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BŘEZEN, vstupujeme do měsíce, který by nám měl přinést řadu změn, doufejme že jen k lepší-
mu. Měsíc, jemuž dala jméno bříza, která v tom čase mezi prvními pučí, nám přináší kalendářní jaro 
a hned o týden později druhé nejoblíbenější svátky v roce Velikonoce. A aby těch předělů nebylo dost, 
změní se nám čas, a to na čas letní. Už samotné slovo letní po dlouhé zimě příjemně lechtá. 

V březnu začínají zvedat kotvy nejen čápi, ale i lidé. Ti, kteří milují hory a zimní sporty, mají jedi-
nečnou možnost prodlouženého (svátečního) posledního březnového víkendu, aby si vyjeli za sněhem 
a přitom si užít jarního sluníčka. Majitelé chat a chalup otevřou okna svých zazimovaných miláčků a za-
hrádkáři v souladu s pranostikou o líném sedlákovi začnou přerývat své záhony. Ale ani ti, kteří nelyžují, 
nechalupaří a nezahrádkaří, nemají stání. Jaro prostě klepe na dveře a slunce vytahuje nejen sněženky 
a bledule ze země, ale i pobledlé lidičky z měst a sídlišť. 

Velikonoce. Barvení kraslic a šlehání dívek pomlázkou spletenou z vrbového proutí patří už k pos-
ledním velikonočním zvykům. Zahánění myší cepem či ochrana polí svěcenými kočičkami zmizela 
s většinou dávno zapomenutých obřadů. Mezi kdysi důsledně dodržované velikonoční rituály patřila ob-
chůzka za účelem ochrany hospodářství před nájezdy hlodavců. Hlava rodiny (kdopak by to asi v dnešní 
emancipované době byl) musela ráno na Zelený čtvrtek vzít do ruky cep (zkuste se zeptat darebáků, kteří 
házeli kameny na střechu domu v Růžové ulici, co to vlastně cep je — viz rubrika Z policejních...), obejít 
celé stavení a bít cepem do země, aby se v domě nedržely myši. Údery měly nenasytné hryzalky vyplašit 
a zahnat od špižíren se zásobami potravin. Pokud chcete hezký rituál obnovit, doporučuji tak činit spíše 
v ústraní. Pokud se rozhodnete obejít panelák na Stínadlech s cepem, hrozí vám, že svátky jara budete 
trávit na brodské psychiatrii pod palbou skotských střiků. 

Přeji Vám, spolu s celou redakcí našich novin, pěkné Velikonoce, ať už Vás bude provázet jakékoliv 
počasí (je apríl a jaro má prý sedmero druhů počasí), nenechte se ničím otrávit a nezapomeňte i Vy po-
přát svým přátelům a známým, jak bývá dobrým zvykem. Většina z Vás to asi udělá esemeskou, ale 
jste-li staromilci, můžete poslat klasickou pohlednici, třeba přes poštovní úřad v Kraslicích. Každý rok 
tam mají jiné příležitostné razítko. Hezké jaro, hezké svátky! OK 

BŘEZEN 
Ještě nás studí loňské sněhy, 
však vystřídá je zeleň něhy, 

a modré naše naděje, 
ve žluti jarní orseje. 

A lesy znovu čekají 
poslední sněhy sněženek. 

Hučí již vody volných řek, 
dukáty blatouchů svítí z blat 

Pojďte to jaro přivítat! 

TJ SOKOL 
LEDEČ NAD SÁZAVOU 

pořádá v sokolovně 
v sobotu 16. března 

od 13.30 hod. 

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY 
- nej lepší masky budou odměněny. 

Z A P I Š D E T I 

DO VŠECH TŘECH 
MATEŘSKÝCH ŠKOL 

V LEDČI N A D SÁZAVOU 
SE BUDE K O N A T 

V MĚSÍCÍCH DUBNU - K V Ě T N U 

Otevřen reprezentační obchodní dům elektro 
SPEKTRUM ELEKTRO 

V pátek 1. března 2002 byly slavnostně otevřeny prostory nového obchodního domu se sortimentem 
elektro na Husově náměstí č. 71. Firma rodiny Brožových pro své zákazníky připravila opravdu repre-
zentativní prostory. Už samotný dům působí velmi elegantně, vkusná fasáda i úprava výkladních skříní 
láká návštěvníky a potencionální zákazníky ke vstupu. Uvnitř je čekají dvě patra prodejní plochy o 300 
m2. Široký sortiment zboží elektro je tu přehledně a vkusně naaranžován. Pozorní prodavači, v jednot-
ných, slušivých modrých halenkách (košilích), vás rádi a ochotně obslouží. 

Tradice firmy rodiny Brožových se začala rodit hned v devadesátých letech minulého století. Ze 
skromných prostor, přes pracoviště roztroušená po celém městě, se na počátku letošního roku „vyloup-
lo" velmi pěkné nákupní centrum pro sortiment elektro. Za dvanáct let své existence se SPEKTRUM 
ELEKTRO stalo pro zákazníky pojmem nejen v Ledči, ale i v širokém okolí. Firma má ve městě, v Sá-
zavské ulici č. 50, také svůj velkoobchod a sklad. Ten slouží nejen zákazníkům, ale také dalším obchod-
níkům. Prosperita firmy se časem projevila nejen v obchodní oblasti, ale také ve společenském životě 
města. Firma je významným sponzorem sportu, zejména kopané, v Ledči nad Sázavou. Stála také u zro-
du novodobých sportovních a společenských tradic - Pivních slavností i Společenského plesu. 

Ti z vás, kteří nový obchodní dům SPEKTRUM ELEKTRO stačí navštívit během měsíce března (a 
já vám to vřele doporučuji), budou příjemně překvapeni. Veškeré nakoupené zboží tu v tomto časovém 
období dostanou s 10% slevou. Příjemné a nezanedbatelné! Pokud si žádné zboží nevyberete (čemuž ne-
věřím), můžete alespoň prohlížet špičkovou elektroniku - třeba DVD domácí kino. 

Firmě SPEKTRUM ELEKTRO přeji mnoho obchodních úspěchů, mnoho spokojených zákazníků, 
kteří jsou ostatně nejlepší vizitkou každého obchodníka. Hodně zdaru! OK 

Informační centrum Ledeč nad Sázavou 
ve spolupráci se Stanicí ochrany fauny 
v Pavlově Vás srdečně zvou do ledečské 
synagogy na výstavu o vydře říční, pod 
názvem Tajemná dáma vod a mokřadů... 
Vernisáž proběhne 18. března od 16.00 
hodin a výstava bude pro veřejnost pří-
stupná až od 29. března 2002 (Po - Pá 9 -
12,13 -16) . Těšíme se na Vaši návštěvu. 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady Města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 4. února 2002 
• RM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 
3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje provedení výběrového řízení na veřejnou 
zakázku „Obnova zeleně u hradu Ledeč nad Sáza-
vou" prostřednictvím pracovníků městského úřadu. 
• RM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění schvaluje provedení výběrového řízení na 
veřejnou zakázku „Rekultivace ukončené sklád-
ky Rašovec" prostřednictvím firmy Vodohospo-
dářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní čp. 4, 
150 56 Praha 5 - Smíchov. 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje pronájem 
uvolněného bytu č. 23 v DPS v čp. 1202 paní Mi-
loslavě Boudníkové, Chotěměřice čp. 10, Ledeč 
nad Sázavou. Stanovuje maximální regulované 
nájemné. 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu 
s čl. 2 odst. 1 c) Tržního řádu Města Ledeč nad 
Sázavou využití Husova náměstí ke konání mi-
mořádných trhů v roce 2002 ve dnech: 
30. března 2002 - Velikonoční trh (sobota) 
26. října 2002 - Dušičkový trh (sobota) 
30. listopadu 2002 - Vánoční trh (sobota) 
7. prosince 2002 - Vánoční trh (sobota) 
14. prosince 2002 - Vánoční trh (sobota) 
• RM v Ledči nad Sázavou schvaluje v souladu 
s § 102 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. 
v platném znění o obcích uzavření nájemní 
smlouvy na část nebytových prostor v čp. 1049 
(MŠ Stínadla) v Ledči nad Sázavou s Oblastní 
charitou Havlíčkův Brod za cenu 1000,- Kč roč-
ně s následnou úpravou inflačním koeficientem. 
• RM v Ledči nad Sázavou souhlasí s limitova-
ným publikováním volební kampaně politických 
stran zaregistrovaných v místním volebním 
okrsku pro volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR ve dnech 14. a 15. června 2002 v květ-
novém vydání Ledečských novin v rozsahu 1/2 
tiskové strany a pro volby do zastupitelstev obcí 
ve dne 1. a 2. listopadu 2002 v říjnovém vydání 
Ledečských novin v rozsahu 1 tiskové strany 
s tím, že tato kampaň nebude odporovat zákonu. 

Ze zasedání Rady Města Ledeč nad Sázavou 
konaného dne 18. února 2002 
• RM Ledeč nad Sázavou vyslechla a vzala na 
vědomí vysvětlení JUDr. Jana Charuzy k žádosti 
o směnu či odkoupení pozemků v lokalitě u 
Koželužny a informace k záměru rekonstrukce 
hotelu Koželužna. Vzájemně byly vyjádřeny 
požadavky se závěrem, že bude připraven návrh 
smlouvy, který bude předložen zastupitelstvu 
města ke schválení na květnovém zasedání. 
• RM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo mezi Městem Ledeč nad Sázavou a firmou 
JOCHOVO - Josef Choutka, Světlá nad Sázavou, 
jehož předmětem je změna termínu dokončení na 
05/2002 a navýšení ceny o 84.690,- Kč tj. na 
428.222,-Kč vč. DPH u akce ZTV Poděbradova 
ulice Ledeč nad Sázavou. 
• RM Ledeč nad Sázavou souhlasí s tím, aby 
byla v jarních měsících roku 2002 v proporcích 
sídliště Stínadla nově upravena tři pískoviště pro 
děti, dle návrhu OŠKaT a ve spolupráci s odděle-
ním životního prostředí. Práce zajistí TS Ledeč 
nad Sázavou s.r.o. do hodnoty 10.000,- Kč. 
• RM Ledeč nad Sázavou souhlasí s bezúplatným 
otištěním znaku Ledče nad Sázavou na zápalko-
vých nálepkách firmy Zápalka z Plzně s tím, že In-
formační centrum v Ledči nad Sázavou objedná na 
novou turistickou sezónu tyto zápalkové krabičky 
s naším znakem a pěti fotografickými motivy města 
na rubovou stranu krabiček. Předpokládaná objed-
návka propagačního zboží bude za 5.000,- Kč. Část 
bude vyčleněna pro kancelář starosty, ostatní se bu-
dou prodávat za předem určenou cenu ve středis-
cích Informačního centra v Ledči nad Sázavou. 

• RM Ledeč nad Sázavou v souladu s § 102 odst. 
3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje uzavření Smlouvy o závazku veřejné 
služby ve veřejné linkové osobní přepravě mezi 
Městem Ledeč nad Sázavou a ČSAD Benešov a.s. 

Ze zasedání Zastupitelstva Města Ledeč nad 
Sázavou konaného dne 27. února 2002 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 84 odst. 
2 písm. e) zákona č. 128/2002 Sb. o obcích zřizova-
cí listinu pro novou organizační složku: Základní 
škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod. 
• ZM v Ledči nad Sázavou v souladu se zákonem 
436/1991 Sb. v platném znění schvaluje za přísedí-
cího Okresního soudu Havlíčkův Brod na volební 
období 2002 - 2006 pana Otakara Hermana, bytem 
Koželská ul. čp. 213, Ledeč nad Sázavou. 
• ZM Ledeč nad Sázavou posoudilo žádosti o 
poskytnutí příspěvků na činnost na rok 2002 a 
schvaluje podle § 85, písmeno c) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích následující výši příspěvků 
těmto organizacím: 
Nadační fond na podporu dětí a mládeže se střed-
ním a těžkým mentálním a tělesným postižením 
„OTEVŘENO" Havlíčkův Brod - pro Terezu 
Fantovou 5.000,- Kč 
ÚSVIT - zařízení SPMP Havlíčkův Brod - na 
činnost 5.000,- Kč 
Fokus Vysočina Havlíčkův Brod, sociální cen-
trum - na činnost 11.600,- Kč 
Fokus Vysočina Havlíčkův Brod, K-Centrum -
na činnost 9.250,- Kč 
Sdružení zdravotně postižených ZO Ledeč nad 
Sázavou - na činnost 5.000,- Kč s tím, že bude na 
jejich zvážení, zda část prostředků poskytnou 
Centru služeb pro zdravotně postižené Havlíčkův 
Brod - viz žádost ze dne 31.1.2002 
Město Světlá nad Sázavou - Domov důchodců 
Světlá nad Sázavou na osobu a rok 5.000,- Kč 
s tím, že platby budou prováděny měsíčně podle 
skutečného počtu obyvatel, kteří měli před přije-
tím trvalý pobyt v Ledči nad Sázavou 
Svaz důchodců ZO Ledeč nad Sázavou - na čin-
nost 8.000,- Kč 
Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou 
25.000,- Kč s tím, že prostředky budou vypláceny 
postupně na náklady spojené s dopravou na sou-
těže podle předloženého seznamu 
Centrum - Dům dětí a mládeže Ledeč nad Sáza-
vou - na činnost 25.000,- Kč 
TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou - na činnost 
185.000,- Kč 
TJ Sokol Ledeč nad Sázavou - účelově na opravu 
interiérů 50.000,- Kč 
Český svaz chovatelů ZO Ledeč nad Sázavou -
na činnost 5.000,- Kč 
Svazek obcí Mikroregion Ledečsko - členský 
příspěvek 6.500,- Kč 
Sdružení občanů, Stínadla čp. 1093-1097 - úhra-
da nákladů spojených se zajištěním hudby (kape-
ly) na pořádání akce „čarodějnice" dne 30. 4. 
2002 na motocyklovém závodišti s tím, že o přes-
né částce rozhodne rada města 
Sdružení ADIVADLO, Na ostrově 28, Havlíčkův 
Brod - na zajištění výtvarné a literární soutěže 
pro děti MŠ, ZŠ a ZUS z celého okresu „Moje po-
hádka" 1.000 —Kč 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 
§ 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích v platném znění dodatek č. 1 k novelizované-
mu znění vyhlášky o FRB města Ledeč nad 
Sázavou č. 03/2001 obecně závazné vyhlášky 
12/95 spočívající ve sjednocení úrokové sazby 
při poskytování půjčky z FRB na 4 % u všech titu-
lů půjček poř. č. 01 -09 (u poř. č. 08 a 09 snížení ze 
7 %) uvedených v tabulce čl. III. bod č. 4 obecně 
závazné vyhlášky s účinností od 1. 3. 2002. Úro-
kové sazby dříve poskytnutých půjček se nemění. 
Pro půjčku pod pořadovým číslem 02 - Zřízení 
plynového nebo elektrického topení se mění lhůta 
splatnosti z dvou let na čtyři roky a horní hranice 
půjčky se zvyšuje na 25.000,— Kč najeden byt 
s účinností od 1. 3. 2002. 

• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu 
s obecně závaznou vyhláškou Města Ledeč nad 
Sázavou č. 12/1995 ze dne 21. 11. 1995 ve znění 
vyhlášky č. 03/2001 článek IV. výběrové řízení na 
poskytnutí půjčky z FRB s tím, že lhůta k podání 
žádosti započne dne 1. 3. a skončí 15. 4. 2002. 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 
§ 85 odst. 1, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích v platném znění uzavření smlouvy o přijetí 
půjčky ze Státního fondu životního prostředí ČR 
ve výši 3 998 000,- Kč s 2% úrokem a splatností 4 
roky se zahájením splácení v r. 2005 a ukončením 
v r. 2008 dle rozhodnutí č. 10150141 (čj. 
10043/SFŽP/D/2001 z 19. 11. 2001) ministra 
životního prostředí vč. podmínek rozhodnutí na 
akci „Rekultivace ukončené skládky Rašovec", 
Ledeč nad Sázavou. 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 
§ 85 odst. 1. písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích v platném znění zastavení nemovité věci -
lesních pozemků a porostů o celkové výměře 
32,1444 ha v katastrálním území Trpišovice 
v ceně 11 749 790,- Kč dle znaleckého posudku 
č.212 03/2002 Ing. Karla Znojemského, jako 
krytí pohledávky SFŽP ČR - půjčky dle rozhod-
nutí bodu č. 1.2002/6ZM-s) tohoto usnesení. 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje změnu svého 
usnesení č. II/5.2001/54ZM-s) ze dne 5. 9. 2001 -
prodej pozemku firmě Regatech spočívající v úpra-
vě ceny - místo původně schválených 140,- Kč/m2 

se schvaluje cena 110,- Kč/m2 z důvodu zátěže po-
zemku podzemními inženýrskými sítěmi. 
• ZMa Ledeč nad Sázavou schvaluje záměr po-
stupného výkupu pozemků v areálu stávajícího 
motocyklového závodiště AMK v lokalitě nad 
tratí ČSD v katastrálním území Ledeč nad Sáza-
vou a Obrvaň - cca 10 ha s tím, že definitivní 
schválení odkupu bude na zastupitelstvu města. 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 
§ 85 odst.l písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích v platném znění odprodej případně směnu 
části pozemku pare. č. 320 v katastrálním území 
Obrvaň p. Miroslavu Časarovi, Jabloňová 856, 
Ledeč nad Sázavou za cenu 45,- Kč/m2. 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 
§ 85 odst. 1. písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích v platném znění směnu části pozemku 
ZE-PK 313 nově označeného geometrickým plá-
nem č. 93-234/2001 ze dne 20. 6. 2001 jako pare. 
č. 322/5 o výměře 423 m2 v katastrálním území 
Obrvaň, z vlastnictví p. Pavla Rady, Obrvaň 31 za 
část pozemků ZE-PK 360/1 a 351/5 nově označe-
ných geometrickým plánem č. 97-599/2001 ze 
dne 7. 12. 2001 jako pare. 322/6 o výměře 478 m2 

v k.ú. Obrvaň z vlastnictví Města Ledeč nad Sá-
zavou. Rozdíl ve výměrách - 55 m2 uhradí p. Pa-
vel Rada za cenu 15,- Kč/m2. 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 
odst. 1. písm. a) zákona č. 128/2000 Sb o obcích 
v platném znění prodej bytu č. 2 v domě čp. 1045 Stí-
nadla, Ledeč nad Sázavou, paní Iloně Hurtové, stá-
vající nájemnici tohoto bytu za cenu 137 125,- Kč 
s tím, že žadatelka neobdrží 10% slevu a 10% příspě-
vek do Fondu oprav podle Pravidel o prodeji bytů. 
• ZM Ledeč nad Sázavou projednalo před-
ložený návrh rozpočtu na rok 2002 a v souladu s § 
84, odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích v platném znění tento schvaluje. 
• ZM Ledeč nad Sázavou ukládá odboru vý-
stavby a ŽP a oddělení investic MěÚ zahájit pří-
pravná jednání k územnímu řízení ve věci 
výstavby čerpací stanice a PENNY MARKETU 
v prostoru Koželské ulice u ČSAD s termínem za-
hájení v měsíci březnu. 
• ZM Ledeč nad Sázavou neschvaluje žádost a 
předloženou „Dohodu o poskytnutí finančního pří-
spěvku" Věry Kosinové - DANETA, zařízení pro 
zdravotně postižené, Prodloužená čp. 226, Pardu-
bice, o příspěvek na provozní náklady za sociální 
služby na klientku Michaelu Bojčukovou, bytem 
Zahradní čp. 713, Ledeč nad Sázavou. 

Slávek Poborský, místostarosta 
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 
Město Ledeč nad Sázavou oznamuje tímto svým občanům termíny svozů 

velkoobjemového odpadu a dalšího odpadu, který nelze umístit do popelo-
vých nádob. Žádáme občany, aby odpad na chodník umístili roztříděný pod-
le druhů. Nebezpečné složky odpadů je možné i mimo tyto termíny ukládat ve 
sběrných surovinách v Pivovarské ulici. 

Svoz se uskuteční v následujících dnech: 
1.) pondělí, úterý 8.+ 9. dubna 2002 
2.) pondělí, úterý 15.+ 16. dubna 2002 
3.) pondělí, úterý 22.+ 23. dubna 2002 

Z tohoto důvodu žádáme, aby ve dnech: 
6.+ 7. dubna 2002 

13.+ 14. dubna 2002 
20.+ 21. dubna 2002 

(sobota, neděle) umístili tento odpad na chodník před svými domy - dle následují-
cího rozpisu: 
1.) Svoz - ulice: Havlíčkova, Heroldovo nábřeží, Husovo náměstí, Hradní, Melechov-

ská, Mlýnská, Mostecká, Partyzánská, Pivovarská, Slunečná, Nad Lesem, Nad 
Strání, Jabloňová, Letní, Spojovací, Z. M. Kuděje, Zahradní, Zoufalka I, II, III. 

2.) Svoz - ulice : A. Jiráska, B. Němcové, Z. Fibicha, Čechova, Habrecká, Hálkova, 
Hlaváčova, Ke Stínadlům, Komenského, Lipová, Lovčen, M. Majerové, Na Rá-
mech, Na Sibiři, Na Žižkově, Nádražní, Náměstí Svobody, Pod Stínadly, Poděbra-
dova, Podolí, Poštovní, Růžová, Sázavská, Stínadla, 28. října, 5. května, Příčná. 

3.) Svoz - ulice: Barborka, Družstevní, Hrnčíře, Hůrka, Hutní, J. Haška, J. Wolkera, J. 
Fučíka, Koželská, Mizerov, Na Pláckách, Na Potoce, Na Skalce, Nad Internátem, 
P. Bezruče, Pod Skalkou, U Prádelny, Tyršovo nábřeží, Údolní, Zahrádecká, 
Želivská, Pod Šeptouchovem. 

Svoz v obcích ve správním území města Ledeč nad Sázavou se uskuteční v ná-
sledujících dnech: 
pondělí, úterý 15. + 16. dubna 2002 

Z tohoto důvodu žádáme, aby ve dnech: 
13. + 14. dubna 2002 (sobota, neděle) 
jste umístili tento odpad na chodník před svými domy, 
platí pro obce: Habrek, Obrvaň, Souboř,Vrbka, Sychrov, Sačany. 

Město Ledeč nad Sázavou - městský úřad 
- vývoj přestupkové agendy 

Projednáváním přestupků na Městském úřadě v Ledči nad Sázavou je po-
věřen správní odbor. 

Z jeho statistických výkazů můžeme vyčíst zajímavé informace např. 
o skutkových podstatách přestupků. Z uvedených údajů také vyplývá, že pořá-
dek a kázeň se vyvíjejí k lepšímu. Zdali však lze dát za pravdu statistice, záleží 
na osobních zkušenostech a poznatcích občanů. 

Přestupky za rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
proti pořádku ve veř. správě 0 4 14 8 6 0 
na úseku vnitřní správy 0 0 0 0 0 0 
proti veřejnému pořádku 2 2 4 5 4 5 
proti občanskému soužití 46 26 38 42 39 40 
proti majetku 12 7 23 28 9 9 
proti ŽP a stavebnímu řádu 13 13 7 4 1 2 
celkem 73 52 86 87 59 56 
z toho mladiství 14 7 13 16 5 6 
mladiství v % 19,2% 13,5% 15,1% 18,4% 9% 10,7% 
uložené pokuty Kč 26800 24300 26600 82300 41000 36700 

J. Kubistová, MÚ 

Humanitární sbírka 
Jako každoročně, tak i letos bude pod patro-

nací děkanského úřadu v Ledči nad Sázavou 
uspořádána ve dnech 15.-19. dubna t. r. huma-
nitární sbírka. Odvoz sbírky je už zajištěn na 
22. dubna a proto po tomto termínu nebude už 
nic přijímáno. 

Předmětem sbírky bude veškeré zimní a letní 
oblečení, použitelná obuv, hračky, školní a spor-
tovní potřeby. Tentokráte nebude vybírána elek-
trotechnika, naopak zvýšený zájem je o ručníky, 
utěrky, ložní prádlo, deky, přikrývky, spací pytle 
a dětské kočárky. Pastorační, dřívější název farní 
rada, která tuto sbírku organizuje, se obrací na 
všechny ženy, ale i muže, kteří mohou a chtějí 
při vlastní sbírce pomoci, aby se sami nejpozději 
do konce března přihlásili hlavní organizátorce 
pí Štěpánková nebo její zástupkyni pí Slavíčko-
vé. Vloni se vystřídalo při příjmu a třídění 25 žen 
a mužů a bylo to málo. Na třídění se někdy pra-
covalo až dlouho do noci, aby druhý den ráno 
bylo zase dostatek volného místa. 

V současnosti je hlavním problémem zajistit 
dostatečné množství krabic, do kterých se budou 
vybrané věci ukládat. Krabice nesmí být menší, 
než jsou krabice od banánů. Budeme je shro-
mažďovat v přízemí děkanského úřadu. Pro zají-
mavost vloni jich bylo třeba kolem 900 kusů. 
Prosíme proto každého, kdo by mohl v této věci 
pomoci, ať už se zajišťováním krabic, ale hlavně 
s jejich svozem z jednotlivých prodejen, aby se 
přihlásil p. Vondráčkovi (pečovatelská služba), 
který bude tento svoz koordinovat. Také se obra-
címe s prosbou na ty, kteří by mohli sponzorsky 
věnovat provázky, lepicí pásky eventuálně pás-
kovač a igelitové pytle. 

Pastorační rada předem děkuje za každou 
nabídnutou pomoc a uvítá i každý dobrý nápad 
nebo iniciativu kohokoliv z občanů. 

Za pastorační radu Ing. Slavíček 

CENTRUM 
D ů m dět í a m l á d e ž e 
v L e d č i n a d S á z a v o u 

nabízí na letošní letní prázdniny rekrea-
ci pro děti od 3. tříd na táboře v Brtnici u 
Jihlavy. Tábor se uskuteční ve dvou termí-
nech. Od 4. 8. do 11. 8. a od 11. 8. do 18. 
8.2002. Cena je 1800,- Kč. Potřebné infor-
mace a přihlášky získáte v domě dětí osob-
ně nebo na telefonní lince 0452/626415. 

Hana Veletová 



Primární protidrogová prevence 
Ve školním roce 2000/2001 zahájilo Kon-

taktní centrum Havlíčkův Brod projekt 
Dlouhodobé protidrogové primární preven-
ce a dalších sociálně patologických jevů. Je 
určen žákům sedmých až devátých ročníků 
základních a zvláštních škol a víceletých gym-
názií v okrese Havlíčkův Brod. Probíhá dvakrát 
za školní rok v rozsahu čtyř vyučovacích hodin. 
Projekt je zaměřen na ovlivňování postojů 
a chování dětí. Při práci je kladen důraz na 
bezdrogový způsob života a vhodné trávení 
volného času. Program se týká nejen otázek 
spojených s drogovou problematikou (nebez-
pečí a rizika drog, druhy drog, jejich výskyt ve 
společnosti, distribuce mezi mládeží, mýty 
0 drogách, legislativa atd.), ale zaměřujeme se 
1 na témata jako je onemocnění AIDS, extre-
mistické skupiny, agresivita a šikana, rasis-
mus, gambling atd. Cílem práce je rozvíjení 
komunikativních dovedností žáků, schopnost 
samostatného rozhodování, adekvátní řešení 
konfliktů, zodpovědnosti vůči sobě i okolí. 

Program realizují vyškolení lektoři pri-
mární prevence (pracovníci Kontaktního 
centra) a dobrovolníci pod odborným vede-
ním lektorů. Práce lektorů probíhá ve dvojici. 

Hlavní metodou lekcí jsou tzv. worksho-
py a diskuse, kdy si žáci sami kladou otázky 
a snaží se nacházet odpovědi, dále modelová-
ní situace, pantomima, psychohry, využívá se 
i kresby žáků. 

Na projekt navazuje i informační a pora-
denská telefonní linka Kontaktního centra, 
která je nezbytnou součástí. Na linku se mohou 
obracet nejen děti, ale také rodiče, sourozenci, 
pedagogové. V případě výskytu problému je 
možnost kontaktovat poradnu Kontaktního 
centra a hledat možné řešení konkrétní situa-
ce. Další službou je tzv. on-line poradna, která 
je součástí www stránek. 

V Ledči nad Sázavou jsou do projektu již 
druhým rokem zapojeny ZS Nádražní, ZS Ko-
menského a gymnázium. V prvním pololetí 
školního roku 2001/02 bylo provedeno cel-
kem 19 besed, v rozsahu 38 hodin, kterých se 
zúčastnilo 391 žáků. Během roku probíhají 
i besedy se studenty středních škol a v tomto 
školním roce se uskutečnily 4 besedy pro 99 
studentů 1. a 2. ročníků gymnázia. 

Součástí programu jsou též vzdělávací 
semináře pro pedagogy druhého stupně a be-
sedy pro rodiče (popř. veřejnost), jejichž 
zorganizování je plně v kompetenci jednotli-
vých škol. 

Projekt dlouhodobé primární prevence je 
z jedné třetiny sponzorován Měšťanským pi-
vovarem Havlíčkův Brod, druhou třetinu hra-
dí Kontaktní centrum z vlastních zdrojů 
a třetí třetinu Městský úřad nebo škola. 

Mgr. Jitka Čapková 

Stavební Družstvo 
„příležitost pro Vás - stavebníky" 

• Stavíte, opravujete, přestavujete? 
• Nechte si za Vaši práci zaplatiti! 

Informujte se o snížení Vašeho rozpočtu 

!! UPOZORNĚNÍ !! 
od dubna výrobci stavební materiál zdražují 

Přijímáme objednávky do 29. 3. 2002 
Infor. I. Sildberger-Husovo nám. 19 
Tel.: 0452/601337, mob.: 0777/949594 

Referendum a občané 
Občané naší republiky, podle průzkumu veřejného mínění, si přejí, aby byl do naše-

ho právního řádu uzákoněn institut referenda neboli všelidového hlasování. Ve všech 
okolních státech, tj. v Rakousku, Slovensku a dalších zemích v evropském prostoru, je 
tento zákon používán. Mnohý občan již četl či slyšel různé důvody, proč v naší republi-
ce ještě příslušný zákon přijat nebyl. Je třeba říci, že mnohé argumenty a důvody určité-
ho zdržení jsou oprávněné, protože je třeba míti na paměti tu skutečnost, že s množstvím 
uskutečněných a později neplatných lidových hlasování se zvyšuje riziko vyšší neúčasti 
voličů při dalším podobném hlasování. 

Jak každý jistě ví, tak na Slovensku se uskutečnilo referendum již čtyřikrát, ale nikdy 
nebylo platné. Celý problém je ve stanovených podmínkách účasti občanů na tomto hla-
sování a v povinnosti, že PRO se musí vyslovit nadpoloviční většina ze všech oprávně-
ných voličů. Provedeme-li malý exkurs do minulosti, tak v posledních letech proběhlo 
nejvíce všelidových hlasování v Itálii, tento instrument je velmi používaný ve Švýcar-
sku a tímto způsobem po válce přijali novou ústavu ve Francii. 

Jen Česká republika odolávala všem „nástrahám" takovéto přímé demokracie. S růz-
nými odpůrci zavedení tohoto institutu hlasování lze souhlasit asi v té rovině, že nelze 
počítat do budoucna s velkou frekvencí použití tohoto způsobu rozhodování, protože 
my Češi, Moravané, Slezané a další národnosti naší země, nejsme ješ tě-po čtyřiceti le-
tech vlády bolševika - na tak velkou moc demokracie zvyklí. Ale povinností zákono-
dárců je projednat a schválit příslušný zákon. Vyjdeme-li z toho faktu, že při volbách 
občan svým hlasem deleguje svoji vůli v zastupování na poslance a senátory, tak chce-li 
příslušný zákonodárce plnit vůli a přání svých voličů, měl by příslušný zákon schválit. 

Mnozí politici a redaktoři různých médií ve svých vystoupeních, článcích či komen-
tářích týkajících se referenda, provedli to, čemu se lidově říká „guláš". Jinak to nazvat 
nelze, protože ptají-li se občané, proč nebylo vypsáno referendum ke vstupu do NATO 
a že do Evropské unie vstoupíme také bez použití všelidového hlasování, tak to potvrzu-
je to, co jsem uvedl v předchozí větě. Určitá nesrozumitelnost tohoto rozhodnutí se 
možná stala malou osvětou koncem roku 1998 tj., v době před vstupem České republiky 
do NATO. Nebojsou občané dnes již tak roztrpčení z průběhu a dění na politické scéně 
u nás, že vše házejí do jednoho pytle. Vstupem do aliance jsme neztratili ani část své su-
verenity či svrchovanosti. Ba naopak jsme posílili bezpečnost naší země a všech obča-
nů, protože již nikdy tady nikdo neprovede žádný komunistický puč podobný únoru 48. 

Ale chceme-li se zapojit a plně účastnit politické, bezpečnostní a ekonomické pros-
perity na evropském kontinentě, je naším přáním a potřebou vstoupit do sdružení států 
nesoucí název Evropská unie. Každý člověk, vstupuje-li do nějakého spolku nebo 
sdružení, musí respektovat dané zvyklosti či odsouhlasená pravidla daného společen-
ství. I my, občané této země, budeme muset a hlavně je to v našem zájmu, postupně přij-
mout odsouhlasená pravidla, funkčnosti a činnosti zavedené ve všech zemích EU. 
Jednoznačně říkám, že před tímto vstupem musí proběhnout přímé hlasování občany, 
zda s tímto rozhodnutím souhlasí či nikoliv. Protože část svrchovanosti budeme delego-
vat na zástupce nebo koordinátory do Bruselu jako jsou společná měna, bezpečnost 
a koordinace zahraniční politiky. Postupem času i u nás skončí platnost české koruny 
a budeme platit v euru a další. Všechna jednání a vyjednávání týkající se příslušných ka-
pitol národního hospodářství jsou přesně v duchu již zmíněných pravidel. O čem vlastně 
pojednává zákon o referendu schválený Poslaneckou sněmovnou, který v současnosti 
má být projednán a doufám, že přijat v Senátu. Tento zákon obsahuje dvě části, první je 
o vstupu České republiky do EU a druhá o obecném referendu, kdy na vypsání referenda 
je třeba 500 000 podpisů občanů na petiční archy. Jak již naši představitelé stran Koalice 
oznámili, tak v sobotu 2. března bude zahájena podpisová akce o přímé volbě preziden-
ta. Bude-li shromážděno dostatek podpisů, tak položená otázka je závazná pro orgány 
veřejné moci. To znamená, že vládaje povinna připravit podklady a prezident vyhlásit 
datum konání tohoto všelidového hlasování. Zúčastní-li se tohoto hlasování nadpolo-
viční většina ze všech oprávněných voličů a s položenou otázkou vyjádří souhlas nad-
poloviční většina ze zúčastněných voličů, tak bude naše ústava upravena tak, že 
prezidenta nebude volit Parlament (Poslanecká sněmovna a Senát), ale občané. Je třeba 
říci, že jsou v tomto zákoně určitá omezení, na které otázky nelze referendum vyhlásit. 
Těmi jsou: změny daňových zákonů, činnost zákonodárných sborů, ústavní uspořádání 
České republiky. 

Osobně jsem přesvědčen o tom, že je nutné a potřebné míti zavedený institut všelido-
vého hlasování v právním pořádku naší země, protože jsme zemí, která je civilizovanou 
společností, respektující práva, potřeby občanů. A poněvadž si tuto skutečnost plně uvě-
domuji, byl jsem v minulosti, jsem v současnosti a budu vždy v budoucnosti obhajova-
telem nejširších občanských pravomocí, hlasoval jsem pro přijetí tohoto zákona. 
Chcete-li se více dozvědět o mé činnosti, nahlédněte na stránky www.jirihavlicek.cz. 

Jiří Havlíček - poslanec za KDU-ČSL 
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Měs t ské m u z e u m 

chodník z Bohdanče, MUDr. František Ská-
celík - c.k. lékař z Ledče, Václav Svoboda -
c.k. okresní inspektor z Ledče, Karel Wágner 
- lesmistr ve Všebořicích a Jan Valchář - řídi-
cí učitel v Bojišti. 

Tento přípravný výbor vypracoval stano-
vy spolku, které byly schváleny 9. března 
1909 pod číslem 48395 c.k. místodržitel-
stvím Království českého v Praze. 

Založení spolku přijali všichni s radostí. 
Sběru předmětů se mimo členů spolku ujali 
hlavně učitelé v městech i na venkově. Za-
krátko bylo shromážděno množství starožit-
ných předmětů. Problémem se ale stalo, kam 
tyto věci umístit a kde je vystavovat. Začal ti-
chý boj mezi stálými tehdejšími rivaly, Led-
či a Dolními Královicemi. Dolnokralovická 
městská rada vyšla spolku všemožně vstříc a 
tak došlo k rozhodnutí umístit muzeum na ta-
mější radnici. Toto rozhodnutí ochladilo zá-
jem na Ledečsku, přesto však sbírky neustále 
narůstaly. Muzeum získalo předměty od ar-
cheologických nálezů až po tehdejší součas-

Letos 31. března se již po jednadevadesáté 
otevře pro návštěvníky ledečské městské mu-
zeum. Poprvé se tak stalo 28. září 1911 na 
radnici v Dolních Královicích. Jednalo se o 
muzeum politického okresu ledečského. Již 
před dvaceti léty od otevření muzea vznikl 
v hlavách předních občanů okresu nápad, 
uchovat pro budoucnost věci z dávné minulos-
ti. Již tehdy se ale nedostávalo finančních 
prostředků tento nápad uskutečnit. 

K obnovení myšlenky došlo až po Cesko-
slovanské národopisné výstavě v Praze a ju-
bilejní hospodářské výstavě pořádané 
v Ledči v roce 1908. 

Právě ledečská výstava ukázala, že 
v okrese se nachází velké množství zajíma-
vých historických předmětů, které by bylo 
škoda nezachovat. 

V prosinci 1908 se proto v zasedací míst-
nosti ledečské radnice uskutečnila schůze, na 
které byl založen muzejní spolek. Předními 
členy se stali František Doubek - okresní sta-
rosta v Čechticích, Antonín Dvořák - ob-

L e d e č s k é d o m i n a n t y 
Po několika úspěšných knihách vydaných Městem Ledeč nad Sázavou, přichází tento vydavatel 

s novým titulem tentokrát o dvou nej významnějších památkách tohoto krásného města v Posázaví na-
zvaným LEDEČSKE DOMINANTY. Dílo je koncipováno jako dvě samostatné části v jedné knize. 

Architekt Ladislav Svoboda detailně popisuje ledečský hrad. V odborných statích prochází 
celý hrad od gotiky přes renesanci, až k barokním úpravám této nej větší památky ve městě. 
Unikátem jsou staré plány hradu, rytiny a dosud neznámé fotografie. Zastoupeny jsou i součas-
né pohledy na interiér i exteriér hradu. Celá práce je doplněna stručnými dějinami hradu od Iva-
ny a Martina Ebelových. 

Druhá část knihy od Františka Plevy je věnována děkanskému kostelu svatého Petra a Pav-
la. I zde je poprvé uveřejněna řada dosud nepublikovaných materiálů o vzniku a historii kostela, 
nalézajících se v různých archivech. Otištěno je mnoho starých plánů a fotografií, včetně sou-
časných pohledů na interiér této významné stavby. 

Obě tyto chráněné památky jsou zařazeny mezi nej vzácnější ve městě. Hrad je v současné 
době opravován zásluhou Města Ledeč nad Sázavou a společnosti AQUACOMP HARD s.r.o. 
Kostel procházel v minulých letech velkými opravami. Čtenáři se tak dostane do rukou zajíma-
vá kniha doplňující již dříve vydané práce o městě. Jistě zaujme velkou část veřejnosti a v bu-
doucnu bude přínosem k poznání i dalšímu studiu těchto památek. 

Knihu je možné si již dnes objednat na adrese: 
Informační centrum 

Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o. 
Husovo nám. 60, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
Tel.: 0452/621 471, tel. a fax: 0452/621 507 

E-mail: IS@ledec-net.cz 

nost. Zachováno zůstalo i mnoho listin z měst-
ských archivů okresu. Spolek usiloval i o kon-
zervaci tvrzí v Koutech a Chřenovicích. 

Okresní město Ledeč však dosáhlo svého 
a muzeum se přemístilo v roce 1931 do Led-
če. Sbírky byly umístěny do domu po bývalé 
izolaci na Žižkově. Na hrad se přestěhovalo 
až těsně před druhou světovou válkou v roce 
1938. Od této doby je v hradních prostorách 
umístěno dosud. Dala by se jistě uvést dlouhá 
řada ochotníků, kteří bez nároku na odměnu 
muzeum udržovali a zasloužili se tak o jeho 
zachování. To je ale na další zhodnocení 
v budoucnosti. I když muzeum změnilo maji-
tele a sbírky přešly pod Okresní muzeum 
v Havlíčkově Brodě a dnes bude přecházet 
s tímto muzeem pod Jihlavský krajský úřad, 
je stále u nás na hradě. 

Podařilo se přes všechnu snahu přebudo-
vání muzea za komunismu zachovat ho jako 
ukázku výstavnictví 30 let minulého století. 
Návštěvníci si zde v původních skříních mo-
hou prohlédnout sbírku cechovních památek, 
zbraní, mincí a bankovek, skla, hodin, oděvů, 
archeologických nálezů i pokladů naleze-
ných na Ledečsku a dalších starožitných před-
mětů. Součástí muzea je i malá výstavní síň, 
kde probíhají během sezóny zajímavé výsta-
vy. V budoucnosti se počítá muzeum rozšířit 
právě o tuto místnost. Výstavy by se pak pře-
nesly do dalších prostor hradu, který právě 
v těchto létech prochází velkou opravou. Le-
tos poprvé dostanou návštěvníci jako vstu-
penku pohlednici s rytinou hradu a pohledy 
do muzejní expozice. Odnesou si tak zajíma-
vý suvenýr, který někteří návštěvníci pošlou 
svým známým jako pozdrav z ledečského 
muzea. Muzeum je otevřené v dubnu pouze 
v sobotu a neděli a od května pak po celý tý-
den mimo pondělka. 

Informační centrum Hrad Ledeč nad Sáza-
vou s.r.o. a vedení muzea zve všechny zájem-
ce k prohlídce muzea na ledečském hradě. 
Takovéto muzeum by nám mohli závidět i vět-
ší města. Málokde tato muzea vznikla a hlavně 
se je nepodařilo městům udržet do dnešních 
dnů. 

František Pleva 

VOS a ISS 
strojnická 

v Ledči nad Sázavou 

do trvalého pracovního poměru 
od školního roku 2002/2003 

učitele 
odborných strojírenských 

předmětů. 

Požadavky: 
VŠ vzdělání, 

praxe ve strojírenství vítána 

Kontakt: tel./fax 0452/626042 
E-mail: vosiss@ledec-net.cz 
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Ministr obrany v Kovofiniši 

V úterý 19. února 2002 v poledních hodi-
nách navštívil ledečský podnik KOVOFINIS 
ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík. Se zámě-
rem dokumentovat tuto návštěvu a přiblížit 
čtenářům osobu pana ministra jsme jej pros-
třednictvím místní organizace ČSSD požádali 
o rozhovor. Čtvrthodinku ze své oficiální náv-
štěvy ochotně věnoval rozhovoru pro Ledeč-
ské noviny, při kterém se šarmem sobě 
vlastním zodpověděl tyto tři otázky: 

Co Vás přivádí do našeho města? 
V prvé řadě vzpomínky. Vzpomínky na dět-

ství, na krásné časy strávené s rodiči v Bělé a Ta-
sících na Ledečsku. Znám dobře tento kraj, 
přivítal jsem s trochou nostalgie zařazení návště-
vy Ledečska do pracovního programu mé dnešní 
cesty, vždyť mnohé příjemné v mých vzpomín-
kách se váže k vesničce Bělá a k Tasícím. 

Dále je to samozřejmě moje kandidatura 
pro letošní parlamentní volby. Kandiduji za 
okres Třebíč na prvém místě kandidátky 
ČSSD pro kraj Vysočina. Pracovní program 
mojí dnešní oficiální návštěvy zahrnuje kromě 
návštěvy ledečského podniku KOVOFINIS a 
jednání s jeho managamentem i návštěvu Při-
byslavi a Havlíčkova Brodu, kde samozřejmě 
navštívím tamní vojenskou posádku a účast-
ním se debaty s představiteli státní správy a sa-
mosprávy. 

Jak se Vám v našem městě líbí? 
Svůj vztah k Ledečsku jsem Vám nastínil 

již v odpovědi na prvou otázku. Opravdu mě 
se zdejším krajem i městem spojují ty nejkrás-
nější vzpomínky a rád jsem do vašeho města 
po delší době opět zavítal. Líbí se mi nejen 
město, ale i zdejší podnik KOVOFINIŠ a jeho 

vedení. KOVOFINIS ajeho novodobá historie 
je příkladem symbolizujícím minulost, sou-
časnost i budoucnost. 

Minulost poznamenanou nepodařenou ku-
pónovou privatizací, současnost spočívající 
v schopnosti přežít, v rozšiřování výroby, v při-
jímání dalších zakázek a vytváření nových pra-
covních míst. Současný KOVOFINIS nemá 
problémy, má dostatek vlastních zdrojů a 
schopné a podnikavé vedení. Kovofiniš a 
jeho vedení má díky své současné prosperitě 
a dobré produktivitě ty nejlepší předpoklady 
pro nejbližší budoucnost, která bude ve zna-
mení vstupu naší republiky do Evropské unie. 
Jsem zastáncem toho, aby pro takovéto kon-
krétní podmínky naše vláda přijímala pod-
půrná opatření, zřizovala ochranná období a 
vytvářela tak vhodná podnikatelská prostře-
dí. Z budoucnosti Kovofmiše proto nemám 
obavy. Mám z dnešní návštěvy příjemný po-
cit, opravdovou radost a novou pozitivní zku-
šenost. 

Pane ministře, ve vládním návrhu na 
pověřené obce III. stupně přijatém v létě 
minulého roku město Ledeč k naší nelibosti 
chybí. Svoji nespokojenost jsme vyjádřili 
v petiční akci. Jaké šance na úspěch má 
tato petice? Myslíte si, že tento parlament a 
tato vláda ještě rozhodne v otázce malých 
okresů? 

Přiznám se Vám, že až do minulého čtvrt-
ka jsem se o tuto politiku příliš nezajímal. Plně 
jsem se soustředil na vedení svého resortu a 
jeho reorganizaci. Minulý čtvrtek jsem byl 
probuzen opozičním odmítnutím podle mého 
názoru dobrého návrhu zákona o vojácích 
z povolání. Přesvědčil jsem se, že v současné 
politické soutěži před parlamentními volbami 
již nemůže dojít k přijetí zákona podobného 
významu. To se týká i malých okresů. Jsem 
přesvědčen, že Ledeč nad Sázavou by si malý 
okres zasloužila, konečného rozhodnutí se 
zřejmě dočkáme až po červnových parlament-
ních volbách. Stanislav Vrba 

ČSGL: Zveme vás do divadla 
Činoherní skupina gymnázia Ledeč si vás po dvouměsíční pomlce zno-

vu dovoluje oslovit s pozvánkou na divadelní představení. Tentokrát jsme 
do našeho města pozvali soubor Tylova divadla v Kutné Hoře s komedií 
současného finského dramatika Bengta Ahlforse: „Jak pravil Oscar". Hra 
měla úspěšnou premiéru 12. října 2001 v Tylově divadle v Kutné Hoře. 

„JAK PRAVIL OSCAR" 
16. 3. 2002 od 19 hodin v sále gymnázia 

Námětem divadelní hry je divadlo samo. Můžeme sledovat vznik in-
scenace jedné komedie současného dramatika - od zahájení zkoušek, čte-
ní u stolu, aranžování, problémy s kostýmy, tiskovou konferenci přes 
generálku až k premiéře. Budete spoluprožívat dobrodružství, ve kterém 
se proplétá divadlo se soukromým životem herců, autora, inšpicienta 
a režisérky. 

„Děj se odehrává na jevišti i v hledišti. Až mám strach, aby diváci 
nebyli příliš šokováni," svěřil se nám před premiérou Václav Veselý -
režisér a představitel jedné z rolí. 

Zkouškou pozornosti publika může být třeba děkovačka herců. 
„Ukazujeme, jak hra vzniká i jak končí. Nemůže tedy chybět ani děko-
vačka, přestože představení ještě pokračuje dál. Snad se lidé nedají 
zmást, nezvednou se a neodejdou," s nadsázkou poznamenal Veselý. 

V Kutné Hoře se tak nestalo. Naopak, publikum zůstalo a tleskalo ješ-
tě dlouho po skončení hiy. Věříme, že i vám se tato originální věc zalíbí 
a těšíme se na shledání s vámi v sobotu 16.3.2002 od 19.00 v sále ledeč-
ského gymnázia na hře: „Jak pravil Oscar". Vstupné je dobrovolné. 

PŘIPRAVUJEME: 
Činoherní skupina gymnázia Ledeč v současné době dokončuje 

svou v pořadí již třetí hru. Ani tentokrát se nejedná o žádnou tragédii 

nebo vážnou věc. Pokud „Ďáblova krása" vyjádřila náš pohled na slavné 
Goethovo dílo, pak tato věc vyjadřuje náš pohled na dílo ještě mnohem 
slavnější: na knihu knih. Bibli. 

Hra nese název „Starej zákon" a je vytvořena podle dvou satirických 
knih Roarka Bradforda: „Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti" a „Starej 
zákon a proroci". 

Představení je vystavěno jako mozaika nejznámějších starozákon-
ných příběhů (Adam a Eva, Kain a Ábel, Potopa světa, Abrahám... a dal-
ších), ve kterém se představuje několik herců v obrovském množství 
rolí. Můžeme tedy říci, že jde o kostýmovou komedii, ve které vedle 
úžasného slovního humoru autora předlohy působí i četný situační hu-
mor vzniklý během zkoušek. 

K tomuto biblickému tématu nás vlastně přivedl loňský Jihlavský 
festival, kde téměř třetinu dne tvořily vážně zpracované variace na bib-
lické příběhy (nej lepší z nich byla i v Ledči). Možná to byla náhoda, ale 
kadence, s jakou do nás pálili ty tragédie a mravokárná poselství lidstvu, 
se nám začala lehce přejídat. Proto jsme se rozhodli, že dokážeme, že 
Bible jde zpracovat i jinak. Ocitli jsme se trochu na tenkém ledu, protože 
v případě vtipného zpracování Bible nelze sklouznout k nějakému hru-
bému či urážlivému humoru, který by se mohl někoho dotknout. Což 
bychom určitě nechtěli! Věříme, že se nám podaří balancovat na té tenké 
hranici, a že i věřící lidé budou z našeho představení odcházet s radostí 
a úsměvem. Humor je přece také od Boha. 

Hru pravděpodobně poprvé uvedeme koncem března na Jihlavském 
festivalu a o měsíc později doma v Ledči. Podrobnější informace přine-
seme v příštím čísle. 

Lukáš Kobrle- ČSGL 
Prosíme opravte si: 
E-MAIL: csgl@wo.cz, WEB: http://csgl.zde.cz 
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Z pol icejních záp isků 
Ze byl nejkratší měsíc v roce, se na naší rubrice ani nepozná. Spoluobčany nezahnala do domovů 

ani tuhá zima na konci měsíce. Vesele se kradlo, uráželo, s úsměvem a netečněpřehlížely prohřešky na-
šeho dorostu. Lidé si nedali pokoj ani na svatého Valentýna, cožje patron všech zamilovaných. Kdyby se 
níže popsaná událost se „samovzníceným" keřem udála v tento den, řekl bych, že flóra zahořela samou 
láskou k lidem. Takhle to byla spíše kremace. Jen posuďte, co nám přinesl druhý měsíc roku 2002. 

• 1.2. Chatová osada v Podhradí je pro zlodě-
je jedno nekonečné lákadlo a zdroj nekalých 
příjmů. V naší rubrice se tento malebný kout 
Posázaví zmiňuje až podezřele často. Přestože 
dohled místních policajtů nad tímto místem je 
zostřený, zloději bývají stále vynalézavější a 
drzejší. Tentokrát to „odneslo" pět chat a chma-
táci si odnesli zboží za šedesát tisíc korun. 
• 2. 2. Na telefonní lince místní policejní sta-
nice se objevilo oznámení o černé skládce 
v Obrvani (Rašovec). Pánové J. U. a M. J. 
z Opatovic a Pavlova si poněkud svérázně vy-
světlili pojem jarní úklid. Ojeté a jim nepotřeb-
né pneumatiky prostě odvezli za město, složili 
- a bylo uklizeno. O tom, že jejich počínání ne-
bylo zrovna v souladu se zákonem, se jistě pře-
svědčí správním řízením na MU Ledeč. 
• 8. 2. Hasiči zajistili podezřelou zásilku u 
paní J. B. Do jaké míry bude nebezpečná, se 
teprve dozvíme, neboť byla předána jihlav-
ským odborníkům k přezkoumání. Zdá se, že 
blbnutí s „antraxem" zdaleka ještě neskončilo. 
Nechvalná módní vlna podezřelých zásilek te-
prve dorazila ke zpozdilým. 
• Nepříjemné chvíle zažila doručovatelka V. 
P., když při roznášce tisku v Ledči jen na chvíli 
ponechala brašnu bez dozoru. Neznámý „hu-
morista" ji (zřejmě pro své potěšení) v ne-
střežené chvilce přemístil do vedlejší ulice. 
Sranda to byla snad jen pro přitroublého vtipál-
ka. Vystrašená, ale pracovitá doručovatelka na-
konec všechny tiskoviny včas a nepoškozené 
dodala zprávám chtivým čtenářům. 
• 9. 2. Po ránu oznámil pan P. B. z Prahy, že 
mu neznámý pachatel poškodil vrata jeho 
garáže v Nové Vsi u Dolních Královic. Ceno-
vé vyjádření škody je tentokrát exaktní a zají-
mavé - 257, - Kč. 
• 11.2. Tak tenhle den bylo pondělí, ale podle 
toho, co všechno se událo, to klidně mohlo být 
v pátek třináctého. Ponejprve to byly příbuzen-
ské nešváry v Kamenné Lhotě. Švagrové tu ne-
utěšenou rodinnou situaci vyhrotily až v těsný 
tělesný kontakt, který měl za následek i zranění. 
• Škodu za tisíce korun způsobil dosud ne-
známý zloděj, když na Kovofiniši odmontoval 
(a pochopitelně ukradl) speciální ventilátor. 
Kéž by mu hlavu zchladili spíše policisté! 
• Rovněž neznámý pachatel způsobil poško-
zení oplocení domu pana M. Š. Škoda není ne-
zanedbatelná, přijde na téměř pět tisíc korun. 
• Desetileté místní školáky - R. T., J. T. a J. 
V. nenapadlo nic chytřejšího, než házet kame-
ny na střechu domu důchodce J. B. Škoda 
času, který přitroublíci věnují více než po-
chybné kratochvíli a škoda každé rány, která 
padne vedle (protože je to přísloví, věděli to 
lidé už dávno před námi). 
• 14.2. Nestřeženou hájenku v okolí Ledče a 
v majetku Lesů ČR si vyhlédl neznámý pober-
ta. Svoji domácnost rozmnožil o expanzní 
nádržku a oběhové čerpadlo. Doufám, že pře-
sýpací hodiny, které zůstaly na místě, mu měří 
spravedlivý čas. 
• Tohoto dne byl zajištěn „tatínek" z Rych-
novská, jinak neplatič výživného na své 
nezletilé dítě. Snad se papá umoudří a 
rychle doplatí své dceři z Ledečska alespoň 
lótitisícovou částku v korunách, kterou jí, 
mimo jiné, dluží. 

• Místní policie byla požádána o asistenci při 
exekuci majetku, již nařídil Okresní soud v H. 
Brodě, v rodinném domku v Jedlé. 
• Minulý měsíc jsem v této rubrice psal o no-
vém Copperfieldovi v kraji. Kouzla se neko-
nala, policie záhadu vysvětlila v neprospěch 
pana M. K. z Ledečska. Obecenstvo a pan M. 
K. truchlí, policajti se radují. 
• 16. 2. Letošní únor byl sice neobyčejně 
vlídný a na zimní měsíc nezvykle teplý, ale 
lůžko, které si zvolil pan J. K. z Košatic na 
Třebíčsku (s přechodným bydlištěm v Ledči), 
bylo přeci jen trochu nezvyklé. Ustlal si totiž 
přímo na místní komunikaci. Když vám pro-
zradím, že byl následně převezen do jihlavské 
záchytky, je vám jasné, že se nejednalo o 
žádný horský bivak. 
• Nezřízené skřeky vedly k tomu, aby policis-
té předvedli mladíka k prokázání totožnosti. 
Nemuseli pátrat dlouho, ani daleko. Novodo-
bý Tarzan je z bezprostředního okolí Ledče a 
jmenuje se T. G. (ještěže neutekl na strom). 
• 18.2. Paní H. K. bylo panem F. H. tak spí-
láno a nactiutrháno, že se to rozhodla nahlásit 
na policii (původně jsem chtěl v této závorce 
některé méně hrubé nadávky citovat, ale to 
opravdu nejde - fakt). 
• 22. 2. 2002 - dne s magickým datumem 
využil dosud neznámý zloděj, když v objektu 
firmy EST vykradl dvě motorová vozidla. 
Nejvíce pozornosti věnoval autorádiím. Maji-
teli způsobil škodu za 23 000 Kč. A je po čá-
rách a kouzlech. Z magie zbyla jen obyčejná 
zlodějina! 
• V únoru se vyskytl ještě jeden neplatící ta-
tínek. Pan P. K., když se rychle přičiní o nápra-
vu, nemá k zaplacení až takovou finanční 
částku. Zatím se jedná o 3 000 korun. Když 
děťátku chybí už teď! 
• Konečně něco pozitivního. Poctivá nález-
kyně paní M. K. z Ledče odevzdala na policii 
peněženku i s doklady. Řidič autobusu J. C. ze 
Zeliva měl jistě radost - my z paní M. K. (kdy-
by se alespoň v těchto případech dalo plně po-
jmenovat) máme rovněž upřímnou radost a 
děkujeme jí za vzornou reprezentaci Ledče. 
• 23. 2. Silniční kontrolou byl zjištěn opilý 
řidič M. P. z Prosíček. Asi slavil Svatopluka. 
• Paní M. Š. z Prahy oznámila, že z nezná-
mých důvodů hoří okrasný keř v ulici Na Rá-
mech. Tak žhavé jaro se snad přeci jen 
neblíží! K nezdravému probuzení (a zároveň 
zřejmě smrti) nejspíš rostlině pomohl nezná-
mý pitomec. Bylo pravé poledne a zase nikdo 
nic neviděl. 
• 25. 2. Když se krade na frekventovaných 
místech, není potom divu, že se občas dosta-
ne i na místa odlehlá. Tentokráte „to odnesl" 
Ústav lesního hospodářství. P. Č. oznámil, že 
se ve zmíněném objektu ztratil hlavní elek-
trický jistič. Jeho cenaje asi 2 000 korun. Teď 
už se tu uprostřed lesa bude bát opravdu 
každý, včetně zlodějů-pokud je tu vůbec ješ-
tě něco zajímá. 
• 28. 2. Z neznámých důvodů se v jednom 
domě Na Rámech bouřlivě slavil poslední 
únorový den (zastydlý Silvestr). To se opráv-
něně nelíbilo panu P. V. a partě mladíků to vy-
čítal na policii. 

OK 

Zásahy na PS Ledeč n. S. 
• 5.2. Hasiči byli požádáni o technickou po-
moc při odstranění ropné skvrny z vozovky 
v ul. Hutní. 
• 8. 2. Hasiči zajistili podezřelou obálku na 
místním oddělení PČR, kam ji přinesla obyva-
telka našeho města. 
• 16. 2. Operační středisko HZS Havl. Brod 
požádalo ledečské hasiče o spolupráci při 
požáru stohu u Světlé n.S. 
• 18. 2. V Ledči n.S. se zaklaplo za dveřmi 
malé dítě. Otec se s důvěrou obrátil na hasiče, 
kteří mu poskytli pomoc. 
• 20. 2. Záchranná služba požádala o pomoc 
při naložení pacienta v ulici Jaroslava Haška. 
Jednalo se o špatný domovní vstup a nerovný 
blátivý povrch. 
• 23.2. Opět problém při zabouchnutí dveří u 
bytu. Jednotka otevřela byt, ve kterém byly 
malé děti samy doma. 
• 24. 2. Hasičům byl oznámen požár túje 
v ul. Na Rámech. Požár byl uhašen spoluobča-
ny ještě před příjezdem hasičů. Který vandal 
túji zapálil, šetří Policie ČR. 
• 25.2. Místní jednotka vyjela k dopravní ne-
hodě u Kožlí. Naštěstí se jednalo pouze o sjetí 
vozidla do příkopu - nikdo nebyl zraněn. 
• 27. 2. Na žádost PČR ve Světlé n.S. odstra-
ňovali místní hasiči olej uniklý z proražené 
vany motoru Š-FELICIA na vozovce v osadě 
Závitkovice. 
• 27. 2. Hasiči byli požádáni o rozřezání a 
odstranění stromů spadlých vlivem silného 
větru přes vozovku u osady Olešná. 

MARIÁŠ V LEDČI 
VI. ROČNÍK TURNAJE 

V KŘÍŽOVÉM MARIÁŠI 
LEDEČSKÝ KOZEL 

Sobota 23. března 2002 
restaurace Stadion 

Prezentace je ve výše uvedené 
restauraci od 8 do 8.30 hodin 

Turnaj je limitován počtem účastníků. 
Po zapsání ŠEDESÁTÉHO, 

tedy posledního účastníka, 
nebudou další žadatelé 
zařazeni do soutěže! 

Nabízím dlouhodobý pronájem bytu 
2 + 1 v Ledči n. Sázavou 

Kontakt na tel. č. 
0602/80 50 04 nebo 0604/37 38 53. 

KOUPÍM byt 2 + 1; 3 + 1 
nebo menší RD v Ledči n. Sázavou, 

popř. hledám pronájem RD. 
Tel.: 0602/391702 

Koupím pozemek schválený pro stavbu, 
s elektřinou nebo chalupu k rekreaci. 

Nabídky jen z oblasti 
Želiv - Ledeč - Zruč. 

Hledáme samotu, popř. kraj osídlení. 
Tel. 02/22 07 51 01. 
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Nová věž pro rozhodčí nahradila v roce 1974 

40 LET MOTOKROSU, 
(Pokračování z minulého čísla LN) 
4. listopadu 1977 pořádal AMK Svazarmu 
při n. p. Kovofiniš Ledeč nad Sázavou II. 
ročník branné orientační automobilové sou-
těže „JÍZDA POSÁZAVÍM", která se letos 
jela jako národní zájmová a zároveň jako 
okresní přebor. Zájem o tuto soutěž byl mi-
mořádný. Přihlásilo se 75 posádek z celé 
CSR a dalších patnáct zájemců muselo být 
z kapacitních důvodů odmítnuto. V letoš-
ním okresním přeboru se jeljen jediný mo-
toturistický závod, právě v Ledči n. S. Na 
další se prostě nenašel pořadatel. Pořada-
telský byla soutěž velmi dobře zvládnuta 
a měla hladký průběh. Zajišťovalo ji 80 
členů AMK a jejich přátel, pod vedením ře-
ditele soutěže ing. Karla Eiselta. Výsledky 
okresního přeboru: 1. Zmek —Beránek (H. 
Brod), 2. Panský-Petrus (Ledeč), 3. Kunt-
Píša (H. Brod). Cesta Vysočiny 1977 

Rok 1969 byl jedním z předělových 
roků vývoje motorismu v Ledči n. S. 
Tohoto roku bylo poprvé uspořádáno 
Mistrovství ČSSR v motokrosu na le-
dečské trati. O tom, že si tyto vrcholové 
závody rychle získaly popularitu, svěd-
čí fakt, už o dva roky později se sešel 
rekordní počet platících diváků - na 
motokrosové závodiště za tratí se dos-
tavilo 4 636 lidí! 

Pro diváky byli velkým „táhlem" do-
mácí úspěšní jezdci, mezi nimiž vynikal 
Jaroslav Doležal. V roce 1974 v Oblast-
ním přeboru 250 a 500 ccm zvítězil. 
O tom, že to nebylo vítězství náhodné, 
přesvědčil Jarda Doležal diváky i funk-
cionáře v následujících letech, kdy se 
postupně stal pětinásobným mistrem 
ČSR „A+B". To byl nepochybně nejen 
osobní úspěch závodníka, ale celého ko-
lektivu lidí, kteří se kolem motorismu 
v našem městě točili. 

ána místních autobusových linek. 

50 LET AUTOMOTOKLUBU 
V Ledči se na tradičních závodech 

scházela absolutní republiková závod-
nická špička. V letech 1969-1976 tu star-
tovala taková esa jako: Krajčovič, Halm, 
Janiš, Falta, Velký, Stodůlka aj. I neza-
svěcení vědí, že to byli reprezentanti re-
publiky, kteří se významně prosazovali 
i za hranicemi státu a vozili trofeje i z vý-
znamných evropských závodů. Populari-
ta motokrosového sportu dosahovala 
svého vrcholu, což se projevovalo i úměr-
ným rozšiřováním členské základny. Do 
řad „motorkářů" postupně přišli: Josef 
Flekal, Jaroslav Hauser, Antonín Lhotka, 
Josef Beneš, Karel Kosina, Stanislav Tej-
kal, Aladar Novotný, Jaroslav Zenger, 
František Borovský, Josef Med, Václav 
Panský, František Kobr, ing. Oldřich 
Zach, Jindřich Effenberger. 

Pořadatelé pro diváckou atraktivnost 
dělali opravdu vše. V roce 1970 byl jako 
doplňkový zařazen závod sajdkár a o 
pět let později Krajský přebor třídy do 

Otec a syn Doležalové v roce 1974. Jaroslav se 
stal šampiónem kubatur 250 a 500 ccm. 

LEDČI NAD SÁZAVOU 
50 ccm. Průběh těchto soutěží však záhy 
ukázal, že takové závody potřebují jinak 
upravenou trať, že ledečská trať by úpra-
vami ztratila na atraktivnosti původního 
záměru pořadatelů, a proto se vrátili 
k modelu závodů zvolenému před ro-
kem 1970. 

Zdejší AMK však nebyl jen moto-
kros, jeho činnost byla daleko bohatší. 
Byly tu pořádány atraktivní a divácky 
velmi sledované mototuristické soutěže, 
kterých se úspěšně zúčastňovaly i místní 
dvoučlenné posádky. Jmenujme alespoň 
některé závodníky: Luboš Syrovátka, 
ing. Karel Eiselt, Otto Havel, Jaroslav 
Brož a další. 

V rozmezí let 1963 - 1 9 7 6 se pořádaly 
na letním stadionu soutěže malých moto-
cyklů, pro malé děti soutěže na kolech, 
a malých motorkách. 

Takového molocha, jakého si v podo-
bě republikových závodů na svá bedra 
vzali místní motorističtí nadšenci, bylo 
třeba podpořit i přiměřenou výstavbou 
sportovišť i jejich zázemí. Připomeňme 
alespoň ty významné z tohoto období. 

Přesně před čtyřiceti lety začala vůbec 
největší stavební akce. Začala výstavba 
svépomocné dílny pro motoristy v prosto-
rách bývalých jatek (hned vedle sokolov-
ny, na Tyršově nábřeží). V budově byly 
klubové prostory pro radisty, které úspěš-
ně vedl Josef Čermák, klubovny pro letec-
ké modeláře a učebna pro výcvik branců. 
Na nádvoří areálu pak byla mycí rampa. 

V roce 1976 byla zahájena výstavba 
věže pro rozhodčí na závodišti. Do této 
doby se pro rozhodčí i pořadatele používal 
vyřazený autobus. 
(pokračování příště) 

Z archivních matriálů zpracoval: 
Václav Panský 

t j p s S ^ c l M O l f l t W 



Petice a argumenty 
Na podzim minulého roku rozhodlo zastupitelstvo našeho města o sloučení zá-

kladních škol v jeden subjekt. Tento krok vyvolal a vyvolává polemiku mezi zastánci 
a odpůrci tohoto sloučení o tom, zdaje toto rozhodnutí správné. V nedávných dnech 
se dokonce objevila petice, ve které se, bohužel pro mne anonymní, odpůrci sloučení 
snaží veřejnost přesvědčit o tom, že zastupitelstvo rozhodlo špatně. Musím otevřeně 
říci, že mě obsah petice velice zklamal. Čekal jsem, že se dozvím závažné argumenty 
hovořící jednoznačně ve prospěch současného stavu, ale takové jsem v petici nena-
lezl. Pravděpodobně ani samotní autoři tyto argumenty nemají, a proto se uchylují 
k tomu, že se pomocí emotivně laděných vět snaží vzbudit u rodičů strach z toho, že 
spojením škol utrpí kvalita výuky a že jejich děti budou permanentně vystaveny stre-
sovým situacím. Dokonce v době, kdy ještě ani není vypsán konkurz na ředitele ško-
ly, vědí přesně, jak bude výuka organizována, kde se které děti budou učit a jaké 
učebnice budou používat. Asi předpokládají, že nový ředitel bude osoba, jejímž hlav-
ním cílem bude rozhodovat v neprospěch dětí. 

Pokusím se uvést základní výhody sloučení škol. Předem jsem si vědom toho, že 
svá tvrzení nemohu příliš rozvádět, ale jsem ochoten o nich s kýmkoliv, kdo o to bude 
mít zájem, diskutovat a případně je rozvést do větších podrobností. 

1) Tvrdím, že čím je škola větší, tím má lepší možnost zajistit výuku jednotlivých 
předmětů kvalifikovanými učiteli, kvalita výuky se tím zvýší. A to je ve prospěch 
žáků, jejich rodičů i samotných učitelů. 

2) Tvrdím, že čím je škola větší, tím může nabídnout žákům větší škálu volitelných 
předmětů, což je opět ve prospěch žáků, jejich rodičů i učitelů. 

3) Tvrdím, že velká škola není v nákladech dražší než dvě menší školy o stejném počtu 
žáků, což při současném modelu financování umožní větší škole věnovat větší část 
finančních prostředků do samotné výuky ve prospěch žáků. 

4) Tvrdím, že jeden větší balík peněz lze efektivněji rozdělit než dva menší.Takto ušet-
řené prostředky lze věnovat do samotné výuky, což je samozřejmě zase ve prospěch 
žáků, jejich rodičů i samotných učitelů. 

5) Tvrdím, že větší škola může efektivněji budovat odborné učebny než dvě menší školy, 
což vede k většímu počtu odborných učeben a k jejich lepšímu vybavení. Tento stav 
umožní vyšší kvalitu výuky a je ve prospěch žáků, jejich rodičů i samotných učitelů. 

6) Tvrdím, že není pravda, že žáci budou novou situací více stresováni než dosud, jak 
tvrdí autoři petice. 

7) Tvrdím, že není pravda, že se žákům novou situací zhorší jejich zdravotní stav a po-
tlačí se jejich sebevědomí, jak tvrdí autoři petice. 

Závěrem bych rád sdělil, že jsem na základě faktů, která jsem uvedl, přesvědčen 
o tom, že rozhodnutí zastupitelstva o sloučení základních škol v jeden subjekt je ve 
prospěch dětí, jejich rodičů i učitelů. Jediné, s čím s autory petice souhlasím, je to, že je 
potřeba o věcech diskutovat a vzájemně si svá stanoviska sdělovat. Vím, že nejlepší 
formou diskuse nejsou noviny, ale protože autory petice neznám, nemohl jsem jinak. 
Zároveň jsem přesvědčen o tom, že by věci prospělo, kdyby svá jednoznačná stanovis-
ka sdělilo i současné vedení obou základních škol. 

Mgr. Radomír Nulíček 

Hudba v knihovně? 
Proč ne. 

Ne každý z nás má ve volném čase chuť si 
vzít knihu nebo časopis do ruky a přečíst si pár 
stránek. Jiní by se zase této činnosti rádi věno-
vali, ale nezbývá jim na to mnoho času. Přesto 
nemusíte být velkými čtenáři, abyste mohli 
navštěvovat Městskou knihovnu v Ledči nad 
Sázavou, kde jednou z jejích částí je i hudební 
oddělení, které má otevřeno každé úterý a čtvr-
tek od 13.00 do 16.00 hod. 

Pak stačí jen málo. Navštívit městskou kni-
hovnu, zařídit si čtenářský průkaz a vypůjčit si 
to, co si chcete poslechnout. Cena průkazu naje-
den rok je pro dospělé 80,- Kč, pro děti, studenty 
a důchodce 40,- Kč. Ti, kteří již jsou čtenáři le-
dečské knihovny, si již novou průkazku pořizo-
vat nemusí. Poslouží jim ta, na kterou si půjčují 
knihy a nic navíc nepřiplácejí. 

V hudebním oddělení si můžete vybrat ze 156 
kompaktních disků, 658 magnetofonových kazet a 
246 gramofonových desek. Je zde zastoupená 
vážná i populární hudba, country, mluvené slovo, 
pohádky. Zapůjčení 1 CD najeden týden zaplatí-
te 20,- Kč, za 1 kazetu 5,- Kč za jednu gram. des-
ku 3,- Kč. Vybranou hudbu si můžete 
poslechnout také přímo v hudebním oddělení, kde 
máme tři poslechová místa - tato služba je zdar-
ma. Můžete si zde půjčovat i knihy a časopisy 
s hudební tematikou, životopisy hudebních skla-
datelů a interpretů populární hudby, zpěvníky. 

Od začátku letošního roku má knihovna vysta-
veny své webové stránky na internetu na adrese: 
www.knihled.cz. Můžete se podívat do katalogu 
knih a zvukových dokumentů a e-mailem si udělat 
rezervaci na příslušný dokument. 

Nakonec nezbývá než dodat, že pracovnice 
ledečské knihovny se těší na Vaši návštěvu a 
věří, že si vyberete z nabídky hudebního oddě-
lení to, co rádi posloucháte a co Vás potěší. 

Jana Šimková, prac. MěK Ledeč n.S. 

Cestovní kancelář REKREA 
„kompletní cestovní servis" 

•Lázeňské a rehabilitační pobyty 
• Dětské tábory - ČR i zahraničí 

• Rodinná dovolená v ČR i zahraničí 
POJIŠTĚNÍ CK JE VAŠÍ JISTOTOU 

LUXUS ZA LIDOVOU CENU 
Regionální zastoupení právě v Ledči n./S. 

Info. M. Šildbergerová - Husovo nám. 19 
Tel.: 0452/601337, mob.: 0602/773838 

Thuje na živé ploty a různé jehličnany 
k jarnímu prodeji 

v bývalých okrasných školkách 
nabízí L. Vacek ve Světlé n. S. 

Tel.: 0451/452667 
Volat ráno od 7 do 8 hod. 
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Ledeč nad Sázavou za okupace (2) 
V první části o okupačních letech v Ledči 

n. S. jsem hovořil o odborném učiteli Františ-
ku Hájkovi a starostovi města a učiteli Emilu 
Čechovi. Byla zmínka i o plukovníkovi (pod-
plukovníkovi ?) Karlu Škvorovi. Popravdě ře-
čeno jsem ho neznal a není mně o něm nic 
bližšího známo. Karel Škvor patřil mezi tři le-
dečské občany, zatknuté gestapem ve dnech 
27. - 28. července 1940. Plk. K. Škvor byl jed-
ním ze členů ilegální organizace OBRANA 
NÁRODA. I on prošel Sokolským domem 
v tehdejším Německém Brodě a zažil krušné 
chvíle, když zatčení museli ležet na podlaze 
bývalé kuchyně, a to s tváří k zemi, aniž by se 
mohli pohnout. Posléze byli nahnáni do sokol-
ské tělocvičny, kde poznali gestapácké násilí. 
Přes věznici v Jindřichově Hradci a Českých 
Budějovicích byli transportováni do věznice 
na Pankráci v Praze. Odtud pak do Drážďan, 
kde byli ve věznici na George-Bahr Strasse 5, 
pak následoval Zhořelec a znovu Drážďany 
s káznicí na Mathyldestr. 59. Z Drážďan po 
výsleších byli mnozí propuštěni, ale plk. K. 
Škvor mezi nimi nebyl. 

Už 6. prosince 1940 putoval K. Škvor znovu 
na George-Bahr Str. 5, pak 18. 12. do Budyšína 
(Bautzen) a znovu do Drážďan k vyšetřujícímu 
soudci. Obdrželi zatykače, že jsou důvodně po-
dezřelí, že na podzim roku 1939 připravovali 
velezrádný podnik, totiž odtržení Protektorátu 
Čechy a Morava od říše tím, že sestavovali or-
ganizační celek. To byl zločin podle § 80, odst 
1, § 83 odst. 2 a 3, č. 1 st. zákona. Už v dubnu 
přes berlínskou policejní věznici dorazili do 
Gollnowa u Štětina, kde už bylo shromážděno 
kolem 700 vyšetřovanou z Čech a Moravy, po-
nejvíce důstojníků. 

Ve dnech 24. a 25. srpna 1942 druhý senát 
Vrchního zemského soudu v Drážďanech zase-
dal a vynesl tento rozsudek proti ilegální skupi-
ně OBRANA NÁRODA z Německého Brodu. 

5 Ojs 153/42 Haftsache: 
2 1. 31/42 (vazební záležitost) 

Jménem Německého národa! 
v trestní věci proti 

1. Karlu Škvorovi z Ledče nad Sázavou č. 400, 
nar. 14.12.1892 v Ledči, bývalému česko-
slovenskému plukovníkovi, 

2. Vladimíru Soukupovi z Jičína, Šafaříkova 
85, nar. 17. 6. 1914 v Hrádku (okres Roky-
cany), účetnímu, 

3. Ladislavu Jandovi z Přibyslavi, Tyršova 
268, nar. 9. 6. 1913 v Plzni, administrativ-
nímu úředníkovi, 

4. Františku Neuwirthovi z Německého Bro-
du, Brzorádova 300, nar. 1. 10. 1891 v Po-
hledu, profesoru gymnázia, 

5. Ladislavu Svobodovi z Německého Brodu 
č. 555, nar. 9. 4. 1908 v Německém Brodě, 
úředníku městské správy, 

6. Petru Krejčímu z Věže č. 62, nar. 27. 6. 
1908 ve Věži (okres Německý Brod), uči-
teli jízdy, 

7. Františku Říhovi z Lysé nad Labem č. 974, 
nar. 17. 5. 1896 v Červeném Újezdu, vrch-
nímu městskému tajemníkovi, 
všichni tč. ve vyšetřovací vazbě v Drážďa-

nech, obžalovaní z přípravy velezrádcovské 
činnosti. 

Druhý senát Vrchního zemského soudu 
byl složen z: 
1. prezident senátu Franke jako předseda 
2. rada vrchního soudu zemského Dr. Glafey 
3. soudní rada Dr. Albrecht jako přísedící 

státní zástupce Dr. Berthold jako úředník 
prokuratury 

zaměstnanec justice Weise jako protoko-
lární úředník 

rozhodli na zasedání 25.8.1942 právem takto: 
Obžalovaný Škvor, Soukup, Janda, Neu-

wirth, Svoboda a Krejčí jsou uznáni vinnými 
z velezrady, obžalovaný Říha z opominutí ozná-
mení velezrádného záměru. Odsuzují se proto: 

Škvor-k 9 letům káznice, Krejčí - k 6 le-
tům káznice, Neuwirth - k 5 letům káznice, 
Janda - k 4 letům káznice, Říha ke 2 letům vě-
zení. Dále následovaly výroky soudu k odnětí 
občanských práv a dodatek, že obžalovaní 
musí hradit soudní výlohy. 

Plk. K. Škvor byl posléze odeslán do káz-
nice ve Waldheimu. Během věznění onemoc-
něli tuberkulózou F. Neuwirth a V. Soukup, 
válku však nepřežili F. Říha a L. Janda. 

Z Obrany národa bylo vězněno 1264 dů-
stojníků a 183 rotmistrů, popraveno bylo 454 
důstojníků a 67 rotmistrů. 

Nyní k válečné Ledči n. S. Už v roce 1938 
přišly do města rodiny, které musely uprchnout 
z pohraničí a podobné se dělo i v roce následu-
jícím. Po likvidaci čs. armády a úřadů v pohra-
ničí byli bývalí čs. důstojníci a rotmistři i 
členové finanční stráže překládáni do vnitro-
zemí. To bylo i v Ledči a plk. K. Škvor patřil 
právě mezi tyto osoby. Čp. 400 byl ledečský 
„činžák" a zde bydlel a zde ho také pamatují 
pamětníci, kteří mně to potvrdili. V témže 
domě bydlel i František Hájek. 

Záležitosti válečné Ledče n. S. nebyly se-
psány či publikovány. Pamětníci pomalu od-
cházejí a zjistit nyní některé podrobnosti je už 
nesnadné. Uvedené údaje byly publikovány 
v publikaci Karla Janáčka a Františka Hladíka: 
„Obrana národa a Drama v Hřišti u Přibysla-
vi", které vydali autoři nákladem vlastním. 
Děkuji prvému z nich za pomoc a poskytnutí 
informací. Pochopitelně by bylo více než po-
třebné, kdyby se některý z pamětníků ozval a 
doplnil či upřesnil napsané. 

Dr. Miroslav Vostatek 

Půjčit si peníze je nyní jednoduché! 
Britská společnost se 1201etou tradici vám 
nabízí krátkodobé půjčky k jakémukoli účelu 
do 40 000 Kč! 
• splácíte pevně stanovené částky 
• nepotřebujete žádného ručitele 
• hotovost obdržíte maximálně do dvou dnů 
Kontaktujte 
autorizovaného obchodního zástupce: 

jméno: MARIE BĚLOHRADSKÁ 
tel.: 0723248 670 

m g PROVIDENT 
Máte se na koho obrátit F1NÁŇG1AL 
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Coturnix Hubenov s.r.o, 
Hubenov 26, 588 05 Dušejov 

tel.: 066/731 07 16 ( 7 - 15 hod.) 
fax 066/731 03 19 

e-mail: coturnix@ji.cz 
mujweb.cz/www/cotumix 

Prodej drůbeže 
Nabídka pro rok 2002 

Ledeč nad Sázavou 11.00 hod. 
(tržnice za autobusovým nádražím) 

Prodej 27.3. 2002 
Kuřice černé, červené 

stáří 15 týdnů - cena 105,- Kč 
Kuřice modré, bílé, žíhaně 

stáří 15 týdnů - cena 105,- Kč 

Prodej 31.5. 2002 
Kuřice černě, červené 

stáří 10 týdnů - cena 80,- Kč 
Kačeny pekingské 

stáří 2 - 3 týdny - cena 40 - 60,- Kč 
Kačeny Barbarie 

stáří 2 - 3 týdny - cena 65 - 85,- Kč 
Krůty 

stáří 6 - 8 týdnů - cena 200 - 300,- Kč 
Objednávky na výše uvedené adrese 

nebo tel. čísle !!! 
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FOTBALOVÉ JAOO 
Soutěžní ročník 2002 - 2003 

bude již řízen KFS Vysočina. 

Nová struktura soutěží KFS Vy-
sočina: 

- krajsky přebor: 
1 skupina po 14 účastnících 

- I . A třída: 
2 skupiny po 14 účastnících 

- I.B třída: 
2 skupiny po 14 účastnících 

Po podzimní části: 
Ledeč bojuje o zařazení do KP 

Vysočina. 
Do KP Vysočina postoupí pět 

účastníků I.A tříd. (mohou nastat i 
další alternativy) 

Jistí účastníci KP Vysočina po 
podzimní části: 

J ih lava „B", Luka n.J., Žďár n. 
S., B O P O Třeb íč , B e d ř i c h o v , Vr -
chov ina , Hav l í čkův Brod, Pelhř i -
mov , H u m p o l e c 

Zprávy z fotbalu zpracoval: JH 

Tabulka mužstev I.A tříd bojujících o postup do KP Vysočina po podzimní části: 

mužstva utkání skóre body 

1 Žirovnice 13 4 0 : 2 4 23 

2 Bystřice n.P. 13 17: 14 22 

3 Ledeč n.S. 13 19 : 16 21 

4 Světlá 13 27 : 18 18 

Náměšť n.O. 13 25 : 28 18 

Pacov 13 19:22 18 

7 Doubrovník 13 2 0 : 2 3 15 

8 Polná 13 20 :28 13 

9 Nová Ves 13 21 : 39 11 

KDY půjdeme fandit 

Den Datum Začátek Odjezd Utkání Poznámka 

Ne 24.3. 15:00 Doma Ledeč - Dolní Újezd 

So 30.3. 15:00 12:00 Kostelec n/O - Ledeč 

So 6.4. 16:30 13:30 Lípa n/O - Ledeč 

Ne 14.4. 16:30 Doma Ledeč - Zamberk 

So 20.4. 17:00 15:00 Prachovice - Ledeč 

Ne 28.4. 17:00 Doma Ledeč - AFK Chrudim „B" 

Ne 5.5. 17:00 14:00 Polička - Ledeč 

Ne 12.5. 17:00 Doma Ledeč - Hlinsko 

Ne 19.5. 17:00 14:30 Slatiňany - Ledeč 

Ne 26.5. 17:00 Doma Ledeč - Skuteč 

Ne 2.6. 17:00 13:30 Lanškroun - Ledeč 

Ne 9.6. 17:00 Doma Ledeč - Světlá 

So 15.6. 17:00 13:15 Rychnov na M. - Ledeč 

'Pavel 
- projekce TZB 
- revize a zkoušky 
- montáže a opravy 
- servis pl. spotřebičů 

PlVNOINSTAlftCC - TOPENÍ 
Leština u Světlé n. Sáz. č. 121 
tel/fax: 0452/63 94 31 
GSM: 0602/ 501 647 D A K O N 
e-mail: dobias@iol.CZ prodej a servis 
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MřORMCNÍ 
A PORADENSKÉ CENTRUM 

• Prvotní i následné smlouvy 
• íbradenstvl v oblastí stavebního spořen.; 
* Uverv od 6 % OJ. 
« Mariúvěry ji! od 6,5 I pa. 
• Statní podpora 251> max. 4500 ¥£: rocné 
« Výrazné vyšší ihodnucení 

Vašich úspor 

mailto:dobias@iol.CZ


Jak vlna za vlnou v dáli se ztrácíš, 
kdybys jen věděla, jak moc nám scházíš. 

Ve čtvrtek 13. března uplyne už dlouhých 
pět let od úmrtí paní JANY KOUDELKOVÉ 
z Ledče nad Sázavou. Děkujeme všem, kteří si 
s námi vzpomenou. 

Manžel, dcery Radka a Ivana s rodinami. 
K tiché vzpomínce se připojují i bývalí ko-

legové z městského úřadu 

V únorových dnech nás opustila nejstarší ob-
čanka města Ledče nad Sázavou paní Anna Franc-
lová. Narodila se v našem městě 26. října 1905. 
Její rodné jméno bylo Rajdlová a oba rodiče pra-
covali u zdejší posázavské dráhy. Prožila bohatý 
život hlavně v místním Sokole, kde cvičila už od 
mládí, a jak prozradila v jednom svém rozhovoru, 
Sokol byl její velkou láskou. Zde si našla i svého 
manžela Richarda Francia, který byl ve městě 
obuvníkem. Často jsme ji viděli procházet se v na-
šem městě, a až do posledních chvil byla svěží 
a plná elánu. Zemřela tiše u svojí dcery v Praze 
20. února 2002. Čest její památce. 

Děkuji všem, kteří si na mě vzpomněli u pří-
ležitosti mých 80tých narozenin. Především dě-
kuji MÚ Ledeč, dále ředitelce DPS paní Danušce 
Pospíšilové a všem zaměstnancům DPS. Rovněž 
tak naší obětavé a všemi oblíbené pečovatelce 
paní Evičce Hrabaňové. Stána Forejtová 

Stalo se roku ... 
1887 - Dne 11. března 1887 nastoupil pan 

páter František Vorlíček, dříve farář v Bohdan-
či - co děkan ledečský v Ledči. V úřad svůj byl 
přijat obecním zastupitelstvem s úřadujícím 
radním panem Janem Kuncem v čele za hřímání 
z hmoždířů, se spolky živnostenskými, hasič-
ským sborem s velitelem Františkem Katzerem, 
spolkem zpěváckým a množstvím obecenstva na 
silnici u sloupů Stínadel doprovozen do chrámu 
Páně sv. Petra a Pavla. Po požehnání doprovo-
zen do děkanství. 

1892 - V měsíci březnu 1892 započata stavba 
nového železného mostu přes řeku Sázavu v Led-
či. Spodní stavba, totiž stavba pilířů dokončena 
do konce října 1892, spodní stavbu prováděli pod-
nikatelé Emil Pruckner z Nymburka a Marcel Du-
sil z Benešova, pod dozorem zemských inženýrů 
pp. Josefa Linka a Josefa Bukovského. Projekt 
vypracován Zemskou technickou kanceláří - ze-
mským elévem inženýrským Františkem Schu-
mandlem, za dozoru vrchního inženýra zemského 
Mayera. Stavba příjezdů mostních s kanalizací 
v Habrecké ulici dokončena 15. června 1893 
s železnou konstrukcí, která smontovaná do 31. 
prosince 1892. Dodala pražská mostárna, filiálka 
Českomoravské stropní dílny v Praze. Most vy-
svěcen za asistence duchovenstva, zdejším děka-
nem, důstojným P. Františkem Vorlíčkem, který 
měl dojemný proslov a pak odevzdán most ten 
veřejnosti. Náklad povšechný, totiž spodní stav-
ba, železná konstrukce, kanalizace v ulici Habrec-
ké, stavba příjezdů, zakoupení domů číslo 69, 83 
a 84 v Ledči, vyžadoval částku 52 OOOzlrč na kte-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny oslaví 
19. 3. Čechová Věra, 5. května 1202 

Kratochvíl Zdeněk 
Táborský Jiří 
Ptáčková Marta 
Valha Emil 

75. narozeniny oslaví 
9. 3. Radošová Jaroslava, Hrnčíře 584 

22. 3. Bárta Karel, J. Haška 570 
Mrázková Jaroslava 
Košíková Františka 
Kudrle Josef 

80. narozeniny oslaví 
5. 3. Tesárek Antonín, M. Majerové 1074 

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

Narozeni 
Tereza Malimánková 
Adam Mašin 
Šárka Drahozalová 
Jakub Egart 
Martin Hoskovec 

Vážení rodiče, s radostí vítáme narození Vaše-
ho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby vyrůsta-
lo ve zdraví a k všeobecné radosti. 

Svatby 
Monika Těšínská + Miloslav Píška 
Eva Rozkošná + Jiří Palla 
Novomanželům přejeme do společného života 
hodně lásky, porozumění a spokojenosti. 

Zemřeli 
Franclová Anna 
Anderle Karel 
Vosiková Anna 
Pokorná Emílie 

rouž přispěla země (stát), vynešením vysoce sl. 
Zemského výboru v Praze ze dne 5. března 1893 
č. 10933, udělením subvence 10 OOOzlrč a pak 
povolil vysoce slavný Zemský výbor v Praze ze 
dne 19. dubna 1893 č. 16485 obci nezúročitelnou 
zálohu 10 OOOzlrč, splatnou v deseti letech po 
1 OOOzlrč. 

1922 - Ve dnech 18. a 19. března proběhla 
návštěva Římskokatolického biskupa dr. Kašpara 
z Hradce Králové. Svaz Čsl. Měst bojuje za zru-
šení stálých volicích seznamů, o něž se v občan-
stvu nejeví zájem a které nás na obecních úřadech 
stojí tolik práce a drahého času! V městské poli-
cejní stráži udělen titul revisorů: Koreckovi, Jos. 
Sadílkovi a Janu Radošovi. Bylo jim vyplaceno 
nadlepšení, dle usnesení měst. zastupitelstva. Zá-
stupci obce tak odčinili křivdu spáchanou krutými 
zákazy prosincovými, které přinesly tolik trpkosti 
gážistům vůbec a zřízencům samosprávným 
zvláště. Měsíčního platu mají nyní: 

Korecek - městské platné služné 300 K. 
Drahotné a nadlepšení 799 K. 

Sadílek městské platné služné 262 K. Dra-
hotné a nadlepšení 808 K. 

Radoš měst. platné služné 150 K. Drahotné 
a nadlepšení 535 K. 

1927 - Dne 18. března konána schůze 
městského zastupitelstva. Řídil ji starosta 
města Josef Křivohlavý. Úprava ulice „Pod 
Šeptouchovem" zadána ofertním řízením Anto-
nínu Šulcovi za 26 175 Kč 12 h. Církvi česko-
slovenské v Ledči n. Sáz. darováno hotově 
deset tisíc Kč a třicet pevných metrů dříví kula-

PROGRAM KINA - duben 
2. 4. Z PEKLA 

20.00 Legendární příběh Jacka Rozparovače 

4. 4. DRACULA 2000 
20.00 Vzrušující dobrodružný příběh 

6. 4. PRAVÁ BLONDÝNA 
20.00 Úspěšná filmová komedie, která Vás 

pobaví 

9. 4. VERTICAL LIMIT 
20.00 K2 - druhá nejvyšší hora, je tou nej-

vražednější 

11.4. LUCKY BREAT (KLIKAŘI) 
20.00 Filmová komedie, která se stala hitem 

celého Západu 

13. 4. TÉMĚŘ DOKONALÝ ZLOČIN 
20.00 Vzrušující thriller 

16.4. TRAFFIC - NADVLÁDA GANGU 
20.00 Skvělý film oceněný 4 Oscary 

18. 4. DIVOKÉ ŠKOLY 
20.00 Filmová komedie o různých podobách 

sexu a lásky 

20. 4. NEŘÍKEJ ANI SLOVO 
20.00 Úspěšný thriller z lékařského prostředí 

23. 4. ČERNÝ JESTŘÁB - sestřelen 
20.00 Vzrušující film o elitní skupině ame-

rických vojáků v Africe 

25.4. HARRY POTTER (Kámen mudrců) 
16.00 Skvělý film natočený podle románu J. 
20.00 K. Rowlingové 

27. 4. KDO Z KOHO 
20.00 Napínavý kriminální příběh z podsvě-

tí Montrealu 

29. 4. BABÍ LÉTO 
20.00 Filmová komedie pro celou rodinu 

tiny, ke stavbě Husova sboru - modlitebny 
v Ledči nad Sázavou. 

Nesouhlasí se s přípisem okresní správy 
politické, aby jinověrci a bezvěrci byli na 
římsko - katolickém hřbitově pohřbíváni na 
zvláštním oddělení. Ing. Zdeňku Fišerovi 
v Ledči n. Sáz. odprodána část obecního poze-
mku ke stavbě, a to po 3 korunách za čtverečný 
metr. K chystané reformě veřejné správy učiní 
se vše, aby samosprávný okres byl v Ledči nad 
Sázavou zachován! 

1947 - Dne 5. března v noci ve 2 hodiny 35 
minut vypukl požár v kartáčovně fy Rudolf 
Moravec, čp. 256 (majitel: Antonín Vorlíček, 
čp. 63). Požár se rychle rozšířil na všechna skla-
diště, která byla plná materiálu. Jen včasným 
zákrokem hasičů podařilo se uhájiti okolní 
obytné domy a hlavní budovu továrny. Ale i tak 
celková škoda byla větší než 1 milion Kčs. 

Předseda MNV Emil Čech zřekl se od 
března odměny za úřadování (1.000 Kč měsíč-
ně) a navrhl, aby tato částka byla vždy ukládá-
na na vkladní knížku, aby tak vznikl základ 
fondu, z něhož by mohla být opatřena pamětní 
deska obětí první a druhé světové války, která 
bude umístěna na skále Šeptouchova. 

K nějaké velké změně obecní pozemkové 
držby v tomto roce nedošlo, jen v únoru byla 
vyměněna část zahrady (parcela 126) patřící 
manželům Rýdlovým (Hrnčíře 29) za obecní 
pastvinu 2215/2 (výměra 121 m2), aby mohla 
být rozšířena regulace potoka a prodloužena 
Hrnčířská ulice. OK 

Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb LN - příspěv-
ky představují názory a postoje pisatelů. Adresa: Městský úřad, Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon: 0452/626210-2, fax: 0452/62 66 84, 
e-mail: mesto@ledec-net.cz, webová stránka: www.mesto.ledec-net.cz. Odpovědný redaktor: O. Kubát, foto: F. Pleva. Registrováno na OkÚ Havl. Brod 
pod značkou 5/R5. Podávaní novinových zásilek povoleno, Česká pošta Pardubice, č.j. PP/1—1868/95, 5. 5. 1995. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, s.r.o. 

mailto:mesto@ledec-net.cz
http://www.mesto.ledec-net.cz

