílo č. 603103/2002 mezi 
Městem Ledeč nad Sázavou a společností 
AutoCont CZ a.s. pobočka Havlíčkův 
Brod ve věci dodání výpočetní techniky 
dle zadání objednatele vymezeného plně-
ním veřejné zakázky „Odstranění havarij-
ních stavů - Léčebný areál nemocnice 
Ledeč nad Sázavou - Háj" (cena díla 
987 963,- Kč). 

• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje na zá-
kladě veřejné zakázky „Poskytnutí dlouho-
dobého úvěru 2002" přijetí nabídky České 
spořitelny a.s. na poskytnutí úvěru ve výši 
20 mil. Kč na dobu 10 let na úhradu nespla-
cené jistiny u společnosti MUFIS a úhradu 
nákladů na investiční akci Města se spolu-
účastí státu - „Rekonstrukce nemocnice 
Háj". 

• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje s plat-
ností od 1. 7. 2002 do rozhodnutí ZM hradit 
finanční podíl ve výši 200,- Kč za hodinu na 
úhradu nákladů spojených s výkonem žur-
nální služby lékařů na poliklinice v Ledči 
nad Sázavou ve všedních dnech. 

• RM Ledeč nad Sázavou neschvaluje 
zveřejnění záměru odprodat část pozemku 
pare. č. 223/2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou (lo-
kalita při Haškově ulici) s tím, že doporuču-
je manželům Kafkovým zbudovat si 
samostatný přístup na pozemky p.č. 216 
a 223/1 na vlastní náklady, ale pozemek zů-
stane ve vlastnictví Města. Odprodejem by 
byl znemožněn přístup k trafostanici VČE 
na pozemku pare.č. 1175. 

Slávek Poborský 
místostarosta 
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2002 
Obec Ledeč nad Sázavou 

Okrsek Zpracován Zapsaní 
voliči 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast 
v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

% plat. 
hlasů 

1 Ano 591 374 63.28 373 372 99.73 

2 Ano 937 627 66.92 627 627 100.00 

3 Ano 993 603 60.73 603 599 99.34 

4 Ano 978 586 59.92 586 583 99.49 

5 Ano 1 108 606 54.69 606 606 100.00 

6 Ano 314 170 54.14 170 166 97.65 

Celkem 4 921 2 966 60.27 2 965 2 953 99.60 

Hlasy pro politickou stranu, hnutí, koalici 
Platné hlasy celkem: 2 953 

Kandidující strana 

Pl
at

né
 h

la
sy

 

%
 p
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ýc
h 
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as
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Kandidující strana 

Pl
at

né
 h

la
sy

 

%
 p
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tn
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h 

hl
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1 Národně demokratická strana 4 0.13 16 Strana venkova - spojené občanské síly 27 0.91 

2 Demokratická liga 2 0.06 19 Česká pravice 0 0.00 

3 Česká strana sociálně demokratická 982 33.25 20 Republikáni 2 0.06 

5 Občanská demokratická aliance 10 0.33 21 Sdružení nezávislých 35 1.18 

6 Volba pro budoucnost 6 0.20 22 Občanská demokratická strana 713 24.14 

7 Humanistická aliance 0 0.00 23 Komunistická strana Čech a Moravy 580 19.64 

8 Akce za zrušení Senátu a proti 
vytun. důchod, fondů 13 0.44 24 Moravská demokratická strana 2 0.06 

9 Naděje 8 0.27 25 Koalice KDU-ČSL, US-DEU 419 14.18 

11 Republikáni Miroslava Sládka 26 0.88 26 Strana za životní jistoty 8 0.27 

12 Cesta změny 3 0.10 27 Pravý Blok 27 0.91 

13 Česká strana národně sociální 8 0.27 28 Strana zelených 73 2.47 

15 Strana zdravého rozumu 5 0.16 

Vyvrcholení oslav automotoklubu 
kách Ledečských novin informovali v sé-
rii příspěvků pana V. Panského. Svou 
účastí ozdobil toto setkání i první předse-
da klubu, dnes osmdesátiletý pan Anto-
nín Charouz. Nechyběli ani další 
zasloužilí členové, pánové Březina, 
Čvančar, Kobr a další veteráni i stávající 
aktivní členové automotoklubu. Přátel-
ského setkání se zúčastnil i starosta města 
K. Urban a také řada sponzorů, bez kte-
rých je činnost takového molocha prak-
ticky nemyslitelná. V příjemných 
chvílích čas rychle utíká a když se k tomu 
přidá atmosféra letního večera a tóny 
country kapely, slunce rychle vystřídá 
hvězdnatá obloha. Přejme všichni ZDAR 
našemu automotoklubu do další padesát-
ky. V: P 

V poslední červnovou sobotu vyvrcho- motoklubu, o jehož historii i současnosti 
lily oslavy abrahámovin místního auto- jsme vás během letošního roku na strán-
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Modernizace nebytových prostor Rychlé záchranné 
služby (RZP) a Lékařské služby prvni pomoci (LSPP) 

v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou 

V prvním čtvrtletí roku 2001 se z iniciativy vedení města Ledeč nad 
Sázavou a za jeho účasti sešlo 17 starostů mikroregionu Ledečska s ředi-
telem Zdravotnické záchranné služby Havlíčkův Brod, aby mimo jiné 
projednali, zda ajak by jednotlivé obce mohly pomoci ke zlepšení a vyba-
venosti prostor týmem LSPP budově polikliniky v Ledči nad Sázavou. 

Předpokládala se modernizace dvou takto užívaných místností a pří-
slušného sociálního zařízení v hodnotě cca 500 tis. Kč. To odpovídalo 
příspěvku z jednotlivých obcí ve výši cca 30 tis. Kč. S příspěvkem města 
Ledeč nad Sázavou se nepočítalo vzhledem k jeho investování do re-
konstrukce nemocnice v Háji. Jednotná výše příspěvku nebyla jednotli-
vými obcemi akceptována a byl přijat návrh, aby částka 510 tis. Kč byla 
na jednotlivé obce přepočtena podle počtu obyvatel k 1. březnu 2001. 
Tak se i stalo a na základě toho byly uzavřeny smlouvy o sdružení fi-
nančních prostředků na účet města Ledeč nad Sázavou, které se zaváza-
lo akci zajistit. Sdruženo bylo celkem (k 25. červnu 2002) 494 840,- Kč 
od obcí Bělá, Bojiště, Číhošť, Hněvkovice, Horní Paseka, Hradec, Chře-
novice, Jedlá, Kamenná Lhota, Kouty, Kožlí, Kynice, Ostrov, Pavlov, 
Prosíčka a Vilémovice. Nezapojila se pouze obec Kozlov. 

Vlastní práce byly zahájeny koncem roku 2001 a tak jak už to u podo-
bných akcí bývá, ukázalo se, že původní záměr neřeší všechny potřeby 
Zdravotnické záchranné služby a postupně se rozšiřoval o výměny 
oken, zřízení samostatného plynového vytápění vč. přípojky nezávislé-
ho na vytápění ostatních částí polikliniky, úpravy vstupní chodby před 

ZA OLINKOU PEJSKOVOU OD KOPCE 
ŠAFRAN1CE (3. 3. 1937-16. 6. 2002) 

(text promluvy, pronesené nad rakví Olgy Pejskové na hřbitově na 
Horních Pasekách 21. 6. 2002) 

místnostmi RZP a nakonec došlo i na modernizaci celého prostoru 
LSPP a RZP- lékařské služby první pomoci vč. zadního vstupu. Tím se 
celkové náklady vyšplhaly až na 1540 tis. Kč a městu nezbyla jiná 
možnost, než se i u této akce finančně podílet. 

Z celkových nákladů uhradilo město Ledeč nad Sázavou 1010 tis. Kč, 
sdružující obce 495 tis. Kč, Zdravotnická záchranná služba 26 tis. Kč, 
ZASOZ Ledeč nad Sázavou 10 tis. Kč. Zdravotnická záchranná služba 
Havlíčkův Brod kromě toho modernizované prostoiy vybavila novým 
nábytkem, výpočetní a spojovací technikou za cca 250 tis. Kč. Nepřímo 
na akci přispěly i ledečské projektové firmy AT1NG a Elektris, které 
potřebné projekty dodávaly pouze za režijní náklady. Dalšími sponzory 
v technickém vybavení byly firmy EST a AQUACOMP HARD z Ledče 
nad Sázavou. 

Hotové dílo si 26. června 2002 společně prohlédli vedení města Le-
deč nad Sázavou, starostové sdružujících obcí, zástupce firmy EST Le-
deč nad Sázavou a samozřejmě uživatelé - zástupci a pracovníci 
Zdravotnické záchranné služby. Společně vyslovili přesvědčení, že ko-
ordinovaný postup přispěl k trvalému zajištění poskytování kvalitních 
zdravotnických služeb Rychlé záchranné pomoci a Lékařské služby 
první pomoci pro občany města Ledeč nad Sázavou a celého spádového 
území - okolních obcí. 

Věříme, že vynaložené prostředky se tak odpovídajícím způsobem 
zúročí. 

Vaše poslední cesta nepovede závějemi, ale vysokou červnovou trávou. 
Olinko, byla jste a navždy zůstanete součástí této krásné krajiny, toho-

to kousku domova. Součástí tak živou a přirozenou, jako je šumění lesů 
nebo tvrdost kamenitých skalek na kraji polí. Slyším vaši veselost - ráda 
jste si vyprávěla. A pak vás vidím na cestě - zavalitá postava, zvláštní ko-
líbavá chůze, mírně přikrčená s hustými kudrnatými vlasy a s drdolem. 
A pak vaše tvář - kulatá, nelakotná, vyzařující štědrost a radost. A už to 
tak bývá na této kamenité zemi, že radost a veselí se drží lidí prostých, 
chudých, o které ten svět úspěšných a bohatých nestojí. Olinka patřila 
mezi ty, kteří životem ve skrytosti nesou strázně světa a Bůh jimi nevidi-
telně vyvažuje zločiny a lumpárny jiných lidí. Pročišťují tento svět od zlo-
by, a chudoba je vede ke skromnosti a pokoře. Bůh používá maličkých, 
bezbranných, zdánlivě společensky nedůležitých a posledních - aby nám 
ukázal, že jeho moudrost je uložena v úplně jiných hodnotách, než si mys-
líme. Ježíš přece říká - cokoli jste učinili nejmenšímu z mých bratří, mě 
jste učinili. A proto bych chtěl v této chvíli připomenout manžele Pejsko-
vy -Aloise a Marii, kteří poctivě pracovali na těch svých několika políč-
kách a jako bezdětní se rozhodli adoptovat dítě. Představuji si ty dva 
manžele Pejškovy, jak v červnu 1937 jedou ze Zahrádky do Prahy a vrací 
se pod Šafranici s tříměsíční adoptovanou holčičkou Olgou. A vychová-
vají ji s láskou a v křesťanské víře. Olinka pak často vzpomínala, jak sejí 
děti v Zahrádce smáli, že je z nalezince. Lidské společenství dokáže být 
kruté - nic nového pod sluncem. Olinka pak chodí v Zahrádce do 
náboženství k P. Josefu Toufarovi - to je také důležité připomenout. A na-
konec i to, že 35 let pracovala v textilce na Brunce, v létě v zimě. 

Říkala jste mi Olinko v posledních dnech svého života, s čelem roz-
páleným horečkou - mě se tak sladce spí. Jistě to bylo tušení krajin, kam 
my nedohlédáme, ale o kterých říkáme, že jsou rajské. A tam již není -
jak říká moudrý Sírachovec - hněv a lidská závist, ani lidské pomluvy 
a drby a dokonce ani soužení a neklid. A jistě to bylo tušení, že tam, 
v těch božích rajských končinách, Vám jdou naproti manželé Pejškovi 
a vítají Vás rozevřenou náručí. 

Drahá Olinko, děkuju vám za všechno a s Pánem Bohem! 
Miloš Doležal 

Drahá Olinko, 
dnes je první letní den a léto bylo pro vaši samotu vždy požehnáním 

- dny jsou dlouhé, vša-
de plno světla a tepla. 
Ale copak my 
můžeme vědět o té 
vaší samotě, o jejích 
temných srázech, 
těžkostech a o pustých 
dnech, které jste často 
žila? Cosi málo 
můžeme tušit, ale to 
nej hlubší poznání, to 
tajemství údělu jste si 
nesla sama v sobě. 
O tom se mlčí. 

Jednou, bylo to 
v zimě, jste mi říkala: 
„Až budu někdy v nou-
zi, nebo až budu na 
smrt, mám strach, že se 
pomoci nedovolám. 
Ale častějc věřim, že 
mě někdo svrchu slyší 
a že mi třeba i tím sně-
hem prošlape poslední 
pěšinu." Nikdo ne-
mohl tenkrát tušit, že 



Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. 
po valné hromadě 

Řádná valná hromada společnosti se konala dne 6. června v budově Okresního úřadu 
Havlíčkův Brod, kde byla projednána výroční zpráva společnosti a akcionáři byli se-
známeni s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2001. 

Město Ledeč nad Sázavou má ve společnosti VaK nemalý podíl a je v pořadí čtvrtým 
městem v okrese Havlíčkův Brod, kdy Město Ledeč nad Sázavou je vlastníkem 37 842 
ks akcií o jmenovité hodnotě 1000,- Kč. Tato společnost je však pro město Ledeč nad 
Sázavou významná i tím, že obhospodařuje formou pronájmu velký objem majetku, 
kdy připomínám především čistírnu odpadních vod a samostatné vodovodní zařízení 
v obcích Souboř, Habrek a v obci Vrbka. Z našeho pohledu musím konstatovat, že vý-
kon této činnosti je na velice dobré úrovni a téměř zanikly problémy v zásobování pit-
nou vodou, především ve výše zmiňovaných integrovaných obcích. Též na území 
města se společnost se svými úkoly vypořádává, řekl bych bezchybně a včas, a přede-
vším využívá všech možností pro zlepšení technického stavu. Příkladem byla plynofi-
kace města, kdy byly v součinnosti provedeny opravy velkého množství uzavíracích 
ventilů či šoupat, nahrazené vesměs kvalitními prvky z dovozu. Myslím, že mezi oby-
vateli města jsou především v dobrém povědomí výkonní pracovníci místní provozov-
ny v Pivovarském údolí a na ČOV. 
Abych přiblížil některé jiné hodnoty celkových výkonů společnosti, dovoluji si uvést 
pár čísel z období let 1999-2001: 
Ukazatel mj^ 1999 2000 2001 

PAN DĚKAN ODCHÁZÍ 

Fakturovaná voda pitná tis. m3 

Z toho: domácnosti tis. m3 

ostatní tis. m3 

4.527 4.392 4.324 
2.233 2.214 2.078 
1.541 1.510 1.658 

V minulých dnech se ledečská farnost rozloučila 
s dlouholetým duchovním, děkanem P. Janem Srn-
ským. Pan děkan odchází na vlastní žádost pro zdra-
votní potíže do Kameníček u Hlinská. 

V prosinci letošního roku tomu bude dvacet osm 
let, kdy byl pověřen duchovní správou zdejší farnos-
ti. Nejdříve jako administrátor a od roku 1995 jako 
děkan. Jeho příchod do města lze datovat do nejtěžší 
chvíle našeho národa, silné normalizace po roce 
1968, kdy tato duchovní služba nebyla žádnou pro-
cházkou růžovým sadem. 

P. Srnský má velkou zásluhu na generální opravě 
děkanského kostela sv. Petra a Pavla, hřbitovního 
kostela Svaté Trojice, ale i kostelů v Kožlí, Bojišti, 
Hněvkovicích, Chřenovicích, Sačanech a kaple ve 
Vilémovicích. Častokrát ho mohla veřejnost vidět 
zapojeného do práce přímo na lešení při provádění 
omítek věže i celého ledečského kostela. Přes zdra-
votní potíže se vždy pečlivě a svědomitě ujal všech 
úkolů na něj kladených. Že jich nebylo málo, si jistě 
každý uvědomí. Navštěvoval i důchodce v domě pe-
čovatelské služby, kde sloužil mši pro ty, kteří již ne-
mohli přijít do chrámu, vyučoval náboženství, 
připravoval svatebčany na jejich vstup do manželství 
a vidět jsme ho mohli i při posledním rozloučení s ně-
kterým farníkem. Za každého počasí dojížděl do 
okolních obcí, aby zde mohl sloužit mši svatou. Pan 
děkan je příkladem obětavého a klidného pastýře, 
připraveného kdykoliv pomoci všem, kteří o tuto po-
moc projeví zájem. 

Jen těžko se budeme loučit s knězem, který část 
svého života prožil zde mezi námi v Ledči a okolí. 
Rád bych mu za všechny věřící ledečské farnosti po-
děkoval za vše, co pro ně i kostel udělal. Na novém 
působišti mu přejeme hodně zdraví a Božího požeh-
nání v duchovní službě. Doufáme, že na Ledeč neza-
pomene a rád se sem bude mezi své věřící vracet. 

František Pleva 

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. 
vyřazeny nábytek - hlavně skříně, 
poličky, regály; ale též stolky, židle, 
pohovky, podložky na ležení a jiné. 

Stacionář sídlí v budově MS Stínadla 
v Ledči nad Sázavou, Stínadla 1049. 

Kontakt na nás je: 
0452/601 557 nebo 0777/736 067. 

Jsme Vám vděčni za Vaši pomoc. 
Za stacionář 

Martin Prášek, vedoucí. 

Fakturovaná voda odkanalizovaná tis. m3 3.797 3.909 3.815 
Z toho: domácnosti tis. m3 1.589 1.560 1.500 

ostatní tis. m3 2.208 2.349 2.315 
Neméně zajímavým údajem přiblížení a oživení paměti vám v sumáři předkládám 

investice společnosti VaK a.s. v územním obvodu města Ledeč nad Sázavou opět v le-
tech 1999-2001: 
Rok 1999: 
1. Obrvaň - rekonstrukce vodovodu, pořizovací hodnota 
2. Ul. Žižkova - Habrecká - rekonstrukce kanalizace, pořizovací hc 

3. Ul. Lovčen - rekonstrukce kanalizace, pořizovací hodnota 
4. UL Lovčen - rekonstrukce vodovodu, pořizovací hodnota 
5. ČOV - přístřešek pro nákladní auto, pořizovací hodnota 
Rok 2000: 
1. Ul. Hradní - rekonstrukce vodovodu, pořizovací hodnota 
2. Ul. Haškova - rekonstrukce kanalizace, pořizovací hodnota 
3. Ul. Komenského - rekonstrukce kanalizace, pořizovací hodnota 
4. Ul. M. Majerové - vodovod, pořizovací hodnota 
5. Severka - vodovod, pořizovací hodnota 
6. Habrek - rekonstrukce vodovodu, pořizovací hodnota 
Rok 2001: 
1. Ul. Hradní - rekonstrukce kanalizace, pořizovací hodnota 
2. Za Hřbitovem - vodovod, pořizovací hodnota 
3. UL Růžová - rekonstrukce kanalizace, pořizovací hodnota 
4. UL Fibichova - rekonstrukce kanalizace, pořizovací hodnota 
5. UL Poděbradova - přečerpávání + rekonstrukce kanalizace, 

pořizovací hodnota 
6. U Koželužny - propojení vodovodu, pořizovací hodnota 
7. ČOV - dávkování Fe2, technologie, pořizovací hodnota 
8. Rekonstrukce střediska VaK, vypracována PD 
9. Náměstí - rekonstrukce kanalizace, vypracována PD 
10. Obrvaň - rekonstrukce vodovodu - PVC 110/4,3 mm, 

dl. 150 m, náklad 145 000,-Kč 
11. Vrbka - zvýšení tlaku ve vodovodní síti + kabelová přípojka NN 

Realizace zajištěna VaK Havlíčkův Brod a.s. na náklady města 
Ledeč nad Sázavou; pořizovací hodnota 318 274,- Kč 

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Myslím si, že uvedené výsledky dostatečně přibližují rozsah prací a výkonů společ-
nosti VaK a především akce na našem území dokazují, jak velký rozsah prací byl zde 
odveden za účelem kvalitního a nerušeného provozu místních sítí pro zásobování oby-
vatel. Mezi jediné negativní dopady musím uvést, že veškeré tyto zásahy v místních 
komunikacích se nikdy zcela nepodaří neznatelně zacelit. A tak za dlouhou řadu let 
zpět lze vystopovat tyto zásahy, byť nezpochybňuji to, že byly vykonány v souladu 
s nutností či naléhavostí. Spolupráci s vedením společnosti VaK, ale též s řadovými 
pracovníky společnosti, hodnotím jako trvale velice dobrou a myslím, že při takovém-
to malém ohlédnutí jim patří za činnost na území našeho města poděkovat. 

Karel Urban, starosta města 

171 132,- Kč 
ta 
581 089,- Kč 
530 693,- Kč 
353 000,- Kč 
277 955,- Kč 

277 145,- Kč 
952 754,- Kč 
899 080,- Kč 
122 602,- Kč 
190 774,- Kč 
116 806,- Kč 

80 000,- Kč 
123 581,- Kč 

89 968,- Kč 
718 444,- Kč 

864 742,- Kč 
314 000,- Kč 

61 019,- Kč 
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W A N SERVIS s.r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

přijme 
do nově otevíraného 

autobazaru v Ledči n.S. 

prodejce ojetých vozů 
Základní znalosti s prací na PC 

podmínkou. 

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA KURIC!!! 
černé, modré, kropenaté, bílé 

před začátkem snášky 
(18 týdnů staré) 

s leva ze 130 , - Kč na 100 , - Kč/ks 

Ledeč nad Sázavou 
- tržnice -11 hodin 

Prodej v pondělí 15. 7. 2002 

MINI SHOP 
za mini ceny 

9,19, 29, 39, 49,- Kč 
• Kuchyňka 
• Kosmetika 
• Drogerie 
• Hračky 

Husovo nám. 19 
Ledeč nad Sázavou 

(u autobusového nádraží 
- naproti lékárně) 

Mor. Petr uaneh 
ADUOKÁT 

Hůrha 218, Ledeč nad sázauou 

oznamuje 
od i. 7.2002 zahálení činnosti 
- práuo rodinné, oDčanshé, obchodní, 

pracouní, trestní 

• H Ů R K A o 
ž 
E 
L 
S HAŠKOVA 

NA POTOCE K 
| Á tel.: 0452/62 64 48 

mob.: 0728-11 90 81 
e-mail: mgrp.vanek@tiscali.cz 

SETKANÍ VE SLUNEČNÍ ZÁTOCE 
Známý autor románu pro mládež Jaroslav Foglar (Jestřáb) by se dožil 6. července 95 

let. U příležitosti tohoto výročí se ve Sluneční zátoce konalo 15. června setkání Sdružení 
přátel Jaroslava Foglara. Od roku 1997 je zde umístěna pamětní deska, připomínající 
dvojkařské tábory v letech 1925-1945. Setkání se zúčastnilo přes 200 návštěvníků. Při 
krátkém vzpomínkovém aktu vystoupil MVDr. Jan Pavlásek z Bystřice nad Pernštejnem, 
bývalý člen pražské „Dvojky". Pohovořil o členství v oddílu, Jaroslavu Foglarovi a tábo-
rech v zátoce. 

U stolu se mohl každý podepsat na pamětní listinu, která pak bude zakopána na tajném 
místě. Sobota 15. června byl den voleb do parlamentu ČR. Volit mohli i návštěvníci set-
kání. Byl pro ně připraven volební list se všemi politickými stranami. Volit ale neměli za 
sebe, ale tak jak by volili jednotliví členové družiny Rychlých šípů. K tomuto setkání vy-
šla i nová turistická známka s portrétem spisovatele č. 595. Zájemci zde mohli zakoupit 
pohlednice, příležitostní dopisnice s přetiskem a první číslo Novin Sluneční zátoky. Mla-
dí soutěžili v lovu bobříků, vyjímání ježka z klece, azimutového závodu a znalostí Jestřá-
bova díla. Na závěr je třeba připomenout část textu z Pátého zápisníku, třinácti bobříků 
Jaroslava Foglara: Ty dva měsíce dobrodružného táboření ve Sluneční zátoce, to byl ne-
přetržitý řetěz báječných příhod, her a veselí, věrného přátelství na život a na smrt. Tady 
byla každá hodina naplněna krásou, vzrušením, dobrou pohodou a opravdovým bratr-
stvím každého ke každému. František Pleva 

DEN HUDBY A VÍTÁNÍ LÉTA se opravdu vydařilo, skoro se chce říct „den 
jako vyšitý". Páteční odpoledne 21. června byl opravdu krásný, prosluněný den a na 
ledečském náměstí jej ještě ozdobila dechovka pana Hradeckého. Pány na snímku -
jistě netřeba představovat. Znají je nejen Ledečtí, ale i lidé ze širokého okolí. Při nej-
různějších příležitostech provázejí naše životy už desítky let. Tentokrát to byla pří-
ležitost z nejradostnějších. K potěše publika zahráli při příležitosti Dne hudby. 
Přejeme pánům muzikantům pevné zdraví a budeme se těšit na další setkání při dob-
ré dechovce, kterou štědře svým příznivcům rozdávají. OK 

Informace a objednávky: 
Coturnix Hubenov 
s.r.o. 
Hubenov 26 
588 05 Dušejov 
tel.: 066/731 07 16 

(7-15 hodin) 

\wmf\ 
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Z policejních zápisků 
Q 2. 6. Příchod měsíce června oslavil pěta-
dvacetilétý F. D. opravdu silně. Z nabyté 
síly posledního měsíce jara štědře rozdával, 
a to včetně povalených a vysypaných po-
pelnic u bytových jednotek. Jaký pán... 
Q 3. 6. V souladu s našimi dráhami trochu 
opožděně oznámila M. J., že sejí při cestě 
vlakem z Prahy do Ledče ztratila peněženka 
i s doklady. 
Q Krádež zboží v prodejně potravin Sázavan-
ka byla oznámena na policii. Šetření bylo ten-
tokrát jednoduché, pachatelkou byla z poslední 
doby známá místní firma H. K. Snad od ní 
bude na chvíli pokoj, neboť její kořistnická ne-
uróza ji přivedla až za brány blázince. 
Q Pan J. H. oznámil poškození oplocení 
u Husova sboru, což jistě nebyl důsledek 
nedočkavých věncích, ale spíše spanilých 
víkendových jízd naší mládeže. 
Q Nešťastný pád si zavinil mladý cyklista 
M. P., když v Koželské ulici si na svém kole 
najel na obrubník. Následným pádem si při-
vodil zlomeninu klíční kosti a otřes mozku, 
musel být převezen do nemocnice v H. Bro-
dě. Rozvoj cyklistiky je nebývalý, stejně 
tak jako těžkých pádů a zranění. Prázdnino-
vý čas tento trend jistě jen potvrdí. Proto 
buďte opatrní, abyste léto nesledovali jen ze 
sádrových krunýřů, to v lepším případě. 
Q J. J. z H. Paseky oznámila újmu na zdra-
ví. Policie tu musela šetřit manželské nesho-
dy, které od verbálních útoků přešly až na 
othellovský komplex, tedy sahání po krku. 
Q 5. 6. Ztráta mobilního telefonu je snad 
častější než ztráta kapesníků, zvláště když 
si někdo počíná tak nezodpovědně jako 
A. H., která svůj telefon nechala ležet na la-
vičce u hřiště v Nádražní ulici. Komu se teď 
dovolá, když pachatel je neznámý? 
Q 6. 6. Policisté už důvěrně znají domek 
v Kynicích, kde poměrně často odehrávají 
různá „škádlení". Druh družce tu tentokrát 
vytopil sklepení jejího domu. Nebo snad 
jeho domu? 

Q Pan A. P. z Vlastějovic oznámil krádež 
téměř 30 m3 dřevní hmoty. Stalo se na úze-
mí Jedlé v místě zvaném Na kanálu. Smrko-
vá kulatina v hodnotě 80 000 korun je ke 
škodě Lesní společnosti a. s. Pachatel zatím 
neznámý. 
Q 7. 6. Mobily na pokračování. Tentokrát 
ztrátu oznámil pan J. P. ze Ždírce, a to 
z bytu, v tomto sloupku už zmíněné paní H. 
K. Copak tam asi pán pohledával? A že se 
nesetkal s přízní? 
Q 8. 6. Neznámý pachatel si odnesl autorá-
dio Sony za 9 000 korun ze zaparkovaného 
služebního auta firmy Ekol. 
Q 9. 6. Drzá krádež benzínu v Haškovce. 
Neznámý dareba odcizil panu Zz V. benzín 
přímo z nádrže jeho škodovky. Škoda je za 
sedm stovek, když nepočítáme poškozenou 
palivovou hadici. 
Q 10. 6. Tragicky skončil víkend pro Slo-
váka J. K., který našel smrt ve vodách Sáza-
vy, přímo pod mostem. Silná opilost 
a nešťastný pád znamenaly konec mladého 
života. Fatálnost celé nešťastné události je 
v tom, že „utonutí" se odehrálo jen v několi-
ka málo centimetrech vody. 
Q 14. 6. Dvacetiletý Světelák J. J. si přijel 
do Ledče na oběd. Za tři stovky se v hotelu 
Stadión už dá jistě slušně najíst. Až potud je 
to pro obě strany v pořádku. Jen kdyby si 
pan „host" nemyslel, že žije v komunismu 
a nepovažoval zmíněnou krmi za dar, tak-

hle se jeho nezaplacená útrata považuje za 
přestupek a papání se mu poněkud prodraží. 
Q 17.6. Mnohé prohřešky „lidské chásky" 
v tomto sloupečku zlehčujeme, ale hyenis-
mus krádeží na hřbitovech k nim rozhodně 
nepatří. Tentokrát se tak stalo v místech 
posledního odpočinku v Hněvkovicích. 
Paní M. S. oznámila poškození a krádež na 
rodinném hrobu. Škoda je 1700 korun. 
Smutek ještě větší. 
• 19. 6. Trhovci se strkali pod mostem. 
Kampak se poděla pověstná asijská sluš-
nost, úsměv a ochota. Rozlícený Vietnamec 
bezdůvodně trhal „plachtoví" a napadal 
svého kolegu obchodníka, pana V. Š. Ješ-
těže rozlícený Asiat neovládal bojová umě-
ní, to by byla pod mostem pěkná paseka. 
Q Krádež „terénního" motocyklu (za 2000 
Kč?!) byla oznámena z Barborky. Zloděj se 
strojem zřejmě nedojel ani na trénink na 
místní závodiště, neboť byl, asi symbolic-
ky, nalezen před firmou Svema. 
• Ve večerních hodinách byl při policejní 
kontrole zjištěn ve voze od března celostátně 
hledaný P. B. z Pelhřimovska. Povedený pěta-
třicetiletý ptáček, na kterého v Ledči spadla 
klec, byl zajištěn a předán tam, kam patří. 
Q 20. 6. Podivně skončilo sousedské pose-
zení na Přemilovsku. Pan M. CH. oznámil, 
že mu pan soused nezaplatil za kuřivo 
a pivo, které společně konzumovali. Útrata 
měla činit 1000 korun. Ať počítám jak počí-
tám - j e to najedno posezení husarský pi-
vařský kousek! 
• 22. 6. Telefon Nokia 3310 se ztratil 
v časných ranních hodinách z expedice 
místní pekárny. Pokud jste ho našli v hous-
ce, není to žádná tombola, vraťte ho majite-
li. 
Q Zloději se činili na H. Pasece u pražské-
ho chalupáře L. S. Oknem vnikli do nemo-
vitosti a odnesli si majetek za téměř 30 000 
korun. Bohužel zmizeli beze stopy. 
Q 24. 6. Pan M. H. oznámil rozbití výlohy 
u vinárny v Nádražní ulici. Vyprázdněná lá-
hev výtržníka tak roztesknila, že s ní udeřil 
o sklo jmenovaného zařízení. Pachatel se 
více než tuší a zřejmě si ho „představíme" 
v příštím vydání LN. 
Q 26. 6. Provozovatel věhlasného restauran-
tu v Hněvkovicích pan K. P. oznámil vloupá-
ní. V nočních hodinách se sem rozbitým 
oknem vloupal neznámý pachatel a ke škodě 
pana restauratéra si odnesl zboží za 32 000 
korun. Pravidelné návštěvníky ztráta jistě ne-
postihne a darebákovi ať prasknou játra! 
Q 26. 6. Trochu kuriózní „dopravní" neho-
da se udála ve Vilémovicích. Majitelka po-
zemku N. S. si tu zkrášlovala sekáním 
trávník. Při neopatrné manipulaci se ni pře-
vrhla zahradní sekačka. Následná zranění 
jsou vážná. Jak vidno opatrnosti nikdy ne-
zbývá a i při tak relaxační činnosti může 
člověk přijít k úhoně. Přejeme paní brzké 
uzdravení, aby se v pohodě léta mohla dívat 
do zeleně své zahrady. 
Q 26. 6. Odcizení křovinořezu za 5000 ko-
run oznámil pan P. P. z Vilémovic. O pa-
chateli se neví. 
Q Další Světelák nám škodil. Tentokrát 
třicetiletý J. Č. rozbíjel okna u autobusové 
čekárny u Koželužny. 
Q 28. 6. V pozdních nočních hodinách do-
šlo ve Vrbce k dopravní nehodě. Řidič fiát-
ku V. T. z Třebětína byl chvilku nepozorný 
a ocitl se v příkopu. Naštěstí byli jeho dva 

Zásahy na PS Ledeč n. S. 
• 5. 6. V odpoledních hodinách po silném 
větru byly na požární stanici nahlášeny 
spadlé stromy na vozovce z Ledče do Koz-
lova. Hasiči po příjezdu na místo stromy 
pořezali a odklidili mimo vozovku. 
• 10. 6. Hasiči vyjeli na dopravní nehodu 
u osady Veliká, kde řidič osobního vozu 
čelně narazil do stromu. Nehoda se obešla 
bez zranění. Jednotka vozidlo zabezpečila 
proti požáru a řídila dopravu na místě neho-
dy. Po příjezdu dopravní policie se vrátila 
na stanici. 
• 15.6. Hasiči vyjeli na hořící kupku sena 
v ulici Údolní. Hořící seno bylo bez obtíží 
uhašeno, komu kupka sena překážela 
a chtěl se jí pomocí ohně zbavit, se zjistit 
nepodařilo. 
• 17. 6. Hasiči zlikvidovali vosí hnízdo 
v mateřské školce na Stínadlech. Obtížný 
hmyz ohrožoval malé obyvatele školky i je-
jich učitele. 
• Ve večerních hodinách hasiči otevřeli 
byt v ulici M. Majerové. Majitelka ve spě-
chu zalomila klíč v zámku. 
• 18. 6. Opět zabouchnutý byt, tentokrát 
v ulici Zdeňka Fibicha. 
• 19. 6. Neznámý výtržník zapálil v nej-
větších vedrech stařinu u obce Kožlí. Požár 
byl uhašen pomocí vysokotlaku z vozidla 
Camiva. Rozšíření ohně do lesa zabránili 
kolemjdoucí občané, kterým se do příjezdu 
hasičů podařilo udržet hranici ohně mimo 
dosah lesa, na jehož okraji je porost polosu-
chých keřů, ve kterých by požár rychle po-
stupoval. 
• 20. - 21. 6. V těchto dnech po prudkých 
poryvech větru jednotka třikrát vyjela na 
odklizení vyvrácených stromů z vozovky. 
• 28. 6. V nočních hodinách vyjela jednot-
ka na dopravní nehodu za obcí Vrbka. Jed-
nalo se o osobní vozidlo, které ve velké 
rychlosti vyjelo mimo vozovku a skončilo 
na střeše. Posádka vozidla utrpěla pouze 
menší šrámy, ale i tak skončila v péči zá-
chranné služby. Hasiči zamezili úniku vyté-
kajících provozních kapalin a po zadoku-
mentování dopravní nehody policií vrátili 
vozidlo zpět na kola. 

Vaše porouchané drobné 
elektrospotřebiče přijme do opravy 

prodejna JERICHO Schop 
Husovo náměstí 141, Ledeč nad 

Sázavou, pí Havlová. 
Vysavače, žehličky, vařiče, vrtač-

ky, varné konvice, šlehače, mixéry, 
brusky úhlové a další můžete 

odevzdat do opravy právě zde 
Větší spotřebiče: 

přijímáme zde objednávky do bytů. 
Tzn.: automatické pračky, myčky, 
sporáky, akum. kamna, ohřívače 

vody apod-
Můžete využít poradenské služby 

a objednat si i spotřebič nový 
včetně dovozu a montáže u Vás. 

Super výhodné, záruční doba, bez-
platný servis až 4 roky. 

To jinde nenajdete. 
Bližší informace u paní Havlové 

ELEKTROSERVIS KAREL ŘÍHA 
DOLNÍ KRÁLOVICE 4 

0303/85 62 28, 0737-35 58 47 
0737-35 78 22 
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Děkujeme Vám 
Milí občané města Ledče nad Sázavou, 

jistě si vzpomenete, že před několika 
dny mnohé z Vás navštívili studenti místního 
gymnázia, kteří se rozhodli spolupracovat 
s naší plynárenskou společností CMP (Česko-
moravská plynárenská, a.s.) při dotazníkové 
akci. Nebyl to lehký úkol, protože jak jistě 
víte, každý z nás je jiný, jinak reaguje... Ale 
byl to úkol snad i trochu zajímavý. Studenti 
dostali příležitost poznat Vás, občany města, 
a všeobecně život ve Vašem městě se všemi 
jeho klady a někdy i s jeho zápory. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem 
občanům, kteří nás v této akci podpořili, ote-
vřeli studentům dveře a poctivě jim odpovídali 
na kladené „odborné" otázky. Velmi jste nám 
pomohli a stali se tak prvním městem, ve kte-
rém naše plynárenská společnost takovouto 
dotazníkovou akci uspořádala. Brzy budou ná-
sledovat i další města a obce, z těch známěj-
ších bychom chtěli jmenovat Karlštejn. 

Jako svůj dík jsme předali studentům malou 
pozornost a gymnáziu nejnovější digitální fo-
toaparát, který si studenti i profesoři tak přáli 
a který bude neustálým pomocníkem nejen při 
vytváření a aktualizování internetových strá-
nek, ale bude je provázet i na mnoha jiných 
školních a zájmových akcích. Ředitel školy, 
pan Trpišovský, byl se vzájemnou spoluprací 
také velmi spokojen a tímto bychom jemu 
a samozřejmě i celému profesorskému sboru 
chtěli poděkovat za jejich podporu. 

Naše poděkování samozřejmě patří i Měst-
skému úřadu v Ledči nad Sázavou, především 
panu starostovi Urbanovi, panu Kubátovi 
a také panu Balkovi z firmy Nešetřil a syn -
správci sítí ČMP. 

Počítáme přirozeně s tím, že po vyhodnoce-
ní našeho průzkumu seznámíme občany Led-
če i studenty gymnázia s jeho výsledky. Ty by 
totiž mohly být později impulsem ke vzniku 
projektů či úvah, zaměřených na využití ener-
gií z hlediska životního prostředí. Vždyť toto 
téma je dnes jedním z nej důležitějších, protože 
„země nepotřebuje nás, ale my potřebujeme ji". 

Těšíme se na další práci ve Vašem krásném 
a příjemném městě, těšíme se na spolupráci 
s Vámi. Chraňte přírodu svého kraje Vysoči-
na, chraňte ji pro sebe i pro své děti. A snad se 
i Vy brzy rozhodnete pro čisté životní prostře-
dí -jednoduše - pro ekologický zemní plyn. 

Vaše Českomoravská plynárenská a.s. 
Ilona Dostálová, Marketing, PR 

JASPOL 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 

v ý r o b k y a zařízení 
z plastů, železa a nerezu 

vany a nádrže - vzduchotechnika -
speciální výrobky 

Použití pro: galvanizovny, neutrali-
zační stanice, sběrné jímky, septiky, 

žumpy, lapoly, odlučovače ropných lá-
tek, nádrže na pitnou vodu, nádrže na 
hospodaření s dešťovou vodou, kruho-
vé nádrže, bazény a kompostéry - pří-

padně další nádrže a vany dle 
konkrétních potřeb zákazníka. 

Dvojkolejná železnice přes Ledeč 
nad Sázavou (1) 

Díky Old-skautů z Ledče se mně dostaly do rukou noviny České slovo ze dne 
14. září 1937 (zároveň přinesly zprávu o úmrtí TGM) a tam byla publikována tato 
zpráva: 

Zaměřování Cerčanky. Středisko příprav v Ledči n. S. 
Po několik dnů jsou ubytování v Ledči n. S. inženýři státních drah, kteří prová-

dějí vyměřovací práce stavby druhé koleje trati Světlá - Ledeč - Čerčany. Stanice 
v Ledči bude rozšířena a přemístěna. Byly vypracovány projekty nového nádraží. 
Jeden z nich klade nádraží za Koželužnou na pozemcích obce Ostrova. Druhý pro-
jekt klade nádraží na druhou stranu Sázavy nad Ledči k obci Kožlí. Třetí projekt 
ponechává nádraží na dosavadním místě, ovšem značně rozšířené. Největší potíží 
je viadukt nad ledečským zámkem. Bude-li docíleno dohody, půjdou koleje vedle 
sebe, jinak, nebudou-li překonány technické potíže, vedla by druhá kolej po dru-
hém břehu řeky Sázavy. Znamenalo by to ovšem stavět přes řeku železniční mos-
ty. Výstavba druhé koleje Cerčanky má být skončena do 5 let. 

Zpráva mně připomněla, že za mých klukovských let jsem 
opravdu ony inžený- ry viděl a o železnici 
se hovořilo. Avšak desítiletí 

litu a nebyl 
tak jistý 

proč prá-
dy měla 
složitá 
stavba 
kat? 
to jed-

záležito-
cích se 

kdy jsem 
zvědět se ra-

problému. Musím 

smazala rea-
jsem si už 
tím, 
vě teh-
tato 
vý-
vzni-
Byla 
na ze 
stí týkají-
Ledče n. S., 
chtěl mít a do-
cionální jádro 
však začít zeširoka. 

Když koncem 20. let byl ministrem železnic politik Rudolf Bechyně (1881 -
1948), tak podle usnesení vlády ze dne 17. 9. 1928 v dohodě s ministerstvem ná-
rodní obrany (1) byl navržen vojenskoželezniční investiční program, v němž mj. 
figurovala stavba nových železničních tratí. Např. pro rok 1938 sem už směřovalo 
ze státního rozpočtu 396 mil. KČ. 

V této souvislosti je nutné i uvědomit, že za monarchie byla železniční síť pro-
jektována a budována směrem k Vídni. Tedy šlo o tratě orientované směrem sever 
- j i h , zatímco mladá ČSR byla díky protáhlému tvaru ve směru západ - východ 
a železnic v tomto směru bylo méně. Chybělo např. spojení na Slovensko a o Pod-
karpatské Rusi ani nemluvě. Např. spojení Břeclavi s Bratislavou bylo po roce 
1918 pouze lokální tratí přes Kúty a dvojkolejná trať se budovala urychleně až 
později. Po dobu 1. republiky bylo železniční spojení z Košic na východ Podkar-
patské Rusi do Jasini možné pouze tzv. peáží, kdy vlak jel 42 kilometrů po rumun-
ském území a odtud vycházely i dvě malé odbočky na území ČSR do míst na 
Podkarpatské Rusi. Jinde např. hlavní trať z Bohumína do Žiliny procházela kilo-
metry v bezprostřední blízkosti čs. - polské hranice. 

Pochopitelně, kdo s tímto stavem byl znepokojen, byli vojáci a ze strategických 
důvodů uvažovali o potřebě budování železnice vedoucí středem republiky. Nazý-
vali to Jižní tratí" vedoucí z Plzně přes Beroun do Dobřichovic, odkud by členi-
tým terénem vedla do Vraného nad Vltavou a dále do Čerčan. Odtud pak přes 
Ledčko a Kácov do Ledče n. Sáz. a Světlou n. Sáz., posléze do Německého Brodu 
se už železnice zdvojkolejňovala a trať do Žďáru n. Sáz. a Tišňov do Brna už byla 
projektována a stavba byla na spadnutí. Z Brna pak měla železnice pokračovat až 
do Trenčianské Teplé. Opravdu výstavba železnice Německý Brod - Brno se po-
čala stavět a do provozu byla uvedena až v červnu 1954 a byl to jediný realizovaný 
úsek proponovaného spojení Plzeň - Slovensko. 

Uvedený projekt železnice byl na programu jednání Nej vyšší rady obrany státu 
už na schůzích 5. a 6. dne 12. a 19. 11. 1934 a schůzi 10. ze dne 2. 5. 1937 (2) 
a schvaloval se projekt rozšířeného investičního programu. 

(pokračování příště) 
RNDr. M. Vostatek 

Literatura: 
(1) SÚA Praha (Státní úřední archiv), karton 4815, k č. mž. 30.923/37 - ÚSS 
(2) SÚA MŽ, karton 4815 - spis MNO, gen. štáb 11.3.1938, důvěrné, - příl. k č. 

16512 ex 1938 mž a k č. 7581 (dův. hl. št.) 4. odd. ex 38 
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STACIONÁŘ PETRKLÍČ 
Oblastní charita Havlíčkův Brod za-

hájila od 13. června 2002 v budově 
mateřské školy na Stínadlech provoz 
Denního stacionáře pro mládež s men-
tálním a kombinovaným postižením -
Petrklíč. Stacionář poskytuje péči po-
stiženým mladým lidem z Ledče 
a okolí a jeho služby uvítají nejvíce je-
jich rodiče, kteří se o vznik stacionáře 
také hlavní měrou zasloužili. Petrklíč 
jim již dnes nabízí pomoc v péči a vý-
chově vážně postižených dětí v denní 
době od 7 do 15 hodin. Starost o děti 
přebírají za rodiče tři vychovatelky, 
slečna Kateřina Otáhalová, paní Iveta 
Vrbová a Zdena Fantová, pod vede-
ním pana Martina Práška z Dolní Bře-
zinky. Děti zde mají k dispozici 
základní hygienické a sociální zabez-
pečení, hračky, kuličkový bazén, 
masážní lůžko a lehátka pro odpoči-
nek. Výchovný program je individuál-
ně přizpůsoben mentalitě dítěte. Hry 
podporující duševní i tělesnou aktivi-
tu, základní hygienické návyky, stra-
vovací režim, doplní později i různé 
masáže, muzikoterapie, hipoterapie 
a kanysterapie, kdy budou pro děti or-
ganizovány výlety za koňmi a psy. Ve 
vybavení stacionáře je i hrnčířský 
kruh. 

Slavnostní otevření stacionáře Pe-
trklíč se uskutečnilo dne 12. června 
2002 za účasti starosty města pana 
Karla Urbana, místostarosty pana Ja-
roslava Poborského, ředitelky oblast-
ní charity Bc. Anny Blažkové, 
poslanců za KDU-ČSL pana Jana Ka-
sala a Jiřího Havlíčka, zástupců kraj-
ského vedení ČSSD pana Zdeňka 
Chláda a Petra Zgarby, ledečského 
kněze pana Srnského a diecézního bis-
kupa mons. Dominika Duky, který 
provedl vysvěcení stacionáře. Složení 
hostů nebylo náhodné, město Ledeč 
n.S. totiž pronajalo oblastní charitě 
pro zřízení stacionáře potřebné pros-
tory mateřské školy za symbolické ná-
jemné a financovalo nutné stavební 

úpravy, které provedla ledečská firma 
ATOS. KDU-ČSL přispěla stacionáři 
na pořízení hrnčířského kruhu a zá-
stupci ČSSD předali zřizovateli sta-
cionáře finanční dar. Za oblastní 
charitu poděkovala její ředitelka Bc. 
Anna Blažková, vedení a personál sta-
cionáře přichystali pro pozvané hosty 
drobné občerstvení. 

Zpráva o zahájení provozu stacio-
náře se objevila v několika regionál-
ních i celostátních periodikách 
(Noviny Vysočina, MF Dnes, Cesta 
Vysočiny), televize Prima pozvala ve-
doucího stacionáře pana Martina Práš-
ka do pořadu Prima jízda, kde 
19. 6. 2002 v poledne vystoupil spo-
lečně s klientem Lukášem a PaedDr. 
Karlem Neubauerem. Posledně jme-
novaný byl společně s ing. Květou 
Bencovou z Ostrova hlavním iniciáto-
rem vzniku denního stacionáře Petr-
klíč. 

Slavnostnímu otevření samozřejmě 
předcházely dny plné příprav a úklidu. 
Po provedených stavebních úpravách 
vchodu, místností a sociálního zaříze-
ní byly prostory stacionáře plné pra-
chu a stavební suti. Kompletní úklid 
pěti místností, včetně umytí 2loken 
a 13 dveří provedly budoucí vychova-
telky stacionáře, ruku k dílu přiložil 
i pan vedoucí a hlavně ochotné dobro-
volnice paní Marcela Čapková a Hana 
Dodávková, kterým se sluší vyslovit 
veřejné poděkování. 

Základní vybavení stacionáře bylo 
pořízeno z finančních prostředků zís-
kaných Tříkrálovou sbírkou. Doplně-
no je hračkami a zařízením z darů 
rodičů, ledečských firem a občanů. 

Stacionář v současné době navště-
vuje 5-6 klientů ve stáří 8 - 28 let, ka-
pacita stacionáře činí 15 míst. Petrklíč 
- posel jara se tak v našem městě stává 
i poslem naděje a místem setkání pro 
bezelstné duše věčných dětí a nabízí 
pomocnou ruku jejich rodičům. 

Stanislav Vrba 

Poděkování 
Dovolujeme si upřímně poděkovat členům zastupitelstva MěU v Ledči nad 

Sázavou, zvlášť panu místostarostovi J. Poborskému, za iniciativní podporu při 
přípravě a budování Stacionáře Petrklíč pro děti a mládež s mentálním a kom-
binovaným postižením. Děkujeme pracovníkům Oblastní charity v Havlíčkově 
Brodě, že bez nutnosti obšírného vysvětlování pochopili tíživost situace rodin pe-
čujících o zdravotně těžce postižené děti a mladé lidi v Ledči a okolí a že vybudo-
váním stacionáře jm umožňují pobyt ve společnosti a vzdělávání se. Díky patří 
též paní ředitelce MS Stínadla J. Dvořákové za vstřícnost při jednáních s MěU 
a oblastní charitou. Díky patří i firmě Atos za kvalitně provedenou přestavbu 
a úpravu vnitřních prostor stacionáře. Děkujeme všem laskavým lidem za věcné 
a peněžní dary. 

Za rodiče dětí navštěvujících stacionář 
Zdena Fantová a Květoslava Bencová 

m/TĴ Ěk ATOS spol. s r.o. Ledeč n./S. 
ilPV stavební a obchodní společnost 

| f ± ; _ - _ L 
/.<x«: výroba a rozvod tepla 
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PRODEJNA Ledeč n. Sázavou 
Husovo náměstí 141 
tel.: 0452/62 13 71, fax: 0452/60 13 55 
mobil: 0777-77 80 01, www.atos.cz 
e-mail: atos.prodejna@worldonline.cz 

nabízí 
OBKLADY • DLAŽBY 
SANITÁRNÍ KERAMIKU 
PÁKOVÉ BATERIE • VANY 
KOUPELNOVÉ DOPLŇKY 
RADIÁTORY • ČERPADLA 
PLYNOVÉ KOTLE 
KOTLE NA TUHÁ PALIVA 
ROZVOD Y DOMO VNÍCH 
A PRŮMYSLOVÝCH 
SYSTÉMŮ 

PRODEJNA Ledeč n. Sázavou 
Husovo náměstí 139 
tel.: 0452/62 61 26 

nabízí 
VEŠKER Ý SOR TI MENT 
AUTODOPLŇKŮ 
STAVEBNÍ CHEMII • KOVÁNÍ 
ZÁMKY 

NAKUPUJTE KVALITU 
ZA NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY! 

Přijmeme: 
skladníka - prodavače 

do prodejny 
VODA - TOPENI - PLYN 

v Ledči nad Sázavou. 
Bližší informace na tel: 

0452 621371, 0777 778001 

RYCHLÉ PŮJČKY 

OD 20 000,- DO 200 000,-

BEZ RUČITELE, BEZ ZÁRUKY 
PRO ZAMĚSTNANÉ 

DŮCHODCE DO 65 LET 
PŘIJEDEME ZA VÁMI 

TEL: 0723/516 094 
0606/566 806 
0607/229 065 
0777/226 851 

http://www.atos.cz
mailto:atos.prodejna@worldonline.cz


D€N D€TI V ZS 
NÁDRAŽNÍ 

Dne 25. května uspořádala Základní 
škola v Nádražní ulici pro žáky I. stup-
ně dětský karneval. Děti si připravily 
velmi pěkné kostýmy a masky. Maš-
karní bál začal průvodem masek kolem 
školy a pokračoval v tělocvičně disko-
tékou. Děti si s chutí zatancovaly, za-
zpívaly a vydováděly se. Na závěr byly 
oceněny nejhezčí masky. Na ceny při-
spěla řada rodičů. Děti prožily pěkný 
školní den. 

Netradičním způsobem svůj Den 
dětí prožili i žáci II. stupně. V pátek 31. 
května soutěžili v tělocvičně školy 
v mezitřídních utkáních v přehazova-
né. Turnaj proběhl ve dvou skupinách. 
Začínali žáci 6. a 7. tříd a dále pokračo-
vali žáci 8. a 9. tříd. Děti, které nesou-
těžily, své spolužáky povzbuzovaly 
a ve volném čase sportovaly na víceú-
čelovém hřišti. Vítězná družstva byla 
oceněna diplomy. 

Poděkování patří kromě rodičům 
i Centru DDM v Ledči n. S. za zapůjče-
ní reprodukční aparatury, Tomáši 
Doležalovi, který tuto aparaturu obslu-
hoval, a všem učitelům, kteří se na 
těchto akcích podíleli. 

Vedení ZS Nádražní ul. v Ledči n. S. 

Z.M.Z. 
PROVÁDÍME ZEDNICKÉ 
PRÁCE, ZATEPLOVACÍ 

FASÁDY, SÁDROKARTONY, 
OBKLADAČSKÉ PRÁCE 

A REKONSTRUKCE 
BYTOVÝCH 

A NEBYTOVÝCH PROSTOR 
+ ZÁMKOVÉ DLAŽBY. 

TEL.: 0737-85 43 01, 
0605-58 86 12, 0732-30 01 38 

Koupím 
• Koupím garáž v Ledči n. S, na 

Stínadlech. 
TeL: 0604-962 187 (večer). 

• Koupím chalupu k rekreaci či 
pozemek schválený pro stav-
bu, s elektřinou. Nabídky jen 
z oblasti Žeiiv - Ledeč - Zruč. 
Výlučně samota. 
TeL: 02/22 07 61 01. 
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ATLETI SE ČINILI 
Přestože v konci června vrcholilo fotbalové mistrovství světa, atleti ledečských 

škol závodili ve čtyřboji (sprint, dlouhý běh, skok a hod) už ve čtvrtém ročníku to-
hoto víceboje O pohár starosty města. Cennou trofej nikomu nechtějí ani půjčit 
sportovci ze Základní školy v Nádražní ulici, kteří pohár získali pokaždé. Dlužno 
dodat, že rival ze sousední školy v Komenského ulici letos vytáhl těžké zbraně 
a byl na dosah historického vítězství. Po řadě velmi pěkných výkonů bylo tedy po-
řadí takové: 

1. místo ZŠ Nádražní - 244 bodů, 2. ZŠ Komenského - 242 bodů, 3. Gymnázi-
um - 182 bodů, Zvi. škola- 5 bodů. Přece jen se ještě musím vrátit k první větě, že 
kluci žijí fotbalem, se přece jen trochu projevilo i na tomto klání, svědčily o tom 
obarvené a všelijak vytvarované čupřiny na jejich hlavách, stejně jako to měli je-
jich idoly, kteří v ten čas pobíhali po korejských ajaponských trávnících. OK 

Úspěšná reprezentace Školní družiny 
Dne 5. 6. 2002 se zúčastnilo 14 dětí ze Školní družiny v Ledči n. S. Okresních at-

letických závodů. Závody uspořádala v Havlíčkově Brodě ZŠ Wolkerova a to pro 
žáky 1. až 4. tříd. Soutěžilo se ve třech disciplínách - v běhu na 50 m, ve skoku do 
dálky a v hodu kriketovým míčkem. V soutěžním poli asi 200 žáků se naše děti po 
dobré přípravě na závody vůbec neztratily a získaly řadu velice dobrých umístění. 
Z těch medailových je třeba vyzvednout tyto úspěchy: 
v kategorii 

1. třída Jan Pešek skok do dálky zlatá medaile 
3. třída Nikola Vlastníková běh na 50 m zlatá medaile 
3. třída Iveta Slavětínská běh na 50 m stříbrná medaile 
3. třída Nikola Vlastníková skok do dálky stříbrná medaile 
3. třída Jan Kubizňák skok do dálky stříbrná medaile 
3. třída Pavel Ostatnický skok do dálky bronzová medaile 

Všichni, kteří se závodů zúčastnili, si zaslouží pochvalu za vzorný přístup k repre-
zentaci, těm, kteří nedosáhli tréninkových výsledků, to jistě vyjde v příštím roce. 

Vzhledem k tomu, že se blíží konec školního roku, rádi bychom touto cestou po-
děkovali těm, kteří nám v průběhu školního roku v činnosti školní družiny nezišt-
ně pomáhali. Jmenovat bychom chtěli alespoň firmu Lecom za darované tři 
počítače, ing. Makešovi pak za opravy a údržbu v učebně počítačů. Panu Šmídovi 
z Vrbky a vedoucímu firmy Léčiva za opravu houpačky jakož i za poskytnutý pa-
pír pro kreslení, panu Peškovi z Ledče n. S. za opravení lavičky. 

Jsme vždy rády za každou pomoc a příspěvek pro naši činnost i za to, že se stále 
vyskytují lidé, kteří jsou ochotni i pro volnočasové aktivity dětí něco udělat. 

Za vychovatelky SD J. Palánová 

HUT ANNA - BELA 
V měsíci srpnu se uskuteční v galerii Městského muzea 

v Ledči nad Sázavou prodejní výstava užitkového a dekorativního skla 
ze soukromé sklárny ing. Jany Třískové z Bělé 

Výstava potrvá od 3. do 30. srpna 2002 
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VELKÝ TENIS NA LEDECSKYCH KURTECH 

Ve dnech 5 . - 6 . července se konal na zdejších kurtech už VI. ročník tenisového tur-
naje žen O ledečský zámek. O tom, že začíná získávat na popularitě, svědčí účast šest-
nácti hráček z různých koutů republiky, např. Praha, Brno, Třebíč, Nymburk, Jihlava, 
Pardubice atd. O vysoké sportovní úrovni (podle přítomných pamětníků se takový te-
nis v Ledči ještě nehrál) také nelze pochybovat, když z celkového počtu startujích byly 
tři hráčky z první stovky a jedenáct hráček z druhé stovky českého tenisového žebříč-
ku. Vítězkou se stala rodačka ze Světlé nad Sázavou - Marcela Vašáková, tč. Hráčka 
TK Pernštejn Pardubice, kde hraje ligu. Ve finále porazila Zuzanu Zálabskou z LTC 
Pardubice. Vyrovnanost celého turnaje potvrdilo i finále čtyřhry, kde po více jak dvou-
hodinové tenisové bitvě zvítězila dvojice Zálabská, Grovychová z LTC Pardubice nad 
párem Nedělová (Loko Nymburk) a Tlučhořová (Slavoj Žiželice). 

Organizátoři turnaje děkují touto cestou sponzorům, díky jejich štědrosti brala vítěz-
ka 100 euro, druhá 50 euro a poražené semifinalistky po 25 euro. Krom toho byla roz-
dělena řada věcných, hodnotných cen a vlastně každá hráčka dostala na památku 
skleničku s vybroušeným logem turnaje. Vyšlo i počasí a jediným nedostatkem byl ne-
zájem veřejnosti o tak kvalitní sportovní program. Věříme, že se v příštím roce ve stej-
ném termínu najdou v našem městě a okolí příznivci tenisu a vytvoří tak tomuto turnaji 
důstojnou atmosféru. 
Na snímku: vlevo pozdější vítězka Marcela Vašáková, vpravo jediná zástupkyně ledeč-
ských tenistek Zuzana Huiková Marek Kroutil, Josef Hnik 

Foto: Miloš Vavřička jn. 

Letní turnaj ledečských nadějí 
Pavlem Hospodkou a Michalem Zajíč-
kem 
Na fotografii jsou zachyceni mladší žáci 
s trenéry J. Svobodou a J. Kličkou, zleva 
stojící: Hotovcová, Bartáková, Svobodo-
vá (vítězka), Běloušek, zleva v podřepu: 
Urban, Novák, Křivohlavý, Klička. 

Bez ohledu na podmračné počasí, ně-
kdy i s mrholením, se sešlo na tenisových 
kurtech nad zámkem v neděli 9. června 
26 ledečských dětí, aby odehrály svůj tra-
diční letní turnaj. Po urputných bojích 
v režii trenérů Jana Kličky, Marka Krou-
tila a Jirky Svobody se stali vítězi jednot-
livých kate-
gorií: 
Benjamínci: 
Pavla Tvrdíko-
vá 
Mladší žáci: 
Bára Svobodo-
vá před Jiřím 
Bělouškem 
a Janem Klič-
kou 
Starší žáci: Ve 
finále přehrála 
Pavla Vrbková 
svou sestru 
Kačku, třetí 
Milfaitová 
Dorost: Jan 
Vrbka před 

Pavel T>oůi*ž 
- projekce TZB 
- revize a zkoušky 
- montáže a opravy 
- servis pl. spotřebičů 

pivNOiNSTiunce 
-TOPCNÍ 

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

DAKON 
p r o d e j a s e r v i s 

PROFIREAL 
A K C I O V Á S P O L E Č N O S T 

OKAMŽITÉ 
FINANČNÍ PŮJČKY 
BEZ RUČITELE 
20.000-200.000 Kč 

neúčelovost 
bez akontace 
bez zástavy 

příklad výpočtu RPSNSÚ: Výš« půjčky = 48.000 Kč 
' Počet splátek = 24 

4 8 0 0 0 = y 2 , Číslo splátky = K 
/ / Cis)o posLspL = m K =1 (I + ÍJM 

V případě Zájmu volejte: 0602 /203131 
nebo 0800 / 555 666 - klientská infolinka 

www.profireal.cz 

Opálení bez rizika, zdravě, 
efektivně 

v Ledči nad Sázavou 
od 1. července 2002 

SOLÁRIUM GIGA TAN 
CATAPULT 

V současnosti nejzdravější 
a nejefektivnější solárium na světě, 

první tohoto druhu v okrese 

Studio Linie, ul. Ke Stínadlům 555 

Po - Pá 11 - 19 hodin 
n víkendy po domluvě, 

f M tel.: 0607-766 037 

o 
P ř i j ď t e s e p ř e s v ě d č i t ! 
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Krásný pozdrav z New Orleans zasílá 
čtenářům Ledečských novin Lenka Suk-
doláková. 

P.S. New Orleans žije ve dne, v noci -
asi nikde jinde jsem za jediný večer nena-
vštívila tolik barů a diskoték, ale je to na-
čisto příjemná změna po 4 měsících 
strávených nad učebnicemi. 

A dokonce tady mají starou dobrou Pl-
zeň, i když o pěně si mohu jenom nechat 
zdát! 

Poděkování 
Tak jako každý rok, i letos 2.7.2002 

nám naše milé pečovatelky a svaz dů-
chodců připravili pěkné posezení při 
opékání špekáčků. 

Potěšil nás i příchod p. ing. Bárty 
z městského úřadu, že si udělal čas 
a přišel mezi nás. 

P. Kryštof se nám staral o hudbu, při 
které jsme si zazpívali. 

Děkujeme všem, neboť tak se vždy 
sejdeme všichni obyvatelé pečovatel-
ského domu pohromadě, 
y Děkujeme Cechová y 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny oslaví 
I .7 . Krištof Otakar, Na Potoce 198 
2. 7. Šimková Marie, Mlýnská 145 
5. 7. Plchová Jaroslava, Melechovská 532 
I I . 7 . Stoklasová Helena, 5. května 1202 
18.7. Kraj íček Jan, Hebrek 6 
19. 7. Kolaříková Marie, Pod Stínadly 648 
24. 7. Petrus Jindřich, Z. M. Kuděje 164 
24. 7. Klokočníková Helena, Lovčen 284 
28. 7. Malimánková Anežka 

Poděbradova 621 
29. 7. Kudrlová Marta, Havlíčkova 866 

Uhrová Vlasta 
MUDr. Štrupl Antonín CSc. 

75. narozeniny oslaví 
18. 7. Musil Karel, M. Majerové 924 
Krupičková Marie 
80. narozeniny oslaví 
6. 7. Coufalová Božena, Husovo nám. 67 
16. 7. Chaloupková Jarmila, Pivovarská 739 
18. 7. Škvor Josef, Pivovarská 597 
28. 7. Vorlíček Zdeněk, Komenského 426 
Polívková Božena 
92. narozeniny oslaví 
28. 7. Klimešová Františka, Hlaváčova 554 
94. narozeniny oslaví 
Nováková Anna 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme prožití 
dalších dnů Vašeho života ve zdraví a spokojenos-
ti. 
Narozeni 
Dominik Vacík Patrik yacík 
Matyáš Kozák Veronika Černá 
Michal Brož 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození Vašeho 
děťátka a přejeme Vám i jemu, aby vyrůstalo ve 
zdraví a k všeobecné radosti. 
Svatby 
Jaroslava Veselková a Ivan Kutnohorský 
Lenka Sechovcová a Martin Smítka 
Irena Nováková a Lukáš Bechyně 
Novomanželům přejeme do společného života 
hodně lásky, porozumění a spokojenosti. 
Zemřeli 
Štěpánek František 
Kopecká Vlasta 
Vošahlík Jiří 
Rozkošný Evžen 

Poděkování 
Štěstí v neštěstí měla paní Ing. Čapková, když těsně před svátečními dny ve čtvrtek 

4. července ztratila peněženku s větším obnosem peněz. Ovšem našel se poctivý nález-
ce, který paní Čapkové udělal velkou radost a její ztracenou „portmonku" jí vrátil. 
Poctivým nálezcem a příkladným spoluobčanem je pan Jiří Janák z Haškovy ulice a ne-
jen paní Ing. Čapková, ale i redakce Ledečských novin mu za jeho čin srdečně děkuje. 

PROGRAM KINA - srpen 
1. 8. PRCI, PRCI, PRCIČKY 1. 
20.00 Filmová komedie o čtyřech studentech 

střední školy 
3. 8. PRCI, PRCI, PRCIČKY 2. 
20.00 Panictví se zbavili, ale touhy po sexu 

ne... 
6. 8. ÚNOS DOMŮ 
20.00 Dobrodružný příběh, který získal velké 

ocenění 
8. 8. SEX PISTOLS - DĚS A BĚS 
20.00 Šokující, vzrušující velkofilm 

o vzestupu populární kapely 
10.8. ENIGMA 
20.00 Kate Winslet odhaluje velké tajemství 

v úspěšném thrilleru 
13.8. IMPOSTOR 
20.00 Vzrušující příběh o nelítostné válce 

s agenty tajné služby 
15. 8. SHOWTIME 
20.00 Úspěšná filmová komedie 
17.8. HARTOVA VÁLKA 
20.00 Vzrušující thriller s Brucem Celinem 

v hl. roli 
20. 8. PAVOUČÍ MUŽ - SPIDER-MAN 
17.30 Pavoučí superhrdina - ač původně 
20.00 nechtěl, zachraňuje svět 
22. 8. PÁN PRSTENŮ - Společenstvo 

prstenu 
20.00 Repríza úspěšného barevného velkofilmu 
24. 8. TĚŽCE ZAMILOVÁN 
20.00 Největší love story o jaké jste kdy 

slyšeli... 
27. 8. PROTIÚDER 
20.00 Akční thriller USA 
29. 8. DENÍK BRIDGET JONESOVÉ 
20.00 Skvělá filmová komedie s anglickým 

humorem 
31.8. SEDMÝ HŘÍCH 
20.00 Erotický thriller s hvězdným 

obsazením 

MĚsTskÉ kiivo Ledeč NAd SÁZAVOU zvt obČANy 
A IETNÍ TAOSTY NA VELKOU PŘEHLÍDKU 
PREMIÉR A uspěných fiLiviú R. 2002! 

DopORUCUjEME NAVŠTÍVÍT pREMÍÉRy: 
SEDMÝ HŘÍCH; SPIDER - MAN (PAVOUČÍ 

MUŽ); PÁN PRSTENŮ; ENIGMA; 
ÚNOS DOMŮ; TĚŽCE ZAMILOVÁN Aid. 

SUdujTE pROqRAM V Ttsku A INA pUlcATEch kifMA. 
TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU. 

Stalo se roku... 
1882 
Roku 1882 byly v červenci a srpnu ustavičně 
pršelo, takže veškeré obilí na polích vzrostlo 
a brambory shnily. V květnu a červnu bylo 
zimlavé a deštivé počasí, takže včely nemajíce 
pastvy, již na podzim zmíraly a mnoho včel-
stev vniveč přišlo. 
1922 
1. července došlo k vloupání u elektrotechnika 
Patočky, obuvníka Šedivého a tabáčníka Lou-
kotky. Tři pachatelé vyrušeni občanem Vikto-
rou z Bohumilic, jenž chvátal do Horní Ledče 
pro babičku, střelili po něm u viaduktu a prchli 
k Hamrům. Později dopadeni ve Vysokém 
Mýtě. 
V polovině července došlo k obratu v počasí. 
Nastal vichr a déšť, který snad prospěje bram-
borům a ostatní úrodě. Chladno a pošmourno. 
Ve schůzi místní školní rady navrhl předseda 
její a starosta města Jan Škvor, aby při zdej-
ších měšťanských školách zřízen byl jedno-
roční učební kurs koedukační (IV. ročník), 
protože nemáme v celém okrese střední školy 
ani vhodného vlakového spojení s místy se 
školami středními. Zásluhou členů místní škol 
rady, obec. zastupitelstva a hlavně členů 
okres, správní komise návrh uskutečněn a 1. 

září 1922 vynes. zem. škol. rady ze dne 17. 
VIII. 1922 č. III. A 1236 č. z š. r. 78250. Věcný 
náklad dává místní školní rada, celý osobní ná-
klad je hrazen z prostředků okresní správní ko-
mise. Zapsáno prvním rokem 16 hochů, 7 
dívek, celkem 23 žáci. Opět krok ku předu ve 
vzdělání širokých vrstev lidových. 
1934 
Dne 11. července. Množí se stížnosti od ob-
čanstva a úřadů na špatný výkon policie. 
Agenda v městské kanceláři vázne. Tajemník 
František Kadlec, jest nemocen a léčí se v sa-
natoři na Slovensku. Městská rada převzala 
protektorát oslavy 25ti letého trvání spolku di-
vadelních ochotníků „Tyl" v Ledči n. Sáz. 
Zjištěno, že Sportovní klub v Ledči n. Sáz. 
soustavně neplatí dávku ze zábav tj. zápasů. 
1937 
Dne 16. července zemřel v Ledči nad Sázavou 
děkan a konsistorní rada na odpočinku - Vác-
lav Vačkář, ve stáří 71 roků. Narodil se v Med-
lešicích u Chrudimi, byl dlouhá léta členem 
městského zastupitelstva. 
1942 
V dalším pátrání po atentátnících přišlo na 
zdejší četnickou stanici udání, že správce pily 
Václav Štech z Ledče n. S., čp. 55, ukrývá vo-

jenskou karabinu a utajuje 600q ovsa. Celý 
případ však byl zásluhou vrchního strážmistra 
Vávry likvidován, aniž by došlo k udání ně-
meckým úřadům. 
V té době koloval po Ledči také pytel s 9 civil-
ními zbraněmi, které nikdo nechtěl 
přechovávati. Až jednou byl někým nezná-
mým tento pytel donesen před dveře četnické 
stanice. Odtud byly zbraně po kusech donáše-
ny k majiteli autosprávkárny Karlu Kremlovi 
(čp. 353), který u zbraní provrtával nábojové 
komory, takže mohly tyto býti vydávány za 
zbraně muzejní, aby nebyly v nebezpečí vysta-
vovány lidské životy. 
Zlovůle gestapáků byla tehdy už taková, že 19. 
června, když jeli autem po silnici od Vrbky do 
Ledče n. S., stříleli po lidech pracujících v po-
lích. Jednou střelou byla zasažena do břicha 
Antonie Prosová ze Souboře, čp. 24. Byla pře-
vezena do nemocnice do Havlíčkova Brodu, 
ale tam po osmi týdnech a po velikých útra-
pách zemřela. Gestapo nařídilo ledečské čet-
nické stanici, že v tomto případě nesmí 
prováděti žádné vyšetřování ani učiniti udání, 
protože prý „k tomuto neštěstí došlo nešťast-
nou náhodou, když projíždějící stříleli na vrá-
ny". OK 
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