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N á v š t ě v a v L e d č i ČERVEN 
Květina měsíce 
Jaro s létem pomalu se snoubí, 
Měsíc červen nastává, 
Zelené listy vinou se kolem loubí, 
A na nich pnoucí je rudá záplava. 
Prohlížím rozkvetlou zahradu, 
Na keři z květů něha dýchne, 
Pohled na růže povznese náladu, 
Utrhnu jednu, trn bolestně píchne. 

ISŠ a VOŠ strojnická v Ledči nad Sázavou hostila 17 profesorů a studentů ze 
škol v Belgii, Holandsku, Portugalsku a Španělsku ve dnech 28. 5. až 2. 6. 2002. 
Všechny zmíněné země jsou zapojeny do projektu „Bridges" v rámci programu 
Socrates, který je jedním ze vzdělávacích projektů EU. Účelem p ro jek tu je vzá-
jemná spolupráce studentů ze všech zapojených škol. První společnou prací j e vý-
stava fotografií mostů - bridges - v ledečské synagoze. Kromě slavnostní 
vernisáže dne 29. 5. se naši přátelé zúčastnili setkání se starostou města, prohlédli 
si Ledeč a jej í okolí. Společně j sme navštívili Prahu a Kutnou Horu. 

V dalších etapách projektu pojedou studenti naší školy do města Delft v Holand-
sku, Guimares v Portugalsku, Alicante ve Španělsku a Arendonk v Belgii. Během 
dalších dvou a půl roku nás čeká ještě mnoho práce, ale jistě i hezkých zážitků. 

Studenti ze zahraničí byli ubytováni v rodinách studentů ISŠ, kterým chci podě-
kovat ze jej ich pohostinnost a vstřícnost. Naše poděkování patří také firmám AK 
PLAST, EKOL Ledeč, EST, PTC ČR, Lecom, Schafer Sudex a Velkoobchod Vy-
sočina, bez jej ichž finanční a věcné pomoci by bylo velmi obtížné zajistit tak ná-
ročný program. Městskému úřadu a Informačnímu centru děkujeme za podporu 
a pochopení. Hudební škole děkujeme za krásný program, kterým obohatili slav-
nostní vernisáž. Děkuji také všem svým kolegům i kolegyním, kteří mi ochotně 
pomáhali při organizaci návštěvy. Jitka Gunaratna 

SLAVNOSTI PIVA 2002 
Už po deváté se sejdeme na místním 

stadionu, abychom se v letním čase po-
těšili na slavnosti, která si v našem měs-
tě získává velkou oblibu a tradici. 
Kromě zavedeného průběhu celodenní 
zábavy přivítáme v Ledči i následující 
hvězdy - ZDEŇKA IZERA a ligovou 
fotbalovou SLAVII PRAHA. 

Srdečně vás zveme na dobrou zába-
vu, radostné posezení s přáteli a samo-
zřejmě na lahodné pivo, které je 
mottem celé slavnosti. 

Městské muzeum 
Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o. i 
si Vás dovoluje pozvat na výstavu j 

MALÝ TIBET | 
- LADAKH | 
ROMAN KAMEŠ 

A MALBY 
TIBETSKÝCH DĚTÍ 

Výstava potrvá 
od 1. do 28. června 2002 

Otevřeno 
Ú t - N e 

9 - 12, 13 - 16 hodin 

Ctěte... 
Motokros byl povedený na str. 4 
Sloučení základních škol? na str. 5 
Korn zpíval v „rokáči" na str. 6 
Ocenění veteráni na str. 11 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady Města Ledeč nad Sáza-
vou konaného dne 13. května 2002 
• RM Ledeč nad Sázavou bere na vědomí 
písemnou informaci ředitele ZASOZ s.r.o. 
Ledeč nad Sázavou ing. Pokorného o nut-
nosti provedení rekonstrukce kuchyně ne-
mocnice v Háji a žádost o řešení vzniklé 
situace. 
• RM v Ledči nad Sázavou schvaluje 
v souladu zákona 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění uzavření Smlouvy o dílo na 
dodávku stavby mezi Městem Ledeč nad 
Sázavou a TS Ledeč nad Sázavou s.r.o. na 
dílo „Rekultivace ukončené skládky Rašo-
vec". 
• RM v Ledči nad Sázavou schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy n^pronájem ne-
bytových prostor v domě čp. 555-557 v ul. 
Ke Stínadlům v Ledči nad Sázavou mezi 
Městem Ledeč nad Sázavou a pí ing. Zdeň-
kou Kabátkovou CSc. za účelem provozo-
vání solária a masáží. Nájemné se stanovuje 
ve výši 500,- Kč/m2/rok s tím, že veškeré 
případné náklady spojené s uvedením neby-
tového prostoru do užívání k uvedenému 
účelu ponese nájemce bez nároku na vyrov-
nání v případě opuštění nebytového prosto-
ru. 
• RM v Ledči nad Sázavou schvaluje pro-
nájem uvolněného bytu č. 28 v DPS v čp. 
1252 paní Boženě Zlámalové, Hradec čp. 
61, Ledeč nad Sázavou. Rada města stano-
vuje maximální regulované nájemné. 
• RM v Ledči nad Sázavou schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy mezi Městem 
Ledeč nad Sázavou a TJ Sokol Ledeč nad 
Sázavou na pronájem pozemku p. č. 2330 
0 výměře 1202 m2 (dvůr sokolovny) ve 
smyslu žádosti TJ Sokol ze dne 10. května 
2002 na dobu neurčitou s roční výpovědní 
lhůtou. 
• RM v Ledči nad Sázavou schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy mezi Městem 
Ledeč nad Sázavou a Mgr. Michaelou Dub-
skou, Klinická logopedie, Havlíčkův Brod, 
ve věci pronájmu prostoru v MŠ Stínadla 
pro provozování ambulantní logopedie. 

Ze zasedání Zastupitelstva Města Ledeč 
nad Sázavou konaného dne 27. května 
2002 
• ZM Ledeč nad Sázavou souhlasí s celo-
ročním hospodařením města v roce 2001 
bez výhrad a schvaluje zprávu z provedené-
ho auditu za rok 2001. Výsledek hospodář-
ské činnosti schvaluje rozdělit následovně: 
669 248,94 Kč z bytového hospodaření 

ponechat na opravy bytů 
1 674 265,35 Kč z hospodářské činnosti 

města rozdělit následovně: 
1 200 000,- Kč nákup domu čp. 53 
474 265,35 Kč vodovod Vrbka. 
• ZM v Ledči nad Sázavou schvaluje 
v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 
Sb o obcích v platném znění poskytnutí půj-
ček z FRB města takto: 
a) Společenství vlastníků bytů domu čp. 
548-550 v ul. 28. října v Ledči nad Sázavou 
ve výši 250 tis. Kč na obnovu střešního 
pláště domu 
b) Společenství vlastníků bytů domu čp. 
603-605 v ul. Jar. Haška v Ledči nad Sáza-
vou ve výši 250 tis. Kč na obnovu střešního 
pláště domu 
c) Společenství vlastníků bytů domu čp. 
1030 v ul. Družstevní v Ledči nad Sázavou 
ve výši 210 tis. Kč na zateplení obvodového 
pláště domu 
d) Společenství vlastníků bytů domu čp. 

1045-1047, Stínadla v Ledči nad Sázavou 
ve výši 320 tis. Kč na obnovu střešního 
pláště a zateplení domu. 
Všechny půjčky budou poskytnuty na zá-
kladě vyhlášeného výběrového řízení podle 
vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou č. 
12/1995 ve znění vyhlášky 03/2001 a v sou-
ladu s ní. 
• ZM v Ledči nad Sázavou schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní 
a následně kupní smlouvy a odprodej pozem-
ků pare. č. st. 1707, 887/63, 887/64, 887/65, 
887/66, 888/5, 889/1 a dále části pare. č. 
888/2, 887/59, 887/67, 887/1 a 875/3 
všechny v k.ú. Ledeč nad Sázavou, lokalita 
Plácky, firmě DEVELOPMENT 
TRADING, a.s. Praha za cenu 100,- Kč/m2 

za účelem vybudování obchodního středi-
ska. 
• ZM v Ledči nad Sázavou schvaluje od-
prodej bytu č. 12 v čp. 1036 Stínadla, Ledeč 
nad Sázavou manželům Miloslavě a Mar-
kovi Bauerovým, stávajícím nájemcům 
bytu za cenu 110 780,- Kč s tím, že žadatelé 
neobdrží 10% slevu ani 10% příspěvek do 
Fondu oprav podle Pravidel o prodeji bytu. 
• ZM v Ledči nad Sázavou schvaluje kou-
pi pozemků pare. č. 287/1 o výměře 159 nT, 
pare. č. 288/2 o výměře 229 m2, část pare. č. 
290/2-PK 288/1 zb. o výměře 895 m2, část 
pare. č. 288/3cca 500 m2 a část pare. č. 
290/2-PK288/2ZB o výměře 1479 m2 od p. 
Zdeňka Jelínka, Obrvaň č. 28 a pí Věry Kar-
lové, Habrek 33 za 10 Kč/m2. 
• ZM v Ledči nad Sázavou schvaluje kou-
pi pozemků parc.č. 288/1 o výměře 2516 
m2, pare. č. 288/4 o výměře 91 m2, k.ú. Obr-
vaň část pare. č. 290/2-PK 291 zb. o výměře 
45 m2 a pare. č. 291 o výměře 879 m2 od 
pana Josefa Vítka, Obrvaň 30 a pana Fran-
tiška Charváta, Obrvaň 25 za cenu 10 
Kč/m2 - k.ú. Obrvaň. 
• ZM v Ledči nad Sázavou schvaluje od-
prodej pozemku pare. č. 2090/21- zahrada 
o výměře 564 m~ v kat. území Ledeč nad 
Sázavou společenství vlastníků domu 
565-566 v ul. 28. října v Ledči nad Sázavou 
za cenu dle znaleckého posudku ing. Bělo-
hradského č. 1560-77/2002 tj. 67 600 Kč za 
všechny odprodávané nemovitosti, venkov-
ní úpravy a trvalé porosty (vč. schválených 
9. února 2000). 
• ZM v Ledči nad Sázavou schvaluje úhra-
du nájemného z užívání pozemků pare. č. 
st. 51, pare. č. 294/2 a 294/3 - 913 m2 v KÚ 
Habrek zastavěných při výstavbě sídliště 
Stínadla z části kotelnou, dále veřejnou ko-
munikací a veřejnou zelení, za období od r. 
1991 do r. 2001 vč., tj. za 11 roků, při roční 
částce 5665,- Kč dle znaleckého posudku 
Ericha Chalupy, Pod Rybníčkem 847, 
165 00 Praha 6, tedy celkem 62 315,- Kč 
manželům Václavu a Marii Mojžíšovým, 
Habrek čp. 1 - vlastníkům uvedených ne-
movitostí evidovaných na LV 147 a 385 
v Katastrálním úřadu v Havlíčkově Brodě 
s tím, že jmenovaní výše uvedené pozemky 
v průběhu roku 2002 odprodají současným 
uživatelům tj. Městu Ledeč nad Sázavou 
a firmě ATOS s.r.o. Ledeč nad Sázavou. 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje přijetí 
dotace ze Státního fondu ŽP ČR dle rozhod-
nutí ministerstva ŽP č. 15350121 na plyno-
fikaci města Ledeč nad Sázavou - místní 
části Souboř, Obrvaň, Habrek, nemocnice 
Háj jako součást realizace akce „Plynofika-

ce města Ledeč nad Sázavou - místní části 
Souboř, Obrvaň, Habrek, nemocnice Háj 
a obcí Vilémovice, Pavlov, Bojiště a Kožlí 
- STL plynovody, okres Havlíčkův Brod" 
ve výši 11 821 500,- Kč, tj. 50 % plánova-
ných nákladů, kdy příjemcem státní podpo-
ry je Svazek obcí mikroregionu Ledečsko. 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje přijetí 
finančního příspěvku od ČMP a.s. Praha na 
plynofikaci místních částí Ledče nad Sáza-
vou: Habrek, Souboř, Obrvaň a LDN v části 
Háj ve smyslu Smlouvy o společném postu-
pu č. 504.10/2002 uzavřené mezi ČMP a.s. 
Praha a Svazkem obcí mikroregionu Ledeč-
sko. 
• ZM Ledče nad Sázavou schvaluje změ-
nu termínu sloučení organizačních složek 
do jednoho subjektu Základní škola Ledeč 
nad Sázavou, změnu termínu přiřazení or-
ganizačních složek Školní jídelna Nádražní 
a Školní jídelna Barborka k tomuto subjek-
tu a změnu termínu platnosti zřizovací listi-
ny subjektu ZŠ Ledeč nad Sázavou ze dne 
1. července 2002 na 15. srpna 2002. 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje od 
1. 7. 2002 zřizovací listinu organizační 
složky „městská knihovna" doplněnou 
o práva a povinnosti v pracovně-právních 
vztazích z důvodu převodu zaměstnanců 
knihovny z Krajské knihovny Vysočiny 
Havlíčkův Brod na Město Ledeč nad Sáza-
vou. Řízením a kontrolou organizační 
složky zastupitelstvo stanovuje i nadále 
Otakara Kubáta, vedoucího odboru MěÚ 
Ledeč nad Sázavou. 
• ZM Ledeč nad Sázavou zmocňuje sta-
rostu města pana Karla Urbana k přijetí 
úvěru ve výši 20 mil. Kč od bankovních 
ústavů s nejvýhodnější nabídkou po projed-
nání a schválení radou města, za podmínky 
vybavení úvěru do 24. června 2002. Tyto 
prostředky budou použity: 
a) na úhradu nesplacené jistiny u společnos-
ti MUFIS v úhrnné výši 18 115 250,55 Kč 
b) zůstatek úvěru bude použit na investiční 
akce Města se spoluúčastí státu - „Rekon-
strukce nemocnice Háj" 
c) úhradu úvěru vymezit trváním 8 - 10 let 
• ZM Ledeč nad Sázavou deleguje tajem-
nici MěÚ pí Jiřinu Kubistovou zastupová-
ním Města Ledeč nad Sázavou při 
hlasování na valné hromadě společnosti 
VaK Havlíčkův Brod a.s. dne 6. června 
2002. 
• ZM Ledeč nad Sázavou navrhuje za zá-
stupce Města Ledeč nad Sázavou v dozorčí 
radě společnosti VaK Havlíčkův Brod a. s. 
starostu města pana Karla Urbana. 
• ZM Ledeč nad Sázavou neschvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní 
a následně odprodej pozemku pare. č. 889/5 
o výměře 290 m2 v kat. území Ledeč nad 
Sázavou OVD Jednota Havlíčkův Brod. 
• ZM Ledeč nad Sázavou neschvaluje 
koupi pozemku pare. č. 2179/2 o výměře 
508 m~ od manželů Hotovcových, ul. Pivo-
varská, Ledeč nad Sázavou za jimi požado-
vanou cenu 70 tis. Kč (lokalita Pivovarské 
údolí). 
• ZM Ledeč nad Sázavou neschvaluje při-
jetí návrhu obce Hradec na převod části ka-
tastrálního území Hradec ke katastrálnímu 
území Ledče nad Sázavou vymezené na 
mapovém podkladu předaném zástupci 
obce Hradec investičnímu oddělení Měst-
ského úřadu Ledeč nad Sázavou dne 
27. května 2002. 

Slávek Poborský, místostarosta 
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LEDEČ NEPROŠLA SENÁTEM 
V senátu dne 9. 5. bylo na pořadu dne jednání o návrhu záko-

na o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení 
obcí s rozšířenou působností, tzv. malé okresy. Jednání bylo 
o návrhu senátního výboru, který poslanecký návrh dolní sně-
movny rozšiřuje návrh 194 obcí o dalších 11. Ledeč nad Sáza-
vou opět mezi těmito místy nebyla. Naší aktivitou přislíbil 
senátor a starosta města Telče pan Václav Jehlička přednést ná-
vrh na doplnění našeho města a tento slib splnil. Tak na 17. 
schůzi senátu pod pořadovým číslem 115 bylo hlasováno o nás. 
S výsledkem Vás seznamuje přiložený sumář, Ledči nad Sáza-
vou chyběly 3 hlasy. 

K výsledku chci sdělit toto: nebudu navádět, ale pohled na 
hlasování sám nejvíce napoví a vy sami jistě nejlépe vyhodnotí-
te, u koho a u které strany máme podporu. Tentokrát aktivity 
města podpořily některé místní firmy a jejich vedení, a já umím 
na výsledku objevit, kde jejich snahy uspěly. Přesto, pro v zása-
dě velký výpadek u jedné strany, jsme opět neuspěli a při tom 
tento výsledek je v úplném protikladu proti hlasování této strany 
v dolní komoře Parlamentu. Jistě nejen pro mě, ale i pro Vás, 
musí být tento výsledek zarážející. Také telefonická zpráva ze 
senátu, že byl osloven pan senátor Fencl, do jehož obvodu spa-

dáme, aby Ledeč přednesl jako místně příslušný senátor, prý od-
mítl. Nakonec musím říci, že je to dobře, protože jednání se na-
konec nezúčastnil, a o to více musím děkovat panu Jehličkoví. 

Jsem realista v pohledu na problematiku hlasování, kdy pří-
slušný poslanec či senátor má hlasovat o obci či území, které je 
mu velmi vzdálené, či zcela neznámé. Nicméně mou žádostí 
byli osloveni všichni osobním dopisem, někteří pak osloveni 
osobně, včetně předání podrobných materiálů. Jsem však pře-
svědčen, že velkou a rozhodující úlohu pro hlasování musí mít 
poslanecké či senátní kluby a výbory. Ty by měly dopodrobna 
prozkoumat žádosti od obcí. Bohužel výsledné hlasování spíše 
dokazuje, že tato činnost je nedostatečná, a tak hlasování je více 
věcí osobního názoru či přesvědčení. Každý poslanec a senátor 
by ale měl vždy velmi zvažovat a především konat ve prospěch 
správného rozhodnutí obzvlášť, když se jedná o velkou komuni-
tu lidí. Zcela zásadně jsem proti, aby poslanec či senátor byl zá-
roveň ministrem či jiným zástupcem moci, kdy výkon této 
činnosti jej omezuje v plném výkonu hlavního poslání svěřené-
ho mu ve volbách při hlasování občanů. Letošní volby jsou pře-
de dveřmi, proto důsledně a promyšleně přidělte svůj 
hlas! Karel Urban, starosta města 

Senát Parlamentu České republiky 
17. schůze, 115. hlasování, 9. 5. 2002, Město Ledeč nad Sázavou 

280-návrh zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností 
7. pozměňovací návrh 

NÁVRH BYL ZAMÍTNUT 

PŘJTOMNO=68 JE TŘEBA=35 
[A] ANO = 32 [N] NE = 6 [0] NEPŘÍTOMEN [X] ZDRŽEL SE [T] TAJNÝ HLAS 

A Milan Balabán 
A Jaroslav Horák 
X Vladimír Kulhánek 
A Jaroslav Mitlener 
N Josef Pavlata 
A Vlastimil Šubrt 

Senátorský klub Občanské demokratické strany 
A Martin Dvořák A Pavel Eybert 
X Tomáš Julínek A Jaroslav Kubera 
A Dagmar Lastovecká 0 Jiří Liška 
A Alexandr Novák X Irena Ondrová 
A Jiří Pospíšil A Luděk Sefzig 
0 Mirek Topolánek 

A Daniela Filipiová 
A Bohumil Kulhánek 
A Vladislav Malát 
X Alena Palečková 
A Přemysl Sobotka 

X František Bartoš 
X Oldřich Dočekal 
X František Kroupa 
A Jiří Stodůlka 
X Milan Špaček 

Senátorský klub Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové 
X Stanislav Bělehrádek X Jiří Brýdl 0 Bohumil Čada 
A Pavel Janata A Adolf Jílek X Josef Kaňa 
X Jaroslav Petřík 0 Petr Pithart X Zuzana Roithová 
X Jiří Šenkýř 0 Milan Šimonovský A Emil Škrabiš 
X Jaroslav Šula X Jan Zahradníček 

Senátorský klub Unie Svobody - ODA 
X Karel Barták X Ondřej Feber A Petr Fejfar A Jan Hadrava 
0 Josef Jařab A Václav Jehlička 0 Robert Kolář A Daniel Kroupa 
A Jaroslava Moserová X Soňa Paukrtová N Jan Ruml A Jiří Ríickl 
X Jitka Seitlová X Vladimír Schovánek A Jiří Skalický X Michael Zantovský 

Senátorský klub České strany sociálně demokratické 
N Miroslav Coufal A Richard Falbr 0 Jan Fencl N Ivan Havlíček 
X Karel Korytář 0 Egon Lánský 0 Vítězslav Matuška 0 František Mezihorák 
N Pavel Rychetský N Petr Smutný X Ladislav Svoboda A Milan Štěch 
A Věra Vašínková A Zdeněk Vojíř 

X Zdeněk Bárta 
X Jaroslav Kubín 
X Helena Rógnerová 

A Jaroslav Doubrava 
X Peter Morávek 
0 Josef Zieleniec 

Nezařazení 
X Václav Fischer 
X Edvard Outrata 

0 Rostislav Harazin 
A Antonín Petráš 

POD ČÁROU A K ZAMYŠLENÍ 
Jako všem i mně se dostala do ruky kandidátka, ale s komentářem, který mi nesedí. Na kandidátce je starosta Ledče 

a komentář se blížil tomu, co bylo nedávno v souvislostech s volbami do senátu. Tam taky kandidoval ,,Ledečákl> — 
a prohrál, díky ledečským voličům. A určitě by prosadil,, malý okres protože stejně jako dnešnímu kandidátovi,, by 
šlo o Ledeč". Nebo bude mít stále pravdu dr. Doubek, který tvrdil, že naposledy v Evropě bylo zrušeno hrdelní právo 
v Ledči nad Sázavou a nikdy nebude v tomto městě jinak? Ing. Jan Vrbka - celý život bezpartijní 



INFORMACE 
Okresní úřad v Havlíčkově Brodě - referát 

zdravotnictví sděluje, že od 1. června 2002 
dochází ke změně v provozu lékařských 
služeb první pomoci a lékárenské pohoto-
vostní služby v okrese Havlíčkův Brod. 

Lékařská služba první pomoci 
Havlíčkův Brod - tel.: 0451/408222 

Chotěboř-tel.: 0453/626666 
Ledeč n. Sáz. - tel.: 0452/626141 

Jednotná provozní doba: 
pondělí - pátek od 17 - 7 hod. 

sobota, neděle, svátky 
24 hodin nepřetržitě 

Lékárenská pohotovostní služba 
Havlíčkův Brod 

sobota od 1 2 - 18 hod. 
neděle, svátky 8 - 1 8 hod. 

V Havlíčkově Brodě zůstává o sobotách 
dopoledne zachován provoz v lékárnách: Na 
náměstí, U Aleje, U Zlaté lilie. 

Bude-li to vyžadovat stav nemocného, lé-
kař LSPP vydá po 18. hodině nemocnému 
lék v ambulanci LSPP. 

Lékařská služba první pomoci v Havlíčko-
vě Brodě sídlí v budově Zdravotnické zá-
chranné služby - Husova ul. 3622. 

Prodejna otevřena 
Po delším čase se opět zásluhou rodiny Pav-

lasových otevřely dveře prodejny smíšeného 
zboží v Habreku. Slavnostní otevření se kona-
lo v sobotu 1. června 2002. Pavlasovým se po-
dařilo tuto prodejnu po velkých starostech 
opět zprovoznit. Provedli řadu stavebních 
úprav, včetně vybavení prodejny. Všechny 
přítomné přivítala příjemná prodavačka Len-
ka Petrusová. Zájem o prodej převýšil všechna 
očekávání majitelů. Na odbyt šel chleba a pe-
čivo, uzenina, ovoce a celý potravinářský sor-
timent. Prodejna bude jistě velkým přínosem 
zvláště pro starší občany vesnice, kteří již ne-
mají možnost si potraviny přivážet z Ledče. 
Majitelé uvažují i o prodeji nákupu do tašek 
a jejich rozvoz i do okolních obcí. Prodejní 
doba je ustavena: pondělí, středa, pátek 
7.30-11.30, 14.30-17.00, čtvrtek, úterý 
7.30-11.30, sobota 8-11. Všichni jsou zváni 
na návštěvu této staronové prodejny v centru 
Habreku. * -FP-

Zójemci o hi/lofii Horfíčkobrod/ko 
/o dávají dohromady 

Ve čtvrtek 2. května 2002 v zasedací míst-
nosti Staré radnice v Havlíčkově Brodě byl na 
schůzce Havlíčkobrodské společnosti pro po-
vznesení regionálně-historického povědomí 
přijat návrh na její oficiální registraci u Minis-
terstva vnitra. 

Tato původně dobrovolná společnost 
vznikla před rokem jako sdružení lidí zajíma-
jící se o regionální historii. V současné době se 
k ní hlásí kolem 50-ti osob nejen z Havlíčko-
brodska, ale i z přilehlých oblastí. 

Cíl společnosti je dosti patrný z jejího ná-
zvu. Jedním z výsledků její roční práce je 
i první číslo sborníku, kde se nachází 19 pří-
spěvků věnujících se různým tématům regio-
nální historie. Do budoucna by tato společnost 
chtěla nejen pravidelně publikovat výsledky 
bádání svých členů, ale i pořádat různé před-
nášky, besedy a i pracovní výlety do krajiny, 
s úmyslem co největšího poznání dějin našeho 
regionu. 

Kontakt: RNDr. Petr Obst, čp. 83, 582 53 
Stoky, tel: 0451/459 107, e-mail: obst@geovi-
sion.cz 

Reprezentant J. Čepelák s číslem 25 ve skoku. 

MISTROVSKÝ ZÁVOD SG VYDAŘIL 
N a druhý květnový státní svátek se na ledečském závodišt i j e l republ ikový 

mis t rovský závod v motokrosu. Precizně př ipravená trať přivítala závodníky 
v kubaturách 125 ccm a open závod. Z a skvělého počasí se k v las tn ímu závo-
du přihlásilo 68 závodníků, z nichž největší pozornost na sebe poutal účastník 
ser iáju mistrovství světa a v současné době nejúspěšnějš í český reprezentant -
Jiří Čepelák. 

N a závody se přišlo podívat na dva a půl tisíce diváků, kteří byli s p růběhem 
dramat ického závodu j is tě spokojeni . 

Zás luhu na tom nesporně m á tým organizátorů, kteří na př ípravě tohoto vel-
kého sportovního podniku odpracovali na 1463 br igádnických hodin, a to ne-
j e n z řad fandů a členů A M K , ale i dalších občanů měs ta a j e h o okolí . N a tomto 
místě j e třeba poděkovat Měs t skému úřadu v Ledči a všem f i rmám za sponzor-
ství tak náročné akce, bez je j ich pomoci by bylo prakt icky n e m o ž n é dostat do 
Ledče nad Sázavou tak za j ímavou podívanou. Z a tuto p o m o c A M K všem dě-
ku je a těší se na další spolupráci i budoucí atraktivní sportovní podniky v na-
šem městě . V . Panský 

Věz od startu s diváckou kulisou v pozadí 



Osm Proč? a jedno Jak? 
Kontrolní oddělení kraje Vysočina postoupilo k přímému vyřízení kontrolnímu výboru 

Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou stížnost Marty Tvrdíkové a Ivety Petrů na připra-
vované sloučení základních škol v našem městě. Stížnost doručenou na městský úřad dne 
4. dubna 2002 projednal kontrolní výbor na svém zasedání dne 24. dubna 2002. Po vyhod-
nocení všech informací, tj. předmětné stížnosti a přiloženého dopisu stěžovatelek z 27. úno-
ra 2002, informací z projednávání připravovaného sloučení základních škol v zastupitelstvu 
a radě města a informací publikovaných v Ledečských novinách, shledal kontrolní výbor 
stížnost občanů jako neoprávněnou, pramenící z nepochopení získaných informací a z neo-
podstatněných domněnek autorů stížnosti. Na 8 otázek „Proč?" obsažených ve stížnosti ze 
4. dubna 2002 odpovídá autorkám předseda kontrolního výboru. 
„Proč za nás rodiče rozhoduje zastupitelstvo o rozmístěni dětí do jednotlivých škol?" 
„Proč si město protiřečí, že na jedné straně naplánovalo organizaci škol, a na druhé 
straně tvrdí, že tato záležitost bude věcí nově zvoleného ředitele školy?" 

Zastupitelstvu města je zákonem o obcích vyhrazeno rozhodovat o založení, zřízení nebo 
zániku právnických osob nebo zařízení. V souladu s par. 36 zákona o obcích č. 367/1990 
Sb. 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou na svém zasedání dne 24. září 2001 schválilo zá-
měr integrace základních škol v Ledči nad Sázavou a záměr zřízení samostatného právního 
subjektu Základní škola Ledeč nad Sázavou k termínu 1. července 2002. Následně dne 
10. prosince 2001 schválilo sloučení organizačních složek Základní škola Nádražní a Zá-
kladní škola Komenského pod jednu organizační složku Základní škola Ledeč nad Sázavou 
se sídlem v Nádražní ulici k termínu 1. července 2002. Tento termín byl na květnovém zase-
dání zastupitelstva města posunut na 15. srpna 2002. 

O umístění tříd do jednotlivých školních budov rozhodne nové vedení školy. Zastupitel-
stvo města jako zřizovatel školy má samozřejmě zájem na smysluplném využití všech čtyř 
školních budov při úsporném organizačním uspořádání školy. Právo rodiče umístit dítě do 
jiné školy není rozhodnutím zastupitelstva nijak omezeno. V Ledči nad Sázavou však od no-
vého školního roku bude existovat pouze jedna základní škola. 
„Proč také s pedagogy nehodlal nikdo prodiskutovat záměr města?" 
„Proč se město neporadilo s pedagogy, kteří by se k tomu jistě odborně vyjádřili?" 

V průběhu roku 2001 proběhla řada jednání představitelů města se zástupci místních zá-
kladních škol, s pracovníky okresního referátu školství a pedagogickými odborníky. Na pra-
covní zasedání zastupitelstva města věnovaném problematice základních škol byli přizváni 
zástupkyně OkU referátu školství, ředitelé základních škol v Ledči nad Sázavou a jejich zá-
stupci a ředitel školy s právní subjektivitou, fungující již deset let. Zastupitelstvo vyslechlo 
názory všech zúčastněných a diskutovalo připravovaný záměr na sloučení základních škol. 
„Proč nemají rodiče právo vybrat si školu, která by vyhovovala hlavně svou dostup-
ností?" 

Právo rodičů na výběr základní školy není rozhodnutím zastupitelstva nikterak omezeno. 
Její dostupnost je samozřejmě závislá na místě bydliště žáka. Někdo bydlí přímo u školy, jiný 
dojíždí. Nové vedení školy zajisté při rozmísťování tříd do školních budov přihlédne i k po-
měrnému zastoupení místních a dojíždějících žáků a jejich věkovému složení. 
„Proč se neslučují školy např. ve Světlé nad Sázavou nebo v Havlíčkově Brodě a jin-
de?" 

Myšlenkou na slučování základních škol se zabývají zastupitelé i v jiných městech. Klesa-
jící počty žáků ve školách a s tím spojené ekonomické problémy zřizovatele k těmto zámě-
rům vybízejí. 
„Proč se budou vyhazovat peníze na předělání toalet - nebo již neexistují k tomu žádné 
předpisy? A co další stěhování nábytku a vybavení učeben?" 

Budova školy v Komenského ulici prošla nákladnou rekonstrukcí loni a letos v ní budeme 
pokračovat, rekonstrukce se týkala i toalet. Budova školy v Barborce byla rekonstruovaná 
v roce 1992. Nezbytnému stěhování nábytku či úpravám pro dodržení předpisů se nevyhne 
žádné podobné zařízení bez ohledu na organizační změny. Při investicích do zařízení škol-
ních budov se v žádném případě nejedná o vyhazování peněz. 
„Proč město uvažuje o rozvozu dětí autobusem, je to ekonomické?" 

O možnosti využití autobusu ke svozu žáků jednali představitelé města s provozovateli 
autobusové dopravy ve smyslu prodloužení trasy některé z autobusových linek na sídliště 
Stínadla a ke škole v Barborce. Tato možnost existuje a nebyla by nijak zvlášť finančně ná-
ročná. Další uvažovanou možností je zřízení seřadiště dětí u školní budovy v Nádražní ulici 
a hromadný přechod dětí pod dohledem pedagogů Poštovní ulicí do Barborky. 

Musím však připomenout, že před dvaceti lety, v dobách pevné pracovní doby a populač-
ně silných ročníků, byla v Barborce v provozu mateřská škola, hojně navštěvovaná dětmi ze 
sídliště Stínadla. Doprovod dětí některým z rodičů byl tehdy samozřejmostí. 
„Proč je zastupitelstvo toho názoru, že dvacet dětí ve třídě je málo a je snad skutečným 
záměrem obsazovat třídy třiceti žáky?" 

Nikdo ze zastupitelstva města takový názor nikdy nevyslovil. Naopak, v případě umístění 
tříd prvního a druhého ročníku ve školní budově v Barborce bude nutné snížit počet žáků ve 
třídě s ohledem na zdejší učebny. 
„Jak budou rozvrženy dotace na školu v případě, že bude jeden ředitel?" 

Dotace na školství byly ve školním roce 2001/2002 přidělovány na žáka a činily 904, - Kč 
na jednoho žáka základní školy. Na obou školách dohromady bylo 960 žáků a 61 učitelů ve 
43 třídách. Počet ředitelů ani počet škol výši této dotace neovlivňuj. 

Stanislav Vrba 
předseda kontrolního výboru 

V měsíci červenci se bude 
konat v galerii 

Městského muzea výstava 
obrazů Karla Svobody 

pod názvem 
„Křehká krása". Výstava 

bude zahájena vernisáží dne 
29. června 2002 a potrvá do 

31. července 2002. 

Mgr. Karel Svoboda narozen r. 1936 
v Pelhřimově, žije a pracuje v Táboře. 
Je středoškolský profesor, absolvent 
Pedagogické fakulty v Českých Budě-
jovicích - obor matematika, výtvarná 
výchova. Vyučoval těmto předmětům 
na základních školách, Střední pedago-
gické škole v Soběslavi a Střední od-
borné škole obchodní v Táboře. 

Maluje převážně krajiny a zátiší. Vě-
nuje se olejomalbě a v poslední době 
pastelu a kresbě. 

Od r. 1975 uspořádal řadu samostat-
ných výstav v městech Jihočeského 
a Středočeského kraje a zúčastnil se ně-
kolika kolektivních výstav jak v Če-
chách, tak i v zahraničí. 

^PROFIREAL 
É^SÍakciovA 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: Výše půjčky = 48.000 Kč 
*'=-' Počet splátek = 24 

4 8 0 0 0 = V , Číslo splátky = K 
/ / Číslo posLspL = m K ml (l + /}2« 

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

www.profireal.cz 

1 ŽALUZIE - horizontální hliníkové, 
vertikální látkové, ISO-systém do 
plastových a eurooken. Velký 
výběr barev a provedení, imitace 
dřeia. 

1 PftÉOOKENNI ROLETY- I 
plaátové, hliníkové s izolaéní 
výplní. I 

3 PRCpTIHMYZOVÉ SÍTĚ -okenní, 
dveM pevné, rolovací i 

1 GARÁŽOVÁ VRATA - rolovací, 
sekcní, výklopná, el. pohony, 
dálkové ovládání 

I I 
zamoření - dodávka— mpntáž 

KOVAŘÍK, K ř i v s o u d o k 

I Tel.: 0608-95 47 601 

http://www.profireal.cz


Přátelé Petrova cechu se v sobotu 
25. května 2002 opět setkali na tradič-
ních rybářských závodech v Ledči nad 
Sázavou. Klání proběhlo na rybníku 
„Hutě", kdy hlavní část soutěže v kate-
gorii dospělých probíhala dopoledne, 
za překrásného počasí. Pro úspěšné 
bylo připraveno velké množství atrak-
tivních cen. Pro vítězného rybáře navíc 
ještě putovní pohár z broušeného 
křišťálu. Byl to skutečně zasloužený 
pohár, vítěz totiž nachytal přes 4 m. 
Pro všechny pak krásně strávený den 
a bohaté občerstvení. Na ledečského 
nej lepšího rybáře Františka Komárov-
ského pak ještě čekala „Cena starosty 
města". Na snímku uprostřed mezi 
pány Bohatým a Markem stojí král zá-
vodů Zdeněk Icha. 

Vážení voliči, 
Česká strana sociálně demokratická Vám nabízí program zvyšování životní úrovně a kvalit 

života. Program vynutitelnosti práva a spravedlnosti. Program cesty do Evropské unie. 
Program rozvoje sociálně tržních principů, vzdělanosti, kultury, umění a dalších pozitivních 
tradičních hodnot. 

Neslibujeme žádné jistoty desetinásobku. Naopak. Odpovědně se hlásíme k hodnotám 
práce všech - dělníků, techniků, zemědělců, pracovníků ve službách, lékařů, učitelů, umělců, 
vědců, úředníků a podnikatelů. Právě práce totiž vytváří skutečné bohatství společnosti. 

Naším cílem je moderní solidární společnost a prosperita pro všechny poctivé lidi. 
Jde skutečně o hodně 
Právě Váš přístup k volbám rozhodne, zda bude v naší zemi vládnout ČSSD, která myslí na lidi jako jste Vy. Pokud 
uspěje pravice, zvítězí názor, že každý se má spolehnout jen sám na sebe. Namísto rostoucí životní úrovně budou 
nabízeny experimenty a na první pohled lákavé „jistoty" desetinásobku, které nakonec většině lidí přinesou jen 
utahování opasků. 

Jde o Vás 
Víme, jak pokračovat dál, aby Česká republika na tom byla ještě lépe a Vám se dobře žilo. 
dobrou práci. Aby Vaše dcera mohla studovat a nebála se založit rodinu. Aby se Váš syn 
a měl kde bydlet. Aby Vaše babička měla na živobytí a aby děda měl léky, které potřebuje. 
Vaše rodina nemusela bát o své zdraví a majetek. 

Přijďte k volbám 
Pak se zúčastněte letošních voleb a dejte hlas svým zájmům a potřebám. 

Člověk na 
prvním místě 

oCIALTV^ 

Abyste měli 
mohl oženit 

KORN V „ROKÁČI" 
Stálice naší popové scény, zpěvák 

a tanečník Jiří Korn, zpíval 24. května 
ve vyhledávaném ledečském klubu 
„Prádelna". Ti starší mohli zavzpomí-
nat na nějaký ten rok zpátky, kdy sku-
pina REBELS (přijela v původním 
obsazení - Korn, Juračka, Káša) jezdi-
la po vlastech českých, zvedala vlny 
nadšení a přiváděla dívky do mdlob. 
Nutno dodat, že profesionální přístup 
i výkon „hochů" zanechal velmi dobrý 
dojem i u ledečského publika. Známá 
tvář Jiřího Korná budila zaslouženou 
pozornost při jeho procházce po ledeč-
ském náměstí a což teprve v restauraci 
U Havla, kde zpěvák i jeho doprovod 
neodolali lahodnému moku. OK 



Vojtěch Hlaváč - zdejší rodák, carský virtuos 
a profesor hudby - zavítal z Petrohradu do Ledče 

Dne 26. května 1887 ve tři hodiny odpůldne zavítal do svého rodiště pan Voj-
těch Hlaváč, kapelník, ředitel koncertů a carský dvorní hudební virtuos, osvědče-
ný skladatel hudební z Petrohradu, vynálezce harmonia sestrojeného dle návrhu 
a řízení jeho firmou Schiedmayer ve Stuttgartu, jediného toho druhu, an sestrojeno 
byloť na osm oktáv. Vojtěch J. Hlaváč narozen jest roku 1850 v Ledči z rodičů 
Jana a Leopoldiny Hlaváčových, lékárníka a majitele domu č. 7 - 8 v Ledči, kterýž 
dům otec, Jan Hlaváč lékárník, vystavil. Co chlapec cvičil se v hudbě, hlavně na 
piáno a varhany, pak dostal se na varhanickou školu do Prahy, odbyv varhanickou 
školu v Praze, dostal se co učitel hudby k nynějšímu králi srbskému Milanu. Roku 
1870 byl k 21. pluku pěchoty odveden a přišel do Vídně. Stav vojenský jej netěšil, 
a protož od vojska na Rus uprchl, dobyv se tam skvělého postavení a slávy, jsa vy-
znamenán dvanáctero řády rozličných států a obdařen cennými dary, vysoko po-
stavených osobností. Za přispění a na přímluvu cara, velkoknížat ruských, krále 
srbského Milana, krále rumunského, knížete černohorského, korunního rakouské-
ho prince Rudolfa byl jeho veličenstvem, císařem rakouským Františkem Josefem 
1. amnestován a vrátil se výše uvedeného dne k návštěvě svých stařičkých rodičů 
do své vlasti, do svého rodiště v Ledči. Byl jsem při příchodu jeho co městský dů-
chodní, přizván pod krov rodičů jeho, k rodinné hostině a nemohu vylíčiti perem 
pocit shledání a radost synovu i rodičů z jejich shledání. V době té podařilo se mi, 
že pan Vojtěch Hlaváč přislíbil ve prospěch dobročinný jedině v Ledči, tudíž jedi-
ný v celých Cechách koncert, který pak za přítomnosti úřadujícího radního pana 
Jana Kunce sestaven ku dni 12. června 1887. 

Dne 12. června 1887 dával v hostinci pana Jana Kunce, úřadujícího obecního 
radního číslo 73 v Ledči, koncert na harmonium, dle návrhu Hlaváčova, zřízené 
firmou Schiedmayer ze Stuttgartu. Hlaváč hrál skladby: J. S. Bach (1648 - 1694) 
Píseň s proměnami, Beethowen - Andante z Pastorální sonáty D dur, František 
Schubert - Ranní pozdrav, Moments musicas, Mayerbeer - Předehra k V. jednání 
Afrikánská, Schmann - Hudební obrázky. Ouvertura k opeře Vilém Tell. Richard 
Wagner - Předehra k opeře Lohengrin. J. S. Bach - Andante z Vlašského koncer-
tu, Gavolta. CH. Gounod - Andante, P. I. Čajkovskij - Kavalinka z ročních dob, 
Simák - Pohádka u kolovratu. F. Chopin - Preludes, etudes, Walze Mazurkas, 
V. Hlaváč - Improvizace. Ku koncertu sešla se vybraná společnost, sál byl napl-
něn. Před hrou podala sl. Štiková s dojemným proslovem panu V. Hlaváčovi krás-
nou kytici. Po ukončení 5. části programu podal jemu úřadující radní pan Jan Kunc 
s přiměřeným proslovem vavřínový věnec s nápisem na stuhách: Město Ledeč 
svému rodáku a okresní starosta pan Robert Hruš, ředitel velkostatku a předseda 
Besedy ledečské - vavřínový věnec s nápisem na stuhách: „Beseda ledečská slav-
nému umělci." Po ukončení koncertu byla volná zábava, při kteréž se hosté pozdě 
do noci bavili. Též podala panu Hlaváčovi při koncertu paní Červenková - Riegro-
vá, spisovatelka česká, krásnou kytici. Při koncertě vybráno 339 zl., kteréž pan 
Hlaváč na 400 zl. doplnil, veškeré útraty s koncertem tím spojené zapravil a částku 
tu k založení nadace pro hudby schopného jinocha do Ledče příslušného, jež by se 
vyššímu vzdělání v hudbě věnovati, chtěl darovat. Dne 1. července 1887 věnoval 
pan Vojtěch Hlaváč k rozdělení mezi místní chudé částku 40 zlatých, které dne 
2. července 1887 chudým rozdány. 

„Já pochodeň svou ve tmách nes, 
já světla zažíhal; já kles. 
Teď na vás jest ji vzít 
a svítit dál... " 

ŘÍKALI JSME MU OREL 
To už je takový ustálený obyčej, že mezi 

staršími i mladšími skauty si každý vy-
slouží nějakou přezdívku. Nikdo si ji sám 
nevybírá, provází ho však po celá léta, kdy 
žije a pracuje ve skautské rodině. Pod tako-
vou ho pak bratři i sestry znají všude, kam 
ho jeho stezka či pověst zavede - a to snad 
ještě lip než pod jeho vlastním, občanským. 
Sloužil lidem na lékárně v Ledči „U černé-
ho orla" a také s námi, jako vedoucí středi-
ska. A tak jsme mu k jeho funkcím přišili 
i jméno - přezdívku „OREL"... 

Skautovat ale začal daleko dřív, ještě 
před válkou. Jako třináctiletý student jičín-
ského gymnázia se stal v roce 1930 skautem 
a svými myšlenkami, cítěním i přesvědče-
ním skautem nikdy nepřestal být; ani v době 
první okupace, kdy zakusil metody němec-
kého gestapa, ani v té druhé, která ho po-
znamenala existenčně. 

Stopy práce a cesta bratra PhMr Antonína 
Balka-Orla vedou v roce 1931 na Slovanský 
sjezd skautů a pak na dlouhou řadu táborů. 
Před válkou to bylo též na Podkarpatskou 
Rus, do Polska. Po válce už jako vedoucí 
střediska nám předával své zkušenosti a vedl 
nás při naplňování skautských ideálů. Tak se 
podařila i řada letních táborů jako vyvrcho-
lení pilné celoroční práce v oddílech, ve stře-
disku. Na Slovensku, u Malé přehrady, na 
legendárním „Borůvkovém" táboře na Šu-
mavě. Na jednom z prvních svých táborů, na 
Slovanském Hradišti skládal v roce 1932 
svůj skautský slib... 

Do své práce odborné i skautské dával 
nejen své zkušenosti, ale přinášel i svůj 
střízlivý humor a veselou mysl si zachoval 
do svého plnohodnotného, čestného života 
spolu se snahou pomáhat každou myšlen-
kou, činem, podle skautského zákona a sli-
bu. Ještě nezmizela vzpomínka na řadu akcí 
- skautské dny v Ledči, divadelní předsta-
vení „Tábor ve Sluneční zátoce" a „Sněhur-
ka", se kterými jsme dokonce hostovali 
i mimo Ledeč, jeho byla myšlenka na posta-
vení Junáckého domova, která však vzala 
za své násilným přerušením v roce 1950 
a konfiskací majetku. 

Jako ocenění života v duchu skautských 
ideálů mu bylo uděleno v roce 1990 vyzna-
menání „60 čestných let" a „Řád čestné li-
lie", když již pracoval jako vedoucí oddílu 
Old-skautů - a to až do doby, kdy byl pou-
tán na lůžko a ubývalo sil. I tehdy však ne-
ztrácel spojení i podíl na naší práci, stále 
připravený udělat cokoliv podle svých sil, 
aby měl právo denně si uvázat svůj uzlík 
dobrého skutku. 

A tak i stará vlajka dvakrát zachráněná 
před rukama likvidátorů v roce 1950 a 1970 
vzdala Ti, bratře, čest spolu s námi při lou-
čení s Tebou. Kéž Tvoje stopy nezmizí roz-
kladným působením času, ale stanou se 
ukazateli směru, vedoucími světlou stezkou 
dobrých činů, čistých myšlenek, pravdy 
a lásky. 

Za všechny, kdo Tě znali a měli rádi 
Ledečští Old - skauti 
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Den dětí v ZS - Kozlí 
Poslední květnový pátek nenesli 

místní školáci tašky s učením, ale 
batůžky se svačinou a už jen to jistě 
všechny potěšilo. Další radostné chvíle 
je ještě čekaly. 

Ke dni dětí jim jejich paní učitelky 
připravily opravdu krásné soutěžní do-
poledne. Pozvané byly i děti z koželské 
školky. Soutěže probíhaly na hřišti 
před školou a jen namátkou jmenuji 
např: chytání rybiček prutem, skákání 
v pytlích, házení míčkem do terče, fou-
kání do papíru, kuželky aj. Disciplín 
bylo opravdu hodně a protože by je 
paní učitelky samy nestačily hodnotit, 
pomáhaly všechny maminky školáků, 
které jsou na mateřské dovolené nebo 
i ty, které si udělaly čas a přišly pomá-
hat. 

Musím říci, že všechny děti byly 
nesmírně šikovné, k sobě navzájem 
ohleduplné a smích jim ze rtů nezmizel 
ani na chviličku.Všechen ten ruch při-
lákal i kolemjdoucí a tak měli někteří 
soutěžící v divácích své babičky a zná-
mé, kteří je povzbuzovali. Dokonce 
některé maminky a paní učitelky 
prožívaly soutěžení víc než děti a měly 
co dělat, aby neplnily úkoly za ně. 

Každá disciplína se bodovala a děti 
si získané body schraňovaly v papíro-
vých peněženkách (děti ze školky do-
stávaly místo bodů čárky na papírek se 
svým jménem). Body a čárky se sčítaly 
a záleželo na každém, co si za ně vybe-
re. Před školou na lavicích byly totiž 
připravené ceny. Každá z nich byla 
označena, za kolik bodů je „k máni". 
Některé ceny si děti vybraly za menší 
počet bodů - třeba za 3, a na j iné se mu-
sely opravdu snažit, aby dosáhly přes 
60-ti bodovou hranici. Za svou sou-
těživost si odnášely létací talíře, kšil-
tovky, drobné hračky z umělé hmoty, 
bublifuky, tužky atp. 

V půl dvanácté byl vyhlášen konec 
soutěžení a každý školák dostal ještě 2 
koblihy a pomeranč. Většina dětí se 
hned pustila do jídla - na svačinu z do-
mova v zápalu „boje" neměly čas. Jin-
de se zas ozývalo: „Jů, podívej, já toho 
mám plný batoh!!!" a „Jé, já bych ještě 
hrála..." Nikomu se nechtělo uvěřit, že 
čas tak rychle uběhl a je konec. 

Na závěr bych chtěla poděkovat 
hlavně paní ředitelce Nejedlé a paní 
učitelce Koumarové za nápad a zorga-
nizování tohoto krásného a veselého 
dopoledne, na které budou děti jistě 
dlouho vzpomínat. Dík patří i mamin-
kám, které pomáhaly, a všichni se těší-
me, že příští rok se tato akce bude 
opakovat, protože není větší radosti, 
než dětský smích a toho není nikdy 
dost. Ať žije DEN DĚTÍ!! 

Tenisový dorost po dvanácti letech opět mistrovsky 
Díky několikaletému úsilí trenérů Marka Kroutila a Jiřího Svobody odehrál 

dorost tenisu TJ KOVOFINIS Ledeč n/Sáz. opět po mnoha letech oblastní 
soutěž 2. třídy ve skupině C a po slušných výkonech dosáhl následující vý-
sledky: 
28.4. TC Litomyšl - Ledeč 5 : : 4 

5. 5. Ledeč - TK Choceň 7 : 2 
8.5. TC Granita Skuteč - Ledeč 3 : 6 

19. 5. Ledeč - TK Ústí n/ Orlicí 1 : 8 
2. 6. Ledeč - TJ ENERGETIK Chvaletice 5 : 4 

V celkovém hodnocení obsadili velmi pěkné 3. místo. 
Na snímku s trenérem Kroutilem zleva Ivoš Vrbka, Dušek, Milfaitová, Hos-

podka, Kavková, Jan Vrbka, Toman, Zajíček. 
I mladší žáci hrají úspěšně oblastní soutěž 1. třídy ve skupině B. Dosáhli již 

úspěchu s TC Chrudim 5:4 a TK Ústí n/ Orlicí 6:3. 
Na snímku s trenérem Svobodou zleva Bára Svobodová, Pavla Vrbková, 

Novák, Křivohlavý. Na snímku chybí Běloušek a Urban. 
K dalšímu programu zve oddíl všechny příznivce na turnaj „LedeČských na-

dějí", na neděli 9. 6. od 8 - 13 hodin o Putovní poháry p. Stanislava Kavky 
a společnosti EST + a.s. 

Ing. J. Vrbka 
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Z policejních zápisků 
Q 1. 5. Se vzteklými psy se roztrhl pytel, 
jeden takový se objevil také v Obrvani. 
Pan Z. P. si už bude příště dávat větší pozor 
na sousedčina, volně pobíhajícího, psa. 
Stejně mu ho bude navždy připomínat jiz-
va na noze. Chápejte to také jako varování 
vy, majitelé psů. Čokl zákony a vyhlášky 
nejenže nezná, ale také je nerespektuje (je-
jich majitelé by neprodleně měli udělat 
oboje!). 
Q 3. 5. Dcera pana B. V. z Bělé oznámila, 
že neznámý pachatel poškodil lesní porost 
jejího otce v Jestřebnici. Skoda tu skutečně 
byla způsobena na mladém porostu a k ob-
hajobě viníka lze říci, že se zachoval velmi 
slušně, když bez prodlevy a dalšího řízení 
celou škodu nahradí. Jak se dočtete níže, 
stejná ochota se tam už neobjeví. 
Q Bezdůvodné fyzické napadení se ode-
hrálo u Chřenovic. Pan P. T. vyskočil ze 
svého auta a napadl Ostraváka P. P., který 
tudy procházel. Ten musel nakonec vyhle-
dat lékaře na místní poliklinice. Turista 
zřejmě medituje, jestli „hustý" posázavský 
vzduch není horší než průmyslová Ostrava. 
Q 4. 5. Místní mladíci se zapletli s paragra-
fy, když manipulovali s kradenými espézet-
kami, nalezenými na smeťáku v Koutech. 
Jednu z nich si namontovali na odhlášeného 
žigula a chvilku si to frčeli po cestách ne-
cestách. Jejich putování skončí před komi-
sí. Zřejmě přijdou pěšky a napříště budou 
na smetišti hledat užitečnější věci. 
Q 5. 5. Dvě mladé dámy (středoškolačky) 
L. K. a V. J. ze Zruče měly zřejmě velmi 
„výživný" večer v ledečských osvěžov-
nách. V noci bloumaly Husovým náměstí, 
kde olamovaly zpětná zrcátka aut a povalo-
valy popelnice - což mohla na vlastní oči 
sledovat místní policejní hlídka. Bývalo 
zvykem, že dívky prožívaly májové noci 
mnohem romantičtěji, když už něco olamo-
valy, byly to okvětní lístky - má mě rád, 
nemá mě rád... 
Q Štěstí ve smůle měl pan P. M. z Kožlí, 
když obezřetně nenechává cennosti ve 
svém automobilu. Neznámý prevít mu totiž 
rozbil zadní sklo u jeho auta, zaparkované-
ho v Nádražní ulici, když nic nenašel, tak 
zase odkráčel. Majiteli tak zůstala škoda 
Jen" na rozbitém skle. 
Q 6. 5. Hned do dvou místních restaurač-
ních objektů (Malého koně a kiosku „U 
Čolka") se vloupal zloděj. Brzy na to byl 
tento lupínek - R. Š. z Kolínska, dopaden 
ve Světlé. Policistům se podařilo mu proká-
zat i krádež v chalupě v Chřenovicích 
(4. 5.), kde si nakradl věci za 11 000 korun. 
Q 8. 5. Neznámý zloděj se vloupal do bý-
valého objektu družstva v Ostrově. Ukradl 
tu motorové pily, brusku, vrtačku a další 
věci, a to vše za více než 30 000 korun. 
Q 9. 5. Nehezké okamžiky zřejmě prožil 
řidič L. C. na ledečském sídlišti. Při jízdě tu 
nezaviněně lehce poranil pobíhající dítě. 
Rodiče i děti by měli být na ulicích opatr-
nější a pro veselé pobíhání zvolit jiná místa, 
jejich dostatek. 
Q 10. 5. V areálu místních ČD bylo ze za-
parkovaného auta odcizeno rádio za 6000 
Kč. Scénář je stále stejný. Rozbité okénko 
a pak už je cesta volná. 
Q 12. 5. Příbuzensko-sousedské vztahy 
v Nezdíně zřejmě nemají konce. Tentokrát 

p. J. P. nahlásil poškození plotu u jeho 
domu. Co to bude v červnu? 
• 16. 5. Přeci jen něco pozitivního. Žák J. 
R. z K. Lhoty nalezl u sokolovny tašku, kte-
rou odevzdal na policii. Majitel, pan E. K. 
jistě šikulovi poděkoval. 
Q Dopravní hlídkou byla zastavena paní I. 
R., která se nemohla prokázat řidičským 
oprávněním, neboť to v tu dobu leželo 
(oprávněně) na dopravním inspektorátě. 
Dřívější prohřešky a tenhle navíc budou ne-
disciplinovanou řidičku jistě nějaký ten mě-
síc mrzet. 
Q 17.5. Také pražský chalupář F. Ř. přišel 
k úhoně. Z jeho chalupy na H. Pasekách se 
ztratila jízdní kola a trávní sekačka celkem 
za 15 000 korun. Krade se tedy i na jih od 
Ledče. Akční rádius pobertů je nepředvída-
telný! 
• 20. 5. Vandalové zničili školní skleník. 
Pár kamenů a slabomyslnost pachatelů sta-
čilo na to, aby byl v areálu školy zlikvido-
ván skleník. Je pozoruhodné, že noční 
řinčení skla nikoho nerušilo, nikdo nic ne-
slyšel. Nebo, že by neřinčelo? 
Q T. P., dělník ze sousedního Slovenska, si 
chtěl „vypůjčit" mobilní telefon od svého 
kamaráda. Technická hračička a její funkč-
nost se mu zalíbila tak, že se rozhodl s ní 
utéct. Stejně rozhodní však byli i kamarádi 
okradeného, cizince dohnali a mobil se stě-
hoval do kapsy majitele. Teď aby se raději 
stěhoval Slovák. 
Q 25. 5. Pražský agresor se přes Ledeč 
dostal do Jihlavy. Jak k tomu došlo? J. B. 
totiž řídil opilý, což se nelíbilo místním po-
licajtům a další jízdu mu zatrhli. Ožrala 
však nedbal a posléze se přece jen pokusil 
odjet. Zůstalo jen u pokusu, při svém počí-
nání totiž naboural i další auta. Proto se dos-
tal až do Jihlavy - zbytek noci (a zřejmě 
i dne), trávil na protialkoholní záchytné sta-
nici. 
Q 26. 5. V Hněvkovicích se kradly huňaté 
kožíšky. Doskákalo tu třináct králíků, když 
je neznámý dareba odtáhl a nešťastnému 
chovateli způsobil škodu za 2000 korun. 
Q 28. 5. Nešťastně skončil výlet pražských 
dam. Na silnici mezi Hněvkovicemi a Ledči 
havarovali s osobním autem. Naštěstí se 
zranily jen lehce. 
Q 29. 5. Poněkud kuriózní byla krádež 
v jedné ze sídlištních sklepních kójí. Ne-
známý nenasyta tu majiteli ukradl 33 kilo 
zmrzlého masa. To jsou věci! 
Q 30. 5. Po ledečských obchodech se 
v poslední době pohybuje „persona non 
grata", paní H. K. totiž s chutí nakupuje 
a přitom nemá ani pověstnou vindru. Ob-
chodníkům se právem v její přítomností ježí 
kde co. 
Q Stejnou můrou jsou pro obchodníky, za-
tím neznámí, manipulátoři s penězi. Ti pod 
záminkou rozměnění velké bankovky, ma-
nipulují verbálně i fyzicky s pokladníkem 
tak, že jej tak „zblbnou", že jim s bídou zů-
stane sotva polovina původní částky. Pozor 
na ně! A hlaste je! 
Q 31. 5. V poslední májový den měl smůlu 
pan M. K. z Kutné Hory. Do jeho chaty ve 
Velké Pasece se vloupal neznámý zloděj 
a ukradl mu majetek za 32 000 korun. Pak, 
že máj je lásky čas. Alespoň k bližnímu to 
rozhodně neplatí! OK 

Zásahy na PS Ledeč n. S. 
• 4. 5. Jednotky z Ledče, Světlé a H. 
Brodu vyjely k požáru ve sklárnách Sklo 
Bohemia ve Světlé nad Sázavou. Požár 
od vytékajícího skla se podařil uhasit za-
městnancům podniku pomocí vody 
z hydrantu ještě před příjezdem jednotek. 
• 9. 5. Hasiči rozřezali a odklidili strom 
spadlý přes vozovku ve směru Ledeč nad 
Sázavou - Kozlov. 
• 11.5. Došlo ve Světlé nad Sázavou 
v ulici Zámecká ke střetu dvou osobních 
vozidel. Péči dvěma zraněným osobám 
poskytla RZS, jednotka PS Ledeč zabez-
pečila vozidla proti požáru a provedla 
úklid vozovky. 
• 14.5. Jednotka vyjela opět k dopravní 
nehodě do Světlé nad Sázavou. Jednalo 
se o střet motocyklisty s osobním auto-
mobilem Š-Favorit. Hasiči přijeli na mís-
to nehody současně s RZS, které se přes 
veškerou snahu nepodařilo zachránit zra-
něného motocyklistu. Jednotka odtáhla 
nepojízdný osobní automobil mimo vo-
zovku a prostor uklidila. 
• 18. 5. Tohoto dne se hasiči z Ledče 
stali terčem hloupého žertu. A to, když 
byl ohlášen vymyšlený požár lesa mezi 
obcemi Číhošť a Tunochody. Pozor! Na 
takové jednání pamatuje zákon o požární 
ochraně pokutou až do výše 20 000,- Kč! 
• 26. 5. Hasiči otevřeli byt zapomnětli-
vé paní v ulici Jaroslava Haška. 
• 28. 5. Jednotka PS Ledeč zasahovala 
u dopravní nehody v Čapkově ulici ve 
Světlé nad Sázavou. Nehoda si vyžádala 
dvě lehká zranění. Hasiči zajistili vozidlo 
proti požáru. 
• 28. 5. Další dvě zraněné si vyžádala 
dopravní nehoda u Hněvkovic, která se 
stala ve stejný den. Neopatrná řidička 
vozu S-Felicia Combi nejprve narazila 
do stromu a poté sjela do příkopu. 
• 30. 5. Opět otevírání bytu a opět v uli-
ci Jaroslava Haška. Jen majitel jiný a pří-
činou byl opět zapnutý elektrický 
spotřebič. 
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RADUJTE SE S NÁMI 
('úspěchy žáků ledečské ZUS) 

CAP SLEDOVAL „CVRKOT" 
NA NÁMĚSTÍ 

Neobvyklý pohled se spoluobčanům na-
skytl v pošmourné středeční dopoledne 
29. května, kdy se na domě č. 72 na Husově 
náměstí usadil čáp. Nejdříve kroužil nad 
hradem a na chvíli se usadil na jeho stře-
chách, aby posléze zblízka sledoval dění na 
ledečském náměstí. Sice chvílemi „čistil" 
sochu Merkura na střeše zmíněného domu, 
chvílemi svůj černobílý šat, ale zřejmě ji-
nak nic zajímavého neobjevil, a proto před 
polednem odletěl obědvat na louky kolem 
řeky Sázavy. 

Všeobecně se ví, že čáp je nositelem ra-
dostných událostí do rodin, pokud tomu tak 
je i v tomto případě, blahopřejeme paní ma-
jitelce, i když se na veřejnosti dle prvního 
pohledu soudí, že netradičně celou milou 
událost do konce dotáhne pan majitel. OK 

ZAVEDENÁ CESTOVNÍ KANCELÁŘ 
MGR. KARLA BORISE, 

SOLNÍ 1814, PELHŘIMOV 
VÁM NABÍZÍ PRODUKTY SVÉ JIŽ 

12. SEZÓNY: 
• Italská Palmová riviéra 

- nabízíme Vám pobyty v letovisku 
Alba Adriatica v této úžasné 

jadranské oblasti s ubytováním 
v apartmánech, 70 m od pláže, 

polopenze, doprava a další 
(červenec, září). 

• Dále nabízíme zájezd 
„týden Jen pro mne" 

s možností masáži, cvičení 
a dalších aktivit v již osvědčeném 

Lidu Adrianu u Ravenny 
v červnu. 

• Od 3. 8. 2002 uprostřed 
Švýcarských velehor 

u Matterhornu 8-d en ní zájezd 
s polopenzí (6500,- Kč). 

• Pro kolektivy, organizace, školy, 
důchodce apod. zajišíujeme dle 

přání 6-denní zájezdy za 
poznáním Švýcarska za 4500,- Kč 

- vždy osobní přístup. 
Jako vždy za příznivé ceny 

- přijďte se přesvědčit -
zavolejte - přijedeme za Vámi 

na osobní jednání. 
Všechny informace na tel.: 

0366/326 342 
(najdete nás v Pelhřimově na tržnici 

v budově technických služeb) 

Pravidelní čtenáři Ledečských novin 
se o životě naší základní umělecké školy 
více či méně často z tohoto listu dozvída-
jí. Výsledky pedagogické činnosti na-
šich jednotlivých oddělení mají navíc 
občané našeho města možnost posoudit 
na celé řadě koncertů, výstav, vystoupení 
i tanečních představení. 

Málokdo však ví, že naše „zuška", ač-
koli je počtem žáků jedna z nejmenších 
v kraji Vysočina, se svými výsledky 
může rovnat i s těmi největšími. Dokla-
dem toho jsou výsledky našich žáků 
v soutěžích vypsaných v letošním roce 
pro jednotlivé umělecké obory. 
V HUDEBNÍM OBORU v soutěži vy-
psané MŠMT pro základní umělecké 
školy dosáhli naši žáci následujících vý-
sledků: 
Okresní kola: 
akordeon: Petra Špačková, Jiří Slavětín-
ský, Martin Knytl, Marie Rajdlová, -
1. místo s postupem do krajského kola, 
Ondřej Sedláček - 1. místo bez postupu 
Jiří Běloušek, Martin Bareš - 3. místo, 
akord, duo - Pavla Krupková, Martin 
Knytl - 1. místo s postupem do krajského 
kola 
akord, kvarteto - Lucie Bartáková, Jiří 
Slavětínský, Jiří Běloušek, Petra Špačko-
vá - 1. místo bez postupu 
klavír: Petra Hoskovcová , Jana Karafiá-
tová - 2. místo, Monika Matlachová - 3. 
místo, Veronika Veletová - čestné uznání 
kytara: Jana Tvarohová, Zuzana Hrubá 
- 1. místo s postupem do krajského kola, 
Michaela Šturcová, Pavla Pfefferová -
1. místo bez postupu, Lenka Králová -
2. místo 
Krajská kola: 
akordeon: Martin Knytl - 1. místo s po-
stupem do ústředního kola, Marie Raj-
dlová - 2. místo, akord, duo - Martin 
Knytl, Pavla Krupková - 2. místo, Jiří 
Slavětínský, Petra Špačková - 3. místo 
kytara: Jana Tvarohová - 2. 
místo, Zuzana Hrubá - 3. místo 
Ústřední kolo: 
akordeon: Martin Knytl - 4. 
místo a cena za nejlépe provede-
nou skladbu českého autora 

Za zmínku stojí i účast našeho 
dechového orchestru v soutěži 
Českého rozhlasu CONCERTO 
BOHEMIA 2002. 

Velice dobře se letos daří 
v soutěžích i našemu 
VÝTVARNÉMU OBORU. 

V soutěži vypsané MŠMT pro 
ZUŠ - „ Mosty " jako komunika-
ce smyslového vnímání byla 
oceněna kolektivní práce skupi-
ny dětí 5-11 let i práce jednotliv-
ců Jana Kličky, Víta Sonbergera, 
Magdalény Polákové, Vojtěcha 
Šímy, Kristýny Jeníčkové, Gab-
riely Krofiánové, Pavlíny Hlavo-
vé, Filipa Šimona, Veroniky 

Pechové, Petry Kakáčkové, Petra 
Stránského, Jany Panské. Všechny práce 
postoupily do ústředního kola soutěže. 

V přehlídce studentské tvořivosti „ Ná-
chodská prima sezóna" postoupila do fi-
nále práce Jitky Laudátové. 

V soutěži Českého rozhlasu Malujeme 
po síti: Báječný výlet postoupili do finá-
le (uskuteční se 10. 6.) práce Veroniky 
Pechové a Markéty Vackové. 
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 
Okresní kola: 
V přehlídce Setkání s poezií získali po-
stup do oblastního kola Lukáš Kobrle 
a Anna Horáková, v přehlídce Pohádkový 
strom postoupil celý kolektiv,v soutěži 
v recitaci dále postoupili Markéta Prcha-
lová, Denisa Budilová, Marek Toman. 
Oblastní kolo: 
V soutěži v recitaci postoupila do ústřed-
ního kola (uskuteční se 15. 6.) Denisa 
Budilová. 
V přehlídce studentské tvořivosti Ná-
chodská prima sezóna získal Lukáš Ko-
brle 1. místo za scénář a Markéta 
Pajerová 2. místo za vlastní poezii. 
TANEČNÍ OBOR získal 2. místo v sou-
těži tanečních kolektivů „ O mistrovickou 
tanečnicia 3. a 5. místo v soutěži 
„ Havlíčkobrodský střevíček ". 

Dosažené výsledky jsou nejen odmě-
nou pro zúčastněné žáky a jejich učitele, 
ale přispívají i k rozvoji osobnosti 
každého oceněného dítěte, k růstu jeho 
zdravého sebevědomí a chuti dál na sobě 
pracovat. Zároveň jsou motivačním prv-
kem pro jejich kamarády a nové zájemce 
o umělecké vzdělávání v naší škole. 

V širším měřítku jsou pak tyto výsled-
ky připomenutím ostatním aktivním 
účastníkům, porotcům, divákům a pořa-
datelům soutěží, že se ledečským práce 
v této oblasti daří. 

Jana Laudátová 

Martin Knytl oceněný v ústředním kole akordeo-
nové soutěže v Chocni za nejlépe provedenou sklad-
bu českého autora. 

10 



Závod Františka «Jokla 
Za krásného počasí se v sobotu 25. května uskutečnil závod veteránů Františka 

Jokla, pořádaný Informačním centrem a Veterán klubem v Úsobí. Start veteránů 
začal v nedalekém Humpolci a auta s motorkami přijížděly do Ledče pojedenácté 
hodině. To j iž na ledečském náměstí vyhrávala dechovka pana Miroslava Hradec-
kého. Celkem se soutěže zúčastnilo 21 motocyklů a 22 automobilů. Na náměstí 
probíhala anketa o nejelegantnějšího veterána. Na prvním místě v kategorii auto-
mobilů byl v anketě vybrán vůz značky TRIUMPH (61 hlasů, Remeš Miroslav), 
druhé místo obsadil BENTLEY (41 hlasů, Jokl Tomáš) a na třetím místě skončila 
TATRA 57 (36 hlasů, Paďourek Martin). Další kategorií byla kategorie o nejhezčí 
motocykl, kde na prvním místě se umístil motocykl JAWA 350 OHV (36 hlasů, 
Havel Stanislav), druhé místo CZ 125 C (31 hlasů, Vonderka Aleš) a třetí místo 
CZ 125 C (29 hlasů, Kotěra René). Tyto veterány vybralo v anketě 236 občanů. 
Výhercům předali pořadatelé diplomy a získali i cenu starosty města. Ty jim pře-
dal osobně starosta pan Karel Urban. Pak již pomalu opouštěli veteráni náměstí do 
další etapy s cílem v Úsobí. Zdařilá akce se velmi líbila a veteráni slíbili, že ještě 
v dalších letech město opět navštíví. -FP-

SETKÁNÍ VE SLUNEČNÍ ZÁTOCE 
Sdružení přátel Jaroslava Foglara pořádá vzpomínkovou akci k nedožitým 95. naro-

zeninám Jestřába v sobotu 15. června u pomníku ve Sluneční zátoce. V pravé poledne 
bude uctěna památka legendárního spisovatele a skautského vůdce, připraven je krátký 
doprovodný program, upomínkové předměty a sběratelské materiály - turistická 
známka „Foglarova Sluneční zátoka", korespondenční lístek s přítiskem k akci i pří-
ležitostné poštovní strojové razítko na poště v Ledči. 

Na setkání srdečně zve Pražská rada Junáka a pražská pobočka SPJF. 
Old - skauti OS 37 Ledeč 

Historiáda 2002 
Pro ty, kteří neslyšeli o této soutěži, na-

povíme, že se jedná o dějepisnou soutěž 
s šestiletou tradicí. Tento rok se konala ve 
Svitavách ve dnech 17. a 18. dubna. Letos 
se její gymnaziální části účastnilo 16 týmů 
z různých měst České republiky, jmenuj-
me třeba Plzeň, Teplice, Nymburk... Od 
běžných soutěží a olympiád, kde účastníci 
zasednou k testu a po jeho vyplnění je čeká 
většinou jen dlouhé čekání na vyhlášení 
výsledků nebo cesta domů je asi největší 
rozdíl v délce trvání soutěže - trvá dva dny 
a liší se i programem, který je zpestřen 
i o výlety do blízkého okolí a o různá vy-
stoupení s historickými náměty. 

Velkou výhodou této soutěže je, že se 
studenti neúčastní pouze za sebe, ale jako 
jeden tým složený ze studentů tříd primy 
až kvarty. 

Kromě toho, že nás čekal soutěžní pro-
tokol už ve čtvrtek dopoledne, překvapilo 
nás i samotné zahájení soutěže. Mohli 
jsme spatřit všechny rozhodčí v historic-
kých kostýmech. Čekal nás i historický 
výstup z doby Maxmiliána II. Ocitli jsme 
se najednou ve středověké krčmě a vy-
slechli rozhovor tří osob s jakýmsi mis-
trem Matoušem a pak jsme odpovídali na 
zvídavé soutěžní otázky. Tento výstup ne-
byl jediný, před obědem se před našima 
očima odehrál výstup dvou vojáků, kteří 
popisovali bitvu u Kresčaku. 

Odpoledne jsme se přemístili do nedale-
ké Litomyšle. Čekala nás procházka lito-
myšlským parkem a prohlídka samotného 
zámku. Naše prohlídka začala v malém ba-
rokním divadélku, který byl celý ze dřeva. 
Potom nás průvodkyně vyvedla po scho-
dišti, po kterém prý jezdili rytíři i s koňmi, 
na arkády. Prošli jsme několika pokoji, 
a v jednom nám průvodkyně ukázala stále 
fungující hrací skříň, kterou už mohl po-
slouchat šestiletý Bedřich Smetana. 

A večer nás čekala největší odměna po 
celodenním soutěžení. Do Svitav přijela 
skupina historického šermu Perštejni. 
Představení bylo o husitských válkách. 
Nejdříve nám předvedli výzbroj středově-
kého rytíře a husitské zbraně. Měli tam 
i jeden vůz z vozové hradby. Ukázali nám, 
že překonat vozové hradby bylo velmi 
obtížné. 

V pátek nás zkušení místní profesoři 
vyslali do ulic hledat odpovědi na záludné 
otázky ze svitavské historie. Otázky se tý-
kaly hlavně zdejší radnice a kostela. 
A protože pro ty, kteří nebyli, to nebyl 
zrovna nejlehčí úkol, museli improvizo-
vat, jak se dalo. Někteří hledali pomoc 
u místních obyvatel a jiní v informačním 
centru. 

Po opravení a vyhodnocení všech testů 
a soutěží se konalo slavnostní předání cen 
v sále Červené knihovny ve Svitavách. 
Bylo to první vystoupení týmu Gymnázia 
v Ledči nad Sázavou na takovéto soutěži. 
Dobré dílo se podařilo, v silné konkurenci 
jsme obsadili dobré deváté místo. 

Martin Petrus (Prima), Karel Barták 
(Sekunda), Petra Bártová (Tercie), Hana 
Psotová (Kvarta) Gymnázium Ledeč nad 
Sázavou Mgr. Renáta Trtíková 

Gymnázium Ledeč n.S. 
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Národ byrokratů, nebo hňupů? 
Říkají o nás ve světě, prý jsme jedni z nej-

větších byrokratů na této planetě (krásné pr-
venství). Mě napadá, nejsme-li i největší 
hňupové, možná i v celém Vesmíru. Ano, již 
to mám, napadlo mne nové české slovo pro 
tento jev - „Hňupobyrokratismus" a má 18 
písmen. Je i jedním z nejdelších českých jmen. 
Nyní můj příběh mini. 

Je krásného 16. května LP 2002. Po delším 
cestování po vlastech českých přijíždím opět 
do své vesničky. V poštovní schránce domku 
nalézám vzkaz, že mám na poště v Ledči 
uloženou doporučenou zásilku a to do 17. 5. 
2002. Říkám si: „Mám štěstí, ještě to stihnu 
vyzvednout." V odpoledních hodinách zmíně-
né vyzvědám. Otevírám a čtu, je od Východo-
české energetiky, Jih - Pardubice. 

Dočítám se, že 29.4.2002 tato zásilka sepsá-
na v Pardubicích, vyřizuje pí Váňová, pode-
psán Vlad. Sedlák. Dočítám se dále, zmíněný 
podnik zjistil můj nedoplatek zálohy na odběr 
elektřiny. Ve výši 1865,- Kč. Což je pravda, 
stalo se z důvodů: přišel jsem o zaměstnání, 
takže jsem se dostal (další novější české jméno) 
do platební neschopnosti (poslední dobou veli-
ce častý jev; zase jedno neslavné prvenství). 
Dočasné. V dopise se dočítám dále, splatnost je 
do 10. 5. 2002. Kdo mně poradí jak mám zapla-
tit 10. 5., když se to dozvídám 16. 5. To je logi-
ka Vážení Velcí Myslitelé u VČE!? Skláním se 
před Vaší velkomyslností, jistě vám to dalo 
značné úsilí tuto „dokonalost" vymyslit. V do-
pise se pokračuje dále, pokud do výše zmíněné-
ho termínu nezaplatím, tak podle zák. čísl. 
458/2000 Sb. § 25. odst. 4 písm. d) bod 5 a po 
dni 13. 5. 2002 mně přeruší dodávku elektřiny 
do odběrného místa. Napadá mě, jestli ta paní, 
která tato „chytrá" sdělení rozesílá, se z toho již 
trochu nepomátla. Okamžitě reaguji a jdu za 
vedoucí pošty a žádám, zda-li by mně nemohla 
na tuto zásilku potvrdit, že jsem z pošty vyzvedl 
16. května. Vedoucí striktně praví: NE! Nesmí-
me! Vždyť by to bylo tak jednoduché. Mně ne-
zbývá, než jí odpovědět: „Milá paní vedoucí, 
nač to dělat jednoduše, když to jde složitě". Od-
pověď dostávám, ano!!! Dokonalost VČE pok-
račuje dále, rozjede se výše zmíněná mašinérie, 
přijde pracovník VČE, mě odpojí, za týden zase 
přijde, mě opět připojí. Jestli si VČE myslí, že 
já vše zaplatím, jsou na omylu. Protože vše je 
jenom pro jejich nerozumné počínání. Když je 
někdo nerozumný, ať platí sám! Budou to taha-
nice. Je to způsobeno také tím, že v tomto od-
větví není konkurence. Energetické závody si 
dělají co chtějí. 

Nu a zmíněná příhoda ukazuje, jak to vlast-
ně v našem státě vypadá. Je před volbami, tak 
mám sto chutí lidem doporučit, aby k volbám 
šli s klackama. 

Závěr všeho zní: Vážení, navrhuji, aby 
16. květen byl MDHPB, tj. mezinárodním 
dnem hňupobyrokratů; také jsou rádi na světě. 
Nejenom ti, kteří toto vymýšlejí, ale hlavně ti, 
kteří striktně dodržují! 

Václav František Švarc, Bohumilice 

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

PRO ZAMĚSTNANÉ, 
DŮCHODCE DO 65 LET 
PŘIJEDEME ZA VÁMI 

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

V posledních letech se na ZŠ Komenského Ledeč nad Sázavou stává tradicí, že 
pro žáky školy připravíme zajímavý dárek. Ke Dni dětí škola pořádá dny zaměře-
né na určitou geografickou oblast. Na škole se uskutečnil v minulých letech „Den 
japonský", „Zlatá horečka", letos „Indiánský den". 

Jedná se o projekt, ve kterém se žáci seznamují s životem, zvyky, kulturou 
a hospodářstvím indiánů. Vše pak vyvrcholí v konkrétní den, letos 31. května, kdy 
žáci své znalosti zhodnocují ve formě soutěží. 

Jak vypadal letošní „Indiánský den": 
Všichni žáci i vyučující přišli do školy oblečeni v indiánských oděvech. Před 

školou j sme postavili krásně vyřezaný totem zhotovený p. J. Urbanem z Ledče. 
Celou školu j sme vyzdobili indiánskými symboly. Žáci školy byli rozděleni do 
kmenů. V jednotlivých kmenech se sešly děti různých ročníků proto, aby se nauči-
ly pracovat v různorodé skupině. 

Zde všichni uplatnili svoje znalosti získané v rámci jednotlivých vyučovacích 
předmětů a plnili následující úlohy: příprava rituálního tance, ztvárnění aztéckého 
boha, vytvoření obětního daru, řešení kvizu a hledání pokladu pomocí indián-
ských symbolů. 

Vše pak vyvrcholilo v tělocvičně, kdy náčelník „Šedý Vlk" (ředitel), velekněží 
a náčelníci (učitelé) hodnotili jejich práci a určovali pořadí jednotlivých kmenů. 
Žákům se tato akce velice líbila a navíc formou hry získali spoustu vědomostí 
a dovedností. To vše se samozřejmě mohlo uskutečnit díky obětavému přístupu 
a nadšení všech učitelů, kteří se na akci podíleli a připravovali ji ve svém volném 
čase. Ředitel školy Jaroslav Kosprd 

CO NÁM VYVEDE MEDARD? 
V červnu se ale také k lepeme o svou letní dovolenou. M ů ž e za to notor icky 

známá meda rdovská p ředpověď „ období dešťů K d o byl svatý M e d a r d ? Byl 
to tournaiský biskup, který si vůbec nezasloužil , aby j e h o j m é n o bylo vyslovo-
váno po celé Evropě s tak vel ikými obavami před deštěm. Byl dobráček, který 
s p láčem odpouštěl darebákům, kteří vykrádal i j e h o vinice a vylupoval i j e h o 
včeličky. A se s te jným citem odpouštěl i velmi d ivokým H u n ů m je j i ch pověst-
né zlé řádění v Evropě. 

Říká se, že zaprší-li na j e h o svátek, b u d e m e neodvra tně moknou t šest neděl , 
nebo-li čtyřicet dní. Obavy zachvacuj í každého, neboť v tomto kr i t ickém ob-
dobí každému j d e o kůži, aby m u nezmokla . Zemědě lec se s t rachuje o úrodu, 
sadařům j d e o vyzrání ovoce a všichni se svorně a j ednomys lně chvě jeme 
o s lunné soboty a neděle, a ze jména o dovolenou, aby n á m nevyprše la . 

Všichni nel ibě u k a z u j e m e na sv. Medarda , který vůbec za to nemůže , prší-li 
na j e h o svátek, a ješ tě méně , prší-li po n ě m čtyřicet dní. 

Fa ARGOS PZS 
N , J i č í n 

h l e d á s p o l u p r a c o v n í k y 
z r e g i o n u V y s o č i n a 
- z a j í m a v é v ý d ě l k y . 

Tel . : 0 7 2 3 / 2 4 8 6 7 0 . 

K o u p í m 
I chalupu k rekreaci či p o z e m e k 
\ schválený pro stavbu, s elektř inou. 
5 Nabídky jen z oblasti 
\ Želiv - Ledeč - Zruč. 

Výlučně samota . 
! Tel. 02/22 07 61 01. 
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- projekce plynu a topení 
- revize a zkoušky 
- montáže a opravy 
- servis pl. spotřebičů 

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

ČMP 
Českomoravská 

plynárenská a.s. 

Pozor! Zveme Vás na Pivní slavnosti 5. 7. 2002 
a těšíme se na Vaši návštěvu ve stánku ČMP! 

Půjčit si peníze 
je nyní jednoduché! 
Britská společnost se 1201etou tradicí 
vám nabíz í k rá tkodobé pů jčky 
k jakémukoli účelu do 40 000 Kč! 

• splácíte pevně stanovené částky 
• nepotřebujete žádného ručitele 
• hotovost obdržíte maximálně do dvou 

dnů 

Kontaktujte 
autorizovaného ochodního zástupce: 
Jméno: MARIE BĚLOHRADSKÁ 
tel.:0723-248 670 

Máte se na koho obrátit 
FROVIDENT 
F INANCIAL 

doma je doma 
Komfort a pohodlí 
díky zemnímu plynu: 
K vytápění, pro přípravu teplé 
vody, vaření a nyní 
i v dopravě. 
Zemní plyn je tu stále -
24 hodin denně, 365 dní v roce. 

ČMP 
A kdy se přidáte i Vy? p l y n 

Zemní plyn pro Vás. Telefon: 02 - 350 944 11 

ČERVEN V OBYČEJÍCH 
Největšími křesťanskými svátky v červnu jsou svátky 

svatodušní, v lidovém prostředí nazývané letnice. Ří-
kalo se jim také rozálie, neboť o svatodušní nedéli byly 
všechny oltáře ozdobeny květinami, především růžemi. 
Tyto svátky se slaví padesát dnů po Velikonocích 
a předchází jim šest nedéli. Kromě církevních oslav 
doprovázely letnice od středověku bujaré oslavy, hosti-
ny, tanec a zpěv. Velice rozšířeným zvykem byl obyčej 

strojit se za krále a královnu a sjednávat královskou 
svatbu. 

S posledními dny červnovými nastala doba první 
sklizně: na lukách se zatřpytily ostré čepele kos, srpů, 
a nad lukami se rozezněly táhlé písně luční-písně seno-
seče, „trávnice". Po senoseči nastala malá chvíle odde-
chu, spíše přípravy na hlavní pracovní údobí celého 
roku - na žně. 

mailto:dobias@iol.cz


Kde jsou peníze 
z Tříkrálové sbírky 2002? 

Díky Vám, kteří jste jakýmkoli způso-
bem pomohli ke zdaru Tříkrálové sbírky 
2002 v našem vikariátu a tak získali na 
rozjezd Denního stacionáře pro děti 
a mládež s mentálním a kombinovaným 
postižením v Ledči nad Sázavou „Petr-
klíč" 415 679,60 korun. 

Jak je s těmito penězi nakládáno? 
Přijďte se podívat a to 12. června 2002 
od 11 hodin přímo ve Stacionáři v Led-
či (Mateřská škola Stínadla). 

Stacionář „Petrklíč" vznikl díky velké 
snaze rodičů, ochotě radních Města Le-
deč nad Sázavou, Mateřské školce Stí-
nadla, která uvolnila část svých prostor 
Stacionáři a také díky Vám, kteří jste byli 
ochotni dát příspěvek, ať do tříkrálové 
kasičky neboj iným způsobem. 

UPŘÍMNÉ DĚKUJI PATŘÍ VÁM 
VŠEM. 

Bc. Anna Blažková - ředitelka Ob-
lastní charity Havlíčkův Brod 

Srdečně vás zveme na tradiční 
TENISOVÝ TURNAJ ŽEN 

KATEGORIE „B" 
VI. R O Č N Í K 

L E D E Č S K Ý Z Á M E K 
5. - 7. července 2002 

kurty nad hradem 
v Ledči nad Sázavou 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny oslaví 
9. 6. Sedláčková Marie, Na Žižkově 290 
14. 6. Pokorná Jarmila, Pod Stínadly 815 
19. 6. Veletová Anna, Údolní 936 
24.6. Dvořáková Marie, Jaroslava Haška 570 
29.6. Bezděková Miroslava, Jaroslava Haška 616 
Zajícová Jindřiška 
75. narozeniny oslaví 
3. 6. Beneš Ladislav, 28. října 566 
4. 6. Laudát Josef, Aloise Jiráska 784 
16. 6. Sídlo Zdeněk, Slunečná 1019 
19.6. Pajer Vladimír, Hradní 735 
20. 6. Vránová Pavla, Nádražní 266 
25. 6. Foglová Marie, Hradní 738 
Zelenková Věra Tvrdík Josef 
Novák Oldřich 
80. narozeniny oslaví 
7. 6. Záviška Josef, Na Pláckách 424 
20. 6. Košíková Květoslava, 28. října 400 
27. 6. Kašpárková Marie, Zoufalka I. 980 
85. narozeniny oslaví 
Vítková Miloslava 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prožití dalších dnů Vašeho života ve zdraví 
a spokojenosti 
Narozeni 
Matěj Pěnička Lukáš Soukup 
Aneta Rej noková Martin Žofka 
Denisa Kadlusová Filip Rákosník 
Tomáš Růžek David Janák 
Jan Sekot 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození Va-
šeho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby vy-
růstalo ve zdraví a k všeobecné radosti 
Zemřeli 
Skála Alois 
Bálek Antonín 
Dvořák Jaroslav 
Říhová Jarmila 
Veletová Jaroslava 

Musilová Božena 
Toman Karel 

Flekal Josef 
Nedorostová Růžena 

PROGRAM KINA - červenec 
2.7. KRÁLŠKORPION 

20.00 Velké špionážní drama s populárním 
Robertem Redfordem v hl. roli 

4.7. VÝLET 
20.00 Premiéra skvělého českého filmu 

6.7. Z PEKLA 
20.00 Pouze legenda přežije. J. Deep v hl. roli 

legendárního horroru Jacka rozparovače 
9.7. PŘÍBĚH RYTÍŘE 

20.00 Dobrodružná historická komedie 
11.7. KROKODÝL DUNDEE V LOS 

ANGELES 
20.00 Strhující dobrodružný film 
13.7. REBELOVÉ 
20.00 Repríza českého filmu. Písničkový 

retrofilm z let šedesátých 
16. 7. PÁN PRSTENŮ (Společenstvo 

prstenu) 
20.00 Repríza úspěšného dobrodružného 

velkofilmu 
18.7. JAY A MLČENL1VEJ BOB VRACÍ 

ÚDER 
20.00 Nový americký barevný film 
20. 7. DENÍK BRIDGET JONESOVÉ 
20.00 Úspěšná filmová komedie o krásné dívce 
23. 7. BULŠIT 
20.00 Jeden z nejúspěšnějších filmů na západě 
25.7. HARRYPOTTER-Kámen mudrců 
20.00 Skvělý celovečerní velkofilm 
27.7. STAR WARS: EPIZODA I. 

(Skrytá hrozba) 
20.00 Skvělý sci-fi - velkolepá podívaná 
30.7. SEX PISTOLS - DĚS A BĚS 
20.00 Šokující příběh známé populární 

kapely 

Stalo se roku... 
1877 
Dne 23. června 1877 přibyl do Ledče z Chřeno-
vic biskup královéhradecký, Jan Josef Heiss. 
Uvítán byl purkmistrem Hasákem, kněžstvem, 
c.k. soudcem panem Karlem Svobodou, spol-
kem zpěváckým Burian a spolkem dobrovol-
ných hasičů. Večer učinil mu pěvecký spolek 
a spolek dobrovolných hasičů zastaveníčko. 
Dne 24. června 1877 bylo biřmování při kte-
rémž 3000 biřmovanců bylo přítomno, na zde 
již 22 roků biřmování nebylo. Dne 25. června 
1877 vznesl zdejší měšťan J. Růžička žalobu 
u biskupa na zdejšího děkana P. Štiku a kapla-
na G. J. Svobodu, že prý jej k falešné přísaze 
přiměli, to stalo se pod kaštany před chrámem, 
Janem Růžičkou perníkářem, lid na něho rep-
tal, udávaje, že nemá zdravého rozumu - bis-
kup vzal starce J. Růžičku, vedl jej do 
sakristie, kdež jej vyzpovídal. Téhož dne od-
půldne odebral se biskup za svým povoláním, 
jsa mládeží, lidem, hodnostáři měšťanskými 
vyprovázen, 
1887 
V měsíei kvštnu a červnu 1882 byl zřízen kanál 
v Kostelní uliei, uliee ta znovu vydlážděna, zří= 
zen tamtéž kamenný mostek, předlážděna uliee 
Kostelní, mostecká pak průtažní cesta od Kožel-
ské ulice k Mostecké ulici, a to vše nákladem 
1000 zlatých. 
V měsíci červnu 1882 podaná žádost na povole-
ní k vybírání 1 krejcaru z litru v Ledči vyčepova-
ného piva a 1 kr. z litru vyčepovaných lihovin na 
dobu dvaceti roků, ku stavbě železného obecní-
ho mostu přes řeku Sázavu. 
1927 
Živelní pohromy. Větrná smršť, jež se z nenadá-
ní přihnala, způsobila značné škody. Obci ledeč-
ské zničila as tři měřice lesa v polesí 
„Stvořidla". Dne 11. června o jedenácté hodině 
v noci, vyhořel domek číslo popisné 383 ve Sva-
totrojické ulici, patřící Josefu Matlachovi. 

1934 
Dne 6. června nezaměstnaní dělníci dožadují se 
opětně práce nouzové u městského úřadu. 
Dne téhož došla zpráva, že suspendovaný měst-
ský tajemník Otakar Linhart, podal stížnost 
k nejvyššímu správnímu soudu. Podána jménem 
obce žádost, aby František Šally, majitel hospo-
dářství byl zbaven svéprávnosti, ježto špatně 
hospodaří a mohl by připadnouti obci na obtíž. 
Opatrovníkem navržen člen městské rady Jan 
Škvor. 
Dne 10. června schůze městského zastupitel-
stva. Posmrtná vzpomínka věnována prvnímu 
ministru školství Gustavu Habrmanovi a veřej-
nému pracovníku Antonínu Šulcovi. Zavedeny 
obecní stavební poplatky a poplatky za úřední 
úkony, dle pravidel zákonných, upravených pro 
místní poměry. 
Dále zavedeny a schváleny obecní dávky z ná-
věští, ze psů a z přechodného ubytování. Jeví se 
potíže § opatřením úvěru na dostavění okresního 
domu; žádný peněžní ústav neehee půjčku po= 
voliti, Městská rada má se nestarat! o půjěku. 
Ujednání u poslanee Jana Šeby a u poslance dr, 
Josefa Zadíny v Praze, Město Ledeě n, Sáz, 
obdrží zadní trakt hotelu „Zlatá Praha" a eelý les 
„Háj". Přední trakt hotelu „Zlatá Praha" obdrží 
Agrární družstvo. Podá se žádost u ministerstva 
sociální péče o subvenci pokud se týče o příspě-
vek na stavbu okresního domu a městského vo-
dovodu. 
Dne 27. června převzala městská rada 
protektorát oslav Mistra Jana Husa, jež budou 
konány 5. a 6. července tohoto roku. Elektráren-
ský podnik zařídí slavnostní osvětlení. 
1942 
V důsledku opatření německých úřadů byla 
8. června zrušena v našem městě uniformovaná 
obecní policie. Jan Radoš, její velitel, jako býva-
lý československý legionář byl dán do penze, 
strážník Jindřich Stejskal byl přidělen na obecní 
úřad, kde mu byla svěřena část agendy zásobo-

vací a na policejním úřadě byl ponechán pouze 
strážník Josef Vopěnka, který měl vésti písem-
nou policejní agendu, tj. hlavně hlášení pobytu 
osob. Převzal tak službu, kterou do té doby vedl 
policejní referent a 1. náměstek Josef Fenik. 
Dne 9. června odtransportovali Němci z našeho 
města všechny obyvatele nearijského původu 
(židy), kromě těch, kteří žili v manželství s árij-
cem. Odvezli je nejprve do Terezína, odkud je 
posílali i do jiných koncentračních táborů, ale 
nejvíce do plynových komor do Osvětimi. Je-
jich majetek byl Němci ihned zabaven. 
Z ledečských židů se z koncentračního tábora po 
válce vrátila domů jen sl. Steinerová, dcera bý-
valého klempíře Steinera z Havlíčkovy ulice, 
potom jeden ze synů obchodníka kožemi O. Ne-
ttela, který v době zřízení protektorátu byl na 
obchodních cestách v Pobaltí, a pak židé, kteří 
žili ve smíšených manželstvích a kteří byli od-
vlečeni teprve ke konci války. 
Dne 9, ěervna vdova pí, Svobodová z Leděe n, 

čp, 102, přinesla na ěetniekou staniei ostře 
nabitou pistoli, 40 nábojů a kulovnici, Tyto 
zbraně byly na četnieké staniei ukryty, aby se 
předešlo represáliím, neboť na neoprávněné 
držení zbraní českými lidmi byl také stanoven 
trest smrti. 
Po ukrytých zbraních a po nehlášených osobách 
Němci stále pátrali a konali časté domovní pro-
hlídky. Tak i do Ledče přijelo 11. června několik 
nákladních automobilů s německým vojskem, 
které uzavřelo město a začalo s prohlídkami 
domů. A právě v této době donesl veliteli četnic-
ké stanice, vrchnímu strážmistrovi Vávrovi, 
městský tajemník František Kadlec nehlášenou 
pistoli ráže 7,65 mm. Velitel stanice pistoli 
uschoval a německou vojenskou hlídku nabíd-
nutými cigaretami odvrátil od konání domovní 
prohlídky. Celá akce německého vojska byla 
v Ledči n. S. naprosto neúspěšná, ačkoliv bylo 
známo, že se ve městě ukrývá několik lidí poli-
cejně nehlášených. OK 

Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb LN - příspěvky představují ná-
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