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ÚNOR - POSLEDNÍ ZIMNÍ MĚSÍC 
Tímto měsícem jsme vstoupili do probíhajícího období radosti, vese-

lí a hojnosti, kterým se vyznačuje tradiční masopust. Začal svátkem Tří 
králů, kdy skončila přísná vážnost adventu, a bude trvat až do Popeleč-
ní středy (někdy se také říká Škaredé středy, která bude letos 5. břez-
na). Masopust, fašank, ale také čas Medvědích svátků (podle ústřední 
postavy maškarních průvodů), doba zemědělského klidu. Je to období 
plesů, zábav i obřadních jídel. Kdo ví, proč se zrovna tohle období na-
zývá masopust, když skutečný půst masa má vlastně začít teprve až 
masopust skončí? 

Dům s pečovatelskou službou II v Ledči nad Sázavou 
Stavba byla zahájena v září 2001 a ukončena v měsíci lednu 2003. 

Stavbu prováděla firma Realitní BB & W spol. s r.o. Čáslav. Na stav-
bu bylo vynaloženo celkem 20 942 407 finančních prostředků, z toho 
dotace od Státního fondu rozvoje bydlení činila 17,5 mil. Kč. 

Uvedená stavba navazuje objektem spojovacího krčku na stávající 
domy s pečovatelskou službou. Dům je třípodlažní, vybaven výtahem 
a obsahuje dva byty pro občany s omezenou schopností pohybu a 23 
bytů s úplným příslušenstvím a lodžiemi. V objektu je rovněž spole-
čenská místnost s příslušenstvím a ke každému bytu sklepní kóje. ZC 

Foto: F. Pleva 

NOVÉ VYDÁNÍ KATALOGU SLUŽEB 
Po úspěšném vydání katalogu služeb 2002 připravuje In-

formační centrum nové vydání pro rok 2003 a 2004. O prv-
ní vydání byl mezi veřejností velký zájem, a proto se 
přistoupilo k novému vydání. Zájemci, kteří si přejí být 
v tomto katalogu zveřejněni, se mohou přijít přihlásit do 
20. února 2003. Přihlášky přijímáme v Informačním centru 
na Husově náměstí 60. 

CO NAJDETE NA 
STRÁNKÁCH LN? 

PŘÍLOHA - OBLASTNÍ JÍZD-
NÍ ŘÁD A NOVÉ TELEFONY 
N A M Ú 
PRVNÍ OBČÁNEK SE 
JMENUJE MILAN - STR. 3 
UBRÁNÍ SE NAŠE 
PŘÍRODA? - S T R . 4 
HASIČI BILANCUJÍ 
A BUDUJÍ - S T R 6 

BEZ ZPĚVU 
A MILOVÁNÍ-MARNÉ 

LIDSKÉ PUTOVÁNÍ 
V polovině února má svátek 

svatý Valentýn, patron zamilova-
ných. Jméno vzniklo z latinského 
slova valere a znamená zdravý, 
silný. Mimochodem, první známá 
valentýnka (která se v současné 
době těší stále větší oblibě mezi 
mladými lidmi) na světě byla za-
slána roku 1477 Margery Brew-
sovou, která ji adresovala svému 
snoubenci Johnu Pastonovi. 
A ještě přidáme přísloví, které 
svědčí o věhlasnosti a oblíbenosti 
světce už v dobách dávno minu-
lých. 
SVATÝ VALENTÝN POUŠTÍ 

MRAZY A SNĚHY HÁZÍ. 
SVATÝ VALENTÝNEK -

JARA TATÍNEK. 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sá-
zavou konaného dne 13. ledna 2003 
• RM bere na vědpmí informace p. Pav-
la Freudenreicha a p. Zdeňka Dvořáka, 
zástupců SKPV OŘ Policie ČR Havlíč-
kův Brod, o možnostech umístění kame-
rového systému v Ledči nad Sázavou. 
• RM bere na vědomí přehled o vývoji 
nedoplatků a pohledávek za pronájem 
bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou 
k31. 10. 2002. 
• RM bere na vědomí v souladu s § 102 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění zápis zjednání konaného 
dne 3. 1. 2003 týkající se závěrečného 
posouzení akce „Regenerace lesoparku 
Septouchov v Ledči nad Sázavou". 
• RM bere na vědomí v souladu s § 102 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění zprávu IG Ateliéru spol. 
s r.o., Hřensko 89, o „Bezpečnostním 
kontrolním sledování nestabilních skal-
ních objektů v areálu skalních stěn Sep-
touchov a pod ledečským hradem v Ledči 
nad Sázavou". 
• RM bere na vědomí zápis z jednání 
konaného dne 2. ledna 2003 mezi zástup-
ci Města Ledeč nad Sázavou a jednate-
lem společnosti Nemocnice Ledeč - Háj 
spol. s r.o. ve věci zabezpečení LSPP pro 
zdravotní obvody měst Ledeč nad Sáza-
vou a Světlá nad Sázavou v roce 2003. 
• RM schvaluje v návaznosti na své 
usnesení číslo 26.2002/166RM-s) obsa-
hovou náplň smlouvy o kontrolní činnos-
ti s firmou ATLAS AUDIT s.r.o. na rok 
2002 a 2003 včetně smluvní ceny ve výši 
85 000,- Kč bez DPH za kalendářní rok. 
• RM schvaluje pronájem bytu zvláštní-
ho určení č. 1325 v nově postavené budo-
vě DPS ul. 5. května 1276 paní Dagmar 
Smejkalové, Kamenná Lhota čp. 47. 
Rada města stanovuje maximální regulo-
vané nájemné. 
• RM v souladu zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje uza-
vření smlouvy o zajišťování ne výjezdního 
výkonu lékařské služby první pomoci pro 
dospělé mezi Městem Ledeč nad Sázavou 
a Nemocnicí Ledeč - Háj, spol. s r.o. 
• RM v souladu s zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
uzavření 3. Dodatku smlouvy o dílo č. 
74/11/2000 mezi Městem Ledeč nad Sá-
zavou a společností Realitní BB a W 
spol. s r.o. Čáslav (instalace kabelové te-
levize do 25 bytů) ve výši 21 022,30 Kč. 
• RM schvaluje v souladu zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
zveřejnění záměru pronajmout část pozem-
ku pare. č. 101 (autobusové nádraží) 
a část pozemku pare. č. 2642/2 v návaz-
nosti na usnesení č. 1.2003/20RM-s). 
• RM proj ednala nabídku p. Pavla Něm-
ce, Formánkova 434, Hradec Králové, ze 
dne 8. 10. 2002 na zhotovení Venkovní 
mapy města zdarma ve dvou provedeních 

k umístění v prostoru autobusového ná-
draží a u budovy České pošty a schvaluje 
uzavření smlouvy o bezplatném proná-
jmu části pozemku č. 101 (autobusové 
nádraží) a části pozemku pare. č. 2642/2 
na dobu tří let, pokud bude zhotovení, 
dodání a instalace mapy provedena na 
vlastní náklady dodavatele. 
• RM ukládá vedoucímu OVZP Ing. 
Dvořákovi zajistit finanční nabídku na 
prodloužení pokračování monitorování 
pohybů skalních bloků a zajistit finanční 
nabídku na odstranění náletových dřevin 
skalních masivů Septouchov včetně ošet-
ření kořenových zbytků herbicidy k za-
mezení dalšího růstu ve smyslu nálezu 
monitoringu skalních masivů, včetně 
ověření možností úplné či částečné úhra-
dy nákladů na SFŽP. 
Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sá-
zavou konaného dne 27ledna 2003 
• RM schvaluje nabídnutí pronájmu 
dvou volných bytů v nově postavené bu-
dově DPS ul. 5. května čp. 1276 v Ledči 
nad Sázavou nejprve žadatelům z okol-
ních regionů Světlé nad Sázavou, Hum-
polce nebo Zruče nad Sázavou. 
• RM schvaluje v souladu s ust. či. IV, 
odst. 1 vyhlášky č. 02/2002 udělení vý-
jimky z ustanovení vyhlášky o veřejném 
pořádku pro TJ S.OKOL Ledeč nad Sáza-
vou, Tyršovo nábřeží čp. 433, a to na ob-
dobí od února 2003 do 31. 12. 2003, a to 
s omezením pouze na soboly dle rozpisu 
uvedeného v žádosti, navíc i na termín 
čtvrtek 25. 12. 2003. 
• RM schvaluje v souladu s ust. čl. IV, 
odst. 1 vyhlášky č. 02/2002 udělení vý-
jimky z ustanovení vyhlášky o veřejném 
pořádku pro Schafer-Sudex s.r.o., Ledeč 
nad Sázavou, Podolí čp. 5, a to na akci 
pořádání živé hudební produkce - plesu 
na 21.2.- 22.2.2003 od 20. do 4. hodiny 
v prostorách Sokolovny v Ledči nad Sá-
zavou, Tyršovo nábřeží čp. 433. RM 
podmiňuje udělení těchto výjimek násle-
dujícími podmínkami: 

• v časovém období od 22 hodin nebu-
de hudební produkcí rušen noční klid 

• pořadatelská služba musí být zajiště-
na v minimálním počtu 2 lidí pro ka-
pacitu 50 návštěvníků s tím, že počet 
pořadatelů bude úměrně vyšší k počtu 
návštěvníků 

• pořadatelé jsou povinni znát přesný 
počet návštěvníků akce, kontrolním 
pracovníkům Města bude umožněn 
vstup kdykoliv v době konání akce, 
a to bezúplatně 

• pořadatel akce musí být viditelně 
označen visačkou 

• žadatel ve spolupráci s pořadateli za-
jistí pořádek i na pozemcích, které 
jsou součástí TJ Sokol. 

Součástí udělení výjimky je požadavek 
RM na zajištění úklidu následný den do 9 
hodin celého uličního prostoru před 
sokolovnou. 

• RM v souladu s ust. čl. IV, odst. 1 vy-
hlášky č. 02/2002 o veřejném pořádku 
a za podmínek uvedených v usnesení 
rady města č. 2.2003/3 IRM-s) schvaluje 
prodloužení doby ukončení silvestrovské 
hudební produkce v prostorách TJ 
SOKOL Ledeč nad Sázavou, Tyršovo 
nábřeží čp. 433, dne 31. 12. 2003-1. 1. 
2004 do 5 hodin. 
• RM v souladu s bodem čl. II obecně 
závazné vyhlášky Města Ledeč nad Sáza-
vou č. 02/2001 o znaku a praporu města 
schvaluje bezúplatné otištění městského 
znaku v almanachu oddílu házené, který 
bude vydán při příležitosti 50. výročí 
založení tohoto sportu v našem městě, 
s tím, že organizátoři poskytnou tři výti-
sky almanachu pro archivaci k městské 
kronice. 
• RM v souladu zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje zve-
řejnění záměru na výpůjčku nemovitého 
majetku Města Ledeč nad Sázavou včet-
ně movitého majetku v hodnotě nad 40 
tis. Kč, který užívají: Základní škola Le-
deč nad Sázavou, Mateřská škola Ledeč 
nad Sázavou a Zvláštní škola Ledeč nad 
Sázavou. 
• RM v souladu zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje uzav-
ření smlouvy č. 641/900/2003 o závazku 
veřejné služby ve veřejné linkové osobní 
dopravě na rok 2003 se společností Con-
nex Východní Čechy a.s. 
• RM souhlasí, aby na základě nabídky 
spol. DRUPOS-PROJEKT v.o.s. Havlíč-
kův Brod na zpracování urbanistické stu-
die pro lokalitu rodinných domků Plácky 
Ledeč nad Sázavou bylo zapracováno do 
přípravy rozpočtu pro rok 2003 částkou 
56 tis. Kč. 
• RM navrhuje za územní obvod Ledeč 
nad Sázavou do Správní rady Všeobecné 
zdravotní pojišťovny ČR OP Havlíčkův 
Brod pana PhDr. Přemysla Noska, bytem 
M. Majerové čp. 657, Ledeč nad Sáza-
vou. 
• RM navrhuje za územní obvod Ledeč 
nad Sázavou do Dozorčí rady Všeobecné 
zdravotní pojišťovny ČR OP Havlíčkův 
Brod pana MVDr. Pavla Vrbku, bytem 
Habrecká čp. 414, Ledeč nad Sázavou. 
• RM ukládá tajemníkovi pí Kubistově 
zpracovat na příští zasedání rady města 
přehled činnosti oddělení pečovatelské 
služby Městského úřadu Ledeč nad Sáza-
vou. 
• RM ukládá starostovi p. Urbanovi po-
zvat na příští zasedání rady města ředitele 
společnosti ATOS Ledeč nad Sázavou 
pana Duška ve věci stanovení ceny tepla 
na rok 2003, zároveň RM požaduje před-
ložení ceny tepla zpětně za 2 roky. 
• RM neschvaluje žádost pana Holemé-
ho o pronájem bytu zvláštního určení 
v DPS. 

Slávek Poborský 
místostarosta 
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PRVNÍ V ROCE TŘI. Celých jedenáct dní nového roku jsme čekali, než 
se narodí první občánek našeho města v roce 2003, ale zase to stálo za to. 
Manželům Tvrdíkovým se v havlíčkobrodské nemocnici téměř hodinu po po-
ledni narodil klučina, radost pohledět! Vážil plných 3,6 kg a měřil jeden centi-
metr přes půl metru. Až přijde 18. červen, bude mít tenhle kluk svátek - bude 
totiž Milana. Oblíbené jméno od jižních Slovanů, které samozřejmě znamená 
„ milý, milovaný ", což je ostatně dost patrné z výrazu tváře maminky Moniky. 
Nechť našemu novému spoluobčanovi přinesou tři jedničky na začátku data 
narození pevné zdraví a jen samé výborné do celého života. ok 

Vážení rodiče a milé děti 
Zveme Vás na loutkové divadlo, a to hned každou sobotu v únoru. Plánujeme zájez-

dy za loutkáři do Humpolce 1. 2. na Pohádku naruby, 8. 2. Čarovné bačkůrky, 15.2. 
Dlouhý, Široký, Bystrozraký a 22. 2. Zajíčkova chaloupka a Kašpárkova estráda. Je 
jisté, že o uskutečnění rozhodne dostatečný počet zájemců. Tak je to v naší profesi sice 
vždycky, ale v tomto případě jsme opravdu napnutí, kolik dětí i dospělých projeví zá-
jem o něco, co u nás v Ledči nemáme. 

O jarních prázdninách pojedeme, mimo jiné, dopoledne na dvouhodinové plavání ve 
Vodním ráji v Jihlavě. Příležitosti mohou využít i dospělí. Děti i dospělí platí 150,- Kč. 

Rodičům dětí od 1. do 5. tříd nabízíme na první týden o letních prázdninách 
(30. 6.-4. 7.) Příměstský tábor. Pro někoho již vymřelý druh tábora se pokusím při-
blížit. Činnost tábora je v pracovním týdnu. Začíná i končí každý den v určenou hodinu 
a děti odchází domů. V ostatním se bude co nejvíce podobat „velkému" táboru. Čin-
nosti zakomponované do celotáborové hry, rozdělení do oddílů, soutěže, hry, sport, ru-
kodělky, celodenní výlet, koupání... Při špatném počasí máme zázemí v domě dětí, 
počítače a internet. Pokud se podle programu budeme zdržovat v Ledči, bude oběd ve 
školní jídelně. Cena 500,- Kč zahrnuje mzdu oddílových vedoucích, obědy, dopravu na 
výlet, vstupné, ceny a materiál na táborové činnosti. 

Závěrem zvu manželské a přátelské dvojice, které promeškaly čas tanečních nebo 
chtějí zdokonalit naučené, do Tanečního kurzu pro dospělé, který začíná 7. 3. 2003 od 
20 hodin v sále gymnázia. Rozsah kurzu je 6 lekcí do 11. 4. 2003. Zájemci se hlásí 
v páru, zápis, placení se děje a informace získáte v domě dětí. Cena kurzu je 650,- Kč. 

Hana Veletová 

Situace na trhu práce v mikroregionu Ledeč nad Sázavou 
Míra nezaměstnanosti v mikroregionu Ledeč nad Sázavou k 31.1.2003 činí 7,39 %, 

což je 354 uchazečů o zaměstnání (z toho 206 žen). Průměrná míra nezaměstnanosti 
v okrese Havlíčkův Brod je 7,08 %. Na konci loňského roku byla na Ledečsku neza-
městnanost 6,81 %. Počet nezaměstnaných vzrostl od té doby o 28 uchazečů o zaměst-
nání. 

Přímo ve městě Ledeč n. S. je 193 nezaměstnaných, míra nezaměstnanosti je zde 
6,67 %. 

Počet volných pracovních míst na Ledečsku činí v současné době 13 míst. Ve vol-
ných místech převažují dělnické profese. Nyní připadá najedno volné pracovní místo 
přibližně 27 uchazečů o zaměstnání. 

Na konci loňského roku odešla do důchodu vedoucí pracoviště úřadu práce v Ledči 
nad Sázavou paní Olga Hessová. Úřad práce jí děkuje za dlouholetou poctivou práci 
v této funkci. Ing. M. Kouřil 

Centrum 
- Dům dětí a mládeže, 

Ledeč nad Sázavou, 
Husovo nám. 242 

vyhlašuje výběrové řízení 
na místo hospodáře(-ky) 

na dobu určitou 
od 1. dubna 2003 

do 31. července 2004 

POŽADUJEME: 
• Ekonomické středoškolské 

vzdělání 
• Znalost práce na PC -

Windows -Word, Excel 
• Znalost podvojného účetnictví 

příspěvkových organizací 
• Znalost účetního programu 

KVESTOR výhodou 
• Psaní na stroji 
• Příjemné vystupování -

komunikativní schopnosti 
• Časová flexibilita 

NABÍZÍME: 
• Dobrý pracovní kolektiv 
• Pracovní úvazek 1,0 
• Platové ohodnocení dle 

platných tabulek (zákon č. 
143/92 Sb.) 

Nabídku a životopis 
odevzdávejte 

do 21. února 2003 

Výběrové řízení se uskuteční 
dne 26. února 2003 
v 15 hodin v DDM 

Informace osobně nebo 
na telefonu 

569 720 537, 569 726 415 
M. Hánečka - ředitel DDM 

3 



Recese nebo vandalství? 

1 ^ v > JAROSLAV PANUŠKA {1872-1958) »VC <-,Ai IHlk MOIM KNMICl I MfcNÍ HKAOFť KKAI OVI 

Malíř Jaroslav Panuška 
Tento významný český malíř se naro-

dil 3. března 1872, a tak koncem roku si 
Česká pošta připomněla jeho 130. výročí 
narození krásnou poštovní známkou v sé-
rii Umělecká díla na známkách s nomi-
nální hodnotou 12 Kč. Vyšla dále 
známka s dílem Mikoláše Alše (20 Kč) 
a Jana Petra Molitora (26 Kč). Každo-
pádně Jaroslav Panuška patří mezi uměl-
ce, který tvořil v našem kraji a žil u Světlé 
nad Sázavou. Panuška studoval na 
pražské Akademii výtvarných umění 
u známého profesora Maxmiliána Pirne-
ra a Julia Mařáka. Když asi před dvěma 
roky byla v jízdárně pražského hradu vý-
stava Julius Mařák a jeho žáci, byl zde 
Panuška zastoupen podobně jako na teh-
dy zajímavé výstavě v Rudolfinu. Patřil 
mezi významné umělce generace 90. let 
předminulého století, která hledala oso-
bité tvůrčí vyjádření. Panuška dospěl 
k impresionistické krajinomalbě a kraji-
na u Světlé a Lipnice ho nejednou inspi-
rovala. Kreslil pro časopisy, ilustroval 
knihy a měl fantazii pro zobrazení nad-
přirozených bytostí, vodníků, strašidel 
a duchů. Na známce je vyobrazen obraz 
s názvem Opuštěná z roku 1901 a jde 
0 kvaš na kartonu. Dílo jev Galerii mo-
derního umění v Hradci Králové. Barev-
né provedení známky je vynikající 
a navozuje modří a černí pochmurnou ná-
ladu, kterou rytec Martin Srb mistrovsky 
zvládnul. Navíc na obálce 1. dne je další 
pohádková kresba Vodník a na razítku 
pak strašidlo. 

Jaroslav Panuška jezdil na Vysočinu, 
jezdil i na Lipnici. Byl to právě on, kdo 
potkal Jaroslava Haška a přemluvil ho 
k cestě právě na Lipnici. Dokonce se ho-
voří, že Hašek šel pro pivo jen tak v bač-
korách a v nich také na Lipnici přijel 
s Panuškou. Každopádně se tato česká 
poštovní známka zařadila námětově mezi 
ty, které filatelista sbírající náměty z Le-
dečska rád zařadí do sbírky. Tak rozšíří 
1 tak chudý počet takto tematických fila-
telistických zajímavostí. Jaroslav Panuš-
ka zemřel 1. srpna 1958 ve věku 80 let. 

Dr. Miroslav Vostatek 

MUDr. Julie Láchová 
dětská lékařka 

upřesnění z minulého čísla LN: 
ordinační hodiny 

poradny pro novorozence 
a kojence 

PONDĚLÍ: 13-15 hodin 

Bylo popsáno už hodně papíru na 
stránkách různých periodik i odbor-
ných časopisů, sporadicky vídáme 
i pořad v televizi, anebo slyšíme rela-
ci v rozhlase o životním prostředí. Je 
to téma velice široké a netýká se je-
nom nás lidí, ale všech obyvatel této 
planety. To znamená i naší fauny 
a flóry. V tomto případě mám na 
mysli podmínky pro život především 
naší zvěře. My starší pamatujeme 
pole a lesy plné života. Ozývalo se 
čiřikání koroptví, zajíce a bažanty 
bylo možno vidět běžně při vycházce 
do přírody. Dnes je situace taková, že. 
tato drobná zvěř téměř vymizela. Vy-
světlení nutno hledat ve změně pod-
mínek pro reprodukci, přemnožení 
predátorů - lišek, kun a černé. Dále 
pak působením nás lidí. Mechanis-
my, které používají zemědělci k ob-
dělávání pozem-
ků, jsou nástroji 
na nemilosrdné 
zabíjení všeho 
živého. Pripoč-
teme-li k tomu 
postřiky proti 
živočišným šků-
dcům a pleve-
lům, máme jas-
ný obraz o pří-
činách součas-
ného stavu. 
K těmto nega-
tivním faktorům 
nutno přičíst 
chování někte-
rých z nás - držitelů psů, kteří své 
miláčky klidně pustí z vodítka při 
sběru hub nebo jen tak, při vycházce 
do přírody. Mnozí si neuvědomují, 
že pes je domestikovaná šelma, která 
se živila lovem. Stejně je tomu 
i v případě toulavých koček. 

My, kteří si říkáme myslivci, to 
rozhodně nemáme lehké. Jednak 
jsme v současné době v některých 
médiích označováni za chladnokrev-
né zabijáky a že není drobná zvěř je 
prý naší vinou, protože jsme ji vystří-
leli. To je samozřejmě zcela absurd-
ní. Tyto lživé fámy produkují různá 
rádoby ochranářská seskupení, je-
jichž jediným cílem je snaha o zvidi-
telnění. Neznám jediný případ, kdy 
by se některý z těchto, po většině ne-
zletilců, nabídl pomoci myslivcům 
při roznášení krmení. 

Jedinou zvěří, která se se součas-
nou situací vyrovnává, je srnčí a čer-
ná. Srnčí je však velmi citlivá na 
nenadálé rušivé momenty a stresové 

situace. Věnujeme jí zvláště v zim-
ním období maximální péči 
a snažíme se o to, aby přežila v dobré 
kondici. V lesích by měla mít klid. 
Jsou však bohužel mezi námi lidé, 
kteří nerespektují předpisy a zákony 
a v přírodě si dělají, co chtějí. Jak ji-
nak si vysvětlit jejich jednání, kdy se 
na svých motokrosových strojích 
prohánějí jestřebnickými lesy. Těm-
to výtečníkům nestačí jízda po ces-
tách, kde je to samozřejmě zakázané, 
ale pletou si celý les s motokrosovým 
závodištěm. Je to těžko pochopitelné 
a nelze toto počínání nazvat jinak, 
než recesí anebo vandalstvím. Van-
dalstvím, páchaným na životním 
prostředí. Totožnost těchto záhad-
ných jezdců neznáme, jen se dohadu-
jeme. Ujišťuji Vás, že jakmile 
budeme znát jména, určitě je zveřej-

níme. 
Někteří z Vás 

mávnou rukou 
a řeknou si, že 
pár kousků zvěře 
nic neznamená, 
že se dá podnikat 
nebo jen tak žít 
bez ní. Samo-
zřejmě dá, ale 
jen do té doby, 
dokud budeme 
mít kde žít. 

Uvědomme si, 
že jsme jenom 
součástí všeho 
toho kolem nás, 

čemu se říká příroda, a snažme se za-
chránit alespoň současný stav a za-
chovat jej pro příští generace. Není 
a nebude to lehké! Osvěta na školách 
je v tomto směru prakticky nulová. 
Mládež se od útlého věku věnuje po-
čítačovým hrám nebo sledování stu-
pidních seriálů v televizi. Toto 
médium by nás mělo nejen bavit, ale 
i vychovávat. Té kvalitní zábavy vi-
díme velmi málo a o poučném směru 
se dá pochybovat. 

Nic například proti seriálu o bron-
tosaurech, ale určitě by zaujal, a ne-
jen mládež, pořad o současných 
zvířatech naší přírody. Vždyť někte-
ré děti živého bažanta, zajíce a ko-
roptev v životě neviděly. Pořady, kde 
se neustále střílí, tečou potoky krve, 
kde používání vulgárních výrazů je 
běžným jevem, bohužel na našich 
obrazovkách převládají a rozhodně 
nevedou k utužování morálky, úctě 
k hodnotám a slušnému chování. 

Jan Fulín 
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160570 Praha-Čechtice-Ledeč n. Sázavou - Dotatek z LN 11/02 

1 0 spoj 7 nejede 27.12.02 spoj 4 nejede 29.12.02, 20.04.03, 16.11.03 a 
jede také 21.04.03,17.11.03 

spoj zastávkou projíždí 
spoj jede po jiné trase 

X jede v pracovních dnech | 
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky < 
(5) jede v pátek © jede v sobotu ® jede v neděli 
Na lince platí tarif vyhlášený ČSAD Praha Vršovice a.s. 
Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. 
Přednostně se přepravují cestující do vzdálenějších zastávek. 
Dětské kočárky a velmi rozměrné předměty se nepřepravují. 
Místní frekvence se v obvodu MHD Benešov a Vlašim přepravuje za tarif ČSAD Praha Vršovice a.s. 
Cestující s místenkou ztrácí právo na své místo, neobsadí-li je 5 minut před odjezdem spoje z výchozí zastávky. 
R Místenku s jízdenkou je možno zakoupit ve všech předprodejních kancelářích AMS: 

na spoje 3 a 5 ze zastávky Praha,Roztyly do zastávek Cechtice až Ledeč nad Sázavou,Husovo nám. 
na spoj 7 ze zastávky Praha,Roztyly do zastávek Loket u Čechtic.Brzotice až Ledeč nad Sázavou,Husovo nám. 
na spoj 2 a 4 ze zastávky Ledeč nad Sázavou,Husovo nám. do zastávky Praha,Roztyly. 

E H spoj 6,9 nejede 20.04.03,16.11.03 a jede také 
01.01.03, 21.04.03, 28.10.03, 17.11.03 

MHD možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu 
x zastávka je jen na znamení nebo požádání 

212 Čerčany-Zruč nad Sázavou strana 24 
km Vlak 9271 

X 
9201 

X 
9273 

X 
9231 

m 
22205 9221 22207 

(fi) 
9233 9203 

(fi)<5fe 
9205 9207 9209 

(fi) 
9235 

®ES 
9275 

m 
9211 

m 
9277 

m 
9213 

EQ 
9279 

m 
9237 

m 
Ze stanice Benešcr & Praha h .n. u 

11 
22 
27 

čerčanv 221 
Choceradv 
Sázava-č. Budv 
Ledečko 014 

3 17 
x 3 38 

3 50 
3 58 

4 25 
x4 40 

4 58 
5 07 

5 20 
x5 34 

5 51 

5 25 
x 5 39 

5 56 
6 19 

X 604 
ÉĚ6 14 

6 55 
7 13 
7 35 
745 

8 02 
8 12 

8 30 
8 47 
9 08 
9 18 

9 25 
9 42 

10 02 
10 22 

11 25 
11 42 
12 01 
12 32 

13 55 
14 12 
14 36 
14 53 

15 32 
15 49 
16 09 
16 19 

16 30 
16 47 
17 07 
17 17 

16 25 
16 42 
17 06 

17 25 
17 43 
18 02 
18 17 

1834 
18 56 
19 12 

19 31 
19 52 
20 13 
20 34 

21 25 
x21 41 

21 57 

22 21 
x22 39 
22 55 
23 04 34 

44 
55 
V 

českv Šternberk 
Kácov 
Zruč n/S zast. 
Zruč n/S 235 o 

9243 
EB 4 10 
^ 4 30 
Í B 4 3? 

~x5~Í9 
5 36 
5 53 
5 56 

9245 
X 

7 03 
7 06 

)T6~30" 
6 46 
7 03 
7 06 

924$~ 
X 

7 03 
7 06 

TB8 
8 15 
8 36 
8 39 

9247 
X 

10 00 
10 03 

9 29 
9 48 

10 06 
10 09 

1034 
10 52 
11 12 
11 15 

12 45 
13 22 
13 43 
13 46 

15 06 
15 24 
15 44 
15 47 

16~31 
16 49 
17 09 
17 12 

l 
17 44 
18 02 
18 05 

18 30 
18 48 
19 07 
19 10 

20 48 
21 04 
21 23 
21 26 

x23 16 
23 31 

x23 49 
23 52 

212 Zruč na d Sáz avoi j - s větlá nad Sázavou 
km Vlak 9241 

X 
9243 
m 

9243 9201 
X 

9245 9221 
X 

9247 9203 
(fi 

9205 9249 
m 

9207 9209 
(fi) 

9209 
(fi)|E 

9251 
D3 

9251 
m 

9211 
m 

9213 
EQ 

9213 
EE 

64 
74 

Zruč n/S 235 
Vlastějovice 
Ledeč n/S 

3 19 
3 30 
3 51 

4 34 
4 45 
5 04 5 08 

5 57 
6 08 
6 38 

7 14 
7 25 
7 48 

8 48 
9 10 
9 28 

10 13 
10 24 
1044 

11 45 
11 57 
12 22 

13 47 
13 58 
14 21 

14 29 
14 45 
15 06 

15 48 
15 59 
16 24 

1713 
17 24 
17 43 17 47 

1821 
18 31 
18 49 18 55 

19 36 
19 47 
20 06 

21 27 
21 38 
21 57 21 58 84 

90 
Smrčná 
Svétlá n/S 230 O 

4 08 
4 20 

5 24 
5 37 

6 54 
7 06 

8 04 
8 16 

11 01 
11 13 

12 38 
12 50 

14 35 
14 46 

15 22 
1534 

16 40 
16 51 

18 04 
18 15 

19 13 
19 25 

20 20 
20 31 

22 12 
22 23 

Uc slámce ILQMÍ H Hmri H Rrori HHmd HRrnd 

212 Světlá i nad S ázav ( O U -• Zru č nad Sázavou 
km Vlak 9220 

Ffl 
9222 

X 
9200 9240 

X 
9242 

X 
9202 9204 

(fi) 
9206 9224 

X 
9208 9210 

c f t E O 
9262 

(ft) FV\ 
9210 

(fi) 
9244 9244 

in 
9212 
in 

9214 
Ffl 

9246 
EQ 

9260 
EQ Ze stanice H.Brod H,Bn?d K B S T 0 

6 
Svétlá n/S 230 
Smrčná 

X 4 34 
X 4 45 

5 58 
x 6 08 

7 20 
7 32 

8 20 
8 33 

10 14 
10 24 

11 52 
12 04 

13 53 
14 04 

1506 
15 18 

15 57 
16 07 

17 13 
17 24 

18 20 
18 35 

I E 19 33 
JE 19 45 

21 26 
21 38 

22 31 
x22 40 16 

26 
3 3 

Ledeč n/S 
Vlastéiovice 
Zruč n/S 235 o 

4 23 
4 50 
5 01 

4 23 
4 50 
5 01 

5 16 
534 
5 46 

6 27 
6 44 
6 5£ 

7 54 
8 12 
8 23 

8 50 
9 08 
9 20 

10 49 
11 08 
11 19 

12 21 
12 39 
12 50 

13 12 
13 31 
134? 

14 27 
14 45 
14 57 

1534 1621 16 22 
1641 
16 53 

17 39 1744 
18 02 
18 14 

18 53 
19 12! 
19 23 

E 20 10 
T 20 27 
R? 20 38 

22 05 
22 23 
22 35 

22 54 

212 Zruč na d Sáz avoi J - C erča nv 
km Vlak 9270 

X 
9230 

X 
9234 

<D 
22200 

9272 
9220 

m 
9222 

X 
9200 9240 

X 
9202 9204 

c a 
9206 9224 9208 

<5*> 
0^9232 9274 

KFl 
9210 

(fi) 
9212 
JE 

9214 
9278 

92461 

" 2 2 36 
x22 39 

22 59 
35 
46 

Zruč n/S 235 
Zruč n/S zast. 
Kácov 

3 45 
X3 48 

4 06 

3 45 
x3 48 
4 06 

X 5 07 
x 5 11 

5 34 

5 07 
x5 11 

5 42 

6 19 
6 23 
6 55 

6 56 
6 59 

22202 

9 23 
9 27 
9 48 

11 26 
11 30 
11 49 

12 51 
12 55 
13 14 

13 49 
13 53 
14 13 

14 58 
15 02 

•15 48 

16 26 
16 30 
16 56 

17 14 
17 18 
1746 

19 37 
x19 40 

19 59 

E J 2 0 3 9 
t x20 43 
^ 21 14 

92461 

" 2 2 36 
x22 39 

22 59 56 
63 
68 

českv Šternberk 
Ledečko 014 
Sázava-č.Budv o 

4 05 
4 14 

x4 21 
4 35 
4 43 

4 21 
4 35 
4 44 

5 37 
• 5 47 

x 5 49 
6 04 
6 14 

x5 58 
6 15 
6 23 

712 
7 26 
7 36 

ctb 
7 46 
7 54 

1006 
10 20 
10 29 

12 06 
12 19 
12 29 

13 30 
13 49 
14 08 

14 30 
14 46 
14 56 

16 05 
16 21 
16 38 

I 
17 22 
17 32 

18 03 
18 18 
18 27 

x20 16 
20 29 
20 38 

t 
X21 31 

21 4 4 
21 53 

9276 
68 
79 
90 rrr 

Sázava-č. Budv 
Choceradv 
čerčanv 221 O 

/ A J 

4 14 
x4 30 
4 49 

5 06 
X 5 22 

5 42 

4 44 
x4 59 

5 14 

6 04 
6 22 
6 38 

6 14 
X 6 3 0 

6 45 

6 48 
7 04 
7 20 

7 36 
7 54 
8 11 

10 29 
10 48 
11 05 

12 29 
12 48 
13 05 

14 08 
14 27 
14 44 

14 56 
15 13 
15 30 

16 38 
16 57 
17 14 

17 32 
17 56 
18 11 

17 32 
17 56 
18 11 

18 27 
18 46 
19 04 

20 38 
x20 57 
21 14 

JE 22 11 
t x22 29 HD 22 46 

19 27 
x19 43 

19 59 

E 3 iedev © . + nejede 25.XII.. 1.1. 
• nutno přestoupit na vlak 9272 

. „ o d 18.IV. do 26.IX. a 30.IV..7.V. 
E l iede v (D a 23.XII..30.IV..7.V..27.X. 

• 9208 příjezd v 15 21 
E 3 iede v X do 17.IV. a od 29.IX. 

jede v CD -<£), nejede 30.IV..1 

31.XII..20.IV..1..8.V.. 5.VII., 16 XI. 
. nejede 31.XII., od 22.IV do 25.IX. 
.7..8.V. 
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NOVÉ TELEFONY NA MÚ 
přízemí Jméno Č. dveří Tel. linka 

Městská knihovna 569 729 585 
vedoucí oddělení Marie Viktorová 569 729 580 
oddělení hudební 569 729 581 
oddělení pro dospělé 569 729 582 
oddělení dětské 569 729 583 
fondy 569 729 581 
regionální služby 569 729 584 
I. patro Jméno Č. dveří Tel. linka 
Obřadní síň 101 
Odbor správní, sociální a organizační 
vedoucí odboru Ing. Július Barta 113 569 729 550 
oddělení sociální 
vedoucí oddělení Martina Měkotová 112 569 729 551 
referent Ivana Gampeová 112 569 729 555 

Milena Peroutková 569 729 556 
oddělení správní 
vedoucí oddělení 
referent Iveta Kalivodová 109 569 729 552 
evidence obyvatel Jaroslava Horajsová 108 569 729 553 
matrika Marie Bělohradská 106 569 729 554 
oddělení pečovatelské služby - ul. 5. května čp. 473 
vedoucí oddělení Dana Pospíšilová 569 726 631 
II. patro Jméno C. dveří Tel. linka 

Kancelář starosty 
Zasedací místnost 202 569 729 560 
spojovatelka 203 569 729 511 
sekretariát, podatelna Jitka Urbanová 203 569 729 518 
starosta Karel Urban 208 569 729 512 
místostarosta Jaroslav Poborský 209 569 729 513 
tajemnice Jiřina Kubistová 212 569 729 514 
Odbor ekonomický 
vedoucí odboru Ing. Pavel Nácovský 221 569 729 520 
oddělení investiční a majetkové 

Zdena Čubanová vedoucí oddělení Zdena Čubanová 215 569 729 522 
pokladna Marie Starová 213 569 729 523 
oddělení finanční 

Ludmila Štěpánková vedoucí oddělení Ludmila Štěpánková 217 569 729 521 
účtárna Jaroslava Fialová 220 569 729 524 

Eva Viktorová 220 569 729 525 
Milada Hermanová 220 569 729 526 

III. patro Jméno Č. dveří Tel. linka 

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí 
vedoucí odboru Ing. Břetislav Dvořák 305 569 729 530 
oddělení výstavby 
vedoucí oddělení Tomáš Březík 304 569 729 531 
referent Marie Komárovská 303 569 729 533 

Alena Prášková 302 569 729 534 
oddělení životního prostředí 
vedoucí oddělení Jana Fotrová 307 569 729 532 
referent Jana Boumová 306 569 729 535 
Odbor školský, kontrolní a tiskový 
vedoucí odboru Otakar Kubát 308 569 729 540 
Referent Lenka Zengerová 308 569 729 541 

Kontaktní místo státní sociální podpory 
Vladimíra Pajerová 312 569 729 590 
Monika Radilová 312 569 729 590 
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Z POLICEJNÍCH ZÁPISKŮ 
• 1. 1. Hromadnou rvačkou přivítala 
parta mladíků nový rok. Bujná těla vyra-
zila dveře restaurace Centrál (3000 ko-
run) a zde „volenka" pokračovala po celé 
ulici. Jak na Nový rok, tak po celý rok. 
No potěš Bůh! 
• 2. 1. D. K. z Ledče nalezla a odevzda-
la mobilní telefon dosud neznámého ma-
jitele. Pokud je takový mezi našimi 
čtenáři, nechť se informuje na městském 
úřadě. 
• 4. 1. Nekulturní poberta měl v míst-
ním „Rokáči" zcela jiné zájmy než kon-
zumaci a dobrou zábavu s přáteli. Ukradl 
zde totiž panu Z. H. bundu za 1500 ko-
run. Naštěstí byl po týdnu dopaden. 
• Současní zloději jsou opravdu „vo-
seklí". Hned po ránu rozbili výlohu pro-
dejny Atos a naložili si takto zbudovanou 
cestičkou zboží za osm tisíc. 
• 5. 1. Nedisciplinovanost řidičů je na 
denním pořadu. Jeden takový, který se 
bez hltu kořalky nevydá na cestu, se našel 
v Hněvkovicích. Teď ho čekají starosti, 
jen aby je také neutápěl v truňku. 
• Stavba domu bývá většinou ukázkou 
rodinné soudržnosti a vzájemné pomoci, 
že to může být i jinak, předvedli „staveb-
níci" domku v Kamenné Lhotě. Znesvá-
řené rodiny tu místo míchání malty 
a podávání cihel rozdávaly facky. 
• 6. 1. Povážlivě se množí vykrádání 
aut, jak se budete mít možnost přesvědčit 
na dalších řádcích. Světelák M. K., krátce 
parkující v Hněvkovicích, byl během 
chvilky okraden. Neznámý pachatel mu 
rozbitým okénkem odcizil mobilní tele-
fon. Tři králové to nebyli - ti totiž dary 
nosí. 
• 8. 1. V Podhradí byly vykradeny čtyři 
rekreační objekty. Neznámý pachatel tu 
nadělal škodu na majetku za pět tisíc 
a čtyři tisíce si tu nakradl. 
• 10. 1. Trochu hororově vypadal nález 
části auta u Číhoště. Jednalo se totiž o od-
borně uříznutou část zcela nové Fabie. 
Ostatní části nalezeny nebyly, stejně jako 
je neznámý majitel auta. 
• Jako přestupek proti majetku je hod-
nocena krádež televizoru z místního pen-
zionu. Přestupek tu sice máme, ale 
pachatele ne! 
• Pan V. H. z Frýdku-Místku bude na 
Perlu Posázaví vzpomínat nerad. Na Hu-
sově náměstí mu totiž ze zaparkovaného 
auta neznámý pachatel za bílého dne od-
cizil autorádio a nákupy za téměř 9000 
korun. Skoda na poškozeném autě je za 
tisícovku. 
• 12. 1. Trochu draho přišla M. B. „dy-
čina" ve Vilémově. Neznámý pachatel 
mu tam ukradl zimní bundu i s doklady 
za více jak tři tisícovky. 
• 13.1. Z místní prodejny Spektrum na-
hlásili podezření z podvodu. Poněkud 
svérázně si vykládá paní z Bohumilic 
úvěrovou smlouvu s prodejnou. Zboží 
užívá, ale zaplatit 11 000 korun sejí ne-
chce. 
• Přímo před místním policejním oddě-
lením našel J. S. z Ledče občanský prů-

kaz a další tiskoviny. Vše bylo předáno 
ke spokojenosti majitele. 
• Že občas dětem zakážeme sledování 
televize, je známo, ale že se to může 
přihodit dospělým? A přece! M. J. 
oznámila, že jí brání J. CH. v užívání 
barevného televizoru, který řádně zdě-
dila po otci. V programech jistě o moc 
nepřišla (ještě by se dozvěděla tu pří-
šernou zprávu že: „Mattoni už není!"), 
ale majetek to je. 
• 15.1. A opět krádež v autě a opět stej -
ným způsobem - tedy okénkem. Paní L. 
K. z Koutů nechala jen krátce zaparkova-
né své auto Na Pláckách. Ale i taková 
krátká doba stačila neznámému zloději, 
aby jí z auta ukradl kabelku a mobilní te-
lefon. 
• 17. 1. Z Českých drah přišlo ohlášení, 
že došlo k poškození závory na přejezdu 
v Nádražní ulici. Naštěstí pachatelé jsou 
známí. Jedná se o bandu mladíků, která 
má v našem městě na svědomí už řadu 
poškození. Tentokrát jejich počínání pro 
ně bude skutečně vážné, neboť se jedná 
o veřejné ohrožení. 
• 18. 1. Trestný čin se stal z obyčejné 
hospodské rvačky. Obviněn je R. B., kte-
rý na zábavě napadl J. P., který musel být 
ošetřen lékařem. 
• 20.1. Další drzá loupež na Husově ná-
městí. Rozlomenými vstupními dveřmi 
se nad ránem vloupali do prodejny Spek-
trum neznámí zloději v kuklách. Ztráty 
nejsou dosud vyčísleny. 
• Tentýž den se opět neznámí pachatelé 
vloupali do rekreačního objektu nad lo-
mem. I tady je škoda na majetku značná -
120 000 korun. 
• 25. 1. Vloupání (opět okénkem) do 
vozidla v Zahájí. Majitel tu přišel o sate-
litní navigační systém, což bratru přijde 
na 154 tisíc. Takovou hodnotu nemají ani 
auta většiny z nás! Kampak se asi poberta 
díky navigaci dostane příště? 
Tak tedy vážení, hlavně pozor na zloděje, 
kteří se vloupají okénkem do aut. Neza-
vdávejte jim příčinu tím, že budete v autě 
nechávat volně položené cenné věci 
a každé podezření hlaste policistům. Da-
rebák (ci) budou zřejmě z našeho měs-
ta. ok 

R E S T A U R A C E C E N T R Á L 

v LECJČÍ N . S . 

VÁS SRdEČNĚ ZVE INA 

VEPŘOVÉ HODY 
(koMplETINÍ ZAbíjAČkA) 

V ÚTERý 4 . b Ř E Z N A 2 0 0 5 

p o CELÝ (JEN. 

SRCIEČINE VÁS ZVEME 

NA ochuTNÁvku pRodukrů 
PRAVÉ ČEskÉ ZAbíjAČky! 

Zásahy na PS Ledeč n. S. 
• 3.1. Hasiči na žádost pana Štěpánka 
čerpali vodu v kotelně ZŠ Barborka 
v Ledči n./Sáz. 
• Jednotka vyjela s technikou do 
Stvořidel na odstranění nahromadě-
ných klád, které ohrožovaly most přes 
řeku Sázavu. Jednotka klády odstranila 
pomocí navijáku a trhacích háků. 
• Téhož dne jednotka vyjela uvolnit 
silnici směrem na osadu Rohule, kde 
spadlý strom blokoval průjezdnost vo-
zovky. 
• 8.1. Tohoto dne vypukl požár boj le-
ru na PS-Ledeč n./Sáz. příslušníci 
sloužící směny požár uhasili přenos-
ným hasícím přístrojem CO 2. Požár 
vznikl po zkratu elektroinstalace boile-
ru. 
• 10. 1. Na žádost PČR odd. Ledeč 
n./Sáz. jednotka odklízela vrak 
Š-Fabie v blízkosti Číhoště. 
• 11.1. Jednotka odstraňovala torzo 
auta zn. Fabie - přední pravou část, 
v lese nedaleko osady Prosíčka. 
• 13. 1. Jednotka zasahovala u do-
pravní nehody mezi Bilantovou a Dob-
rovítovou Lhotou. Vozidlo AUDI, 
které bylo zaklíněné ve stráni mezi 
stromy, zajistila proti požáru, uvolnila, 
pomocí navijáku vyprostila a předala 
majiteli. 
• 14.1. Další dopravní nehoda se udá-
la u obce Kožlí, kde jednotka zabezpe-
čila vozidlo proti požáru a zajišťovala 
místo nehody. 
• 19. 1. Jednotce byl nahlášen požár 
chaty v Golčově Jeníkově. Jednotka 
vyjela s Camivou, po příjezdu již byl 
požár zlikvidován místní jednotkou. 
• 28.1. Tento den byl vyhlášen první 
stupeň povodňové aktivity na řece Sá-
zavě. Jednotka monitorovala řeku Sá-
zavu, naštěstí k žádným škodám na 
majetku nedošlo. 

Volná mís ta 
CHORVATSKO 

Omišská riviéra: 
1. - 10. 7. 2003 ubytování 

přímo u pláže, 2, 3 a 4 lůžkové 
pokoje s WC i koupelnou. 

Polopenze: 8.150,- Kč 
Sleva: děti do 12 let 
Kontakt: 604 161 302 

BULHARSKO 
Termín, místo, doprava dle 
vlastního výběru z katalogu. 

Bližší informace: 
mobil: 604 161 302 
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Hasičský záchranný sbor bilancuje a buduje 
V roce 2002 došlo na území okresu 

Havlíčkův Brod k 1139 nežádoucím udá-
lostem, z toho bylo 124 požárů. Při těchto 
událostech došlo k materiálním škodám 
ve výši 25 mil. A naopak byl uchráněn 
majetek ve výši 275 mil. Naše profesio-
nální jednotka se na této statistice podíle-
la likvidací 228 případů. Jednalo se o 22 
požárů, 49 dopravních nehod, 18 čerpání 
vody ze zatopených prostorů, 2 olejové 
havárie a 7 planých poplachů. Ostatních 
130 výjezdů bylo technického rázu na 
žádost složek Integrovaného záchranné-
ho systému. Jednalo se např. o likvidaci 
následků dopravních nehod, vnikání do 
uzavřených objektů, kde se nacházeli 
bezmocní lidé (dům pečovatelské služ-
by) nebo zapnuté spotřebiče apod. V ka-
tastru města Ledeč n. S. bylo 105 
výjezdů, což je nárůst téměř o 100 %. 
Počet událostí každým rokem narůstá, 
například v roce 2001 měla ledečská jed-
notka za celý rok 141 výjezdů. 

V uplynulém roce jsme nezasahovali 
pouze v našem hasebním obvodu. Při 
srpnových povodních byl náš příslušník 
prap. Pokorný členem jednotky zasahují-
cí na území sousedního Rakouska. Další 
příslušníci prap. Špaček, pgrap. Husák, 
npor. Musil a npor. Jaromír Říha zasaho-
vali na různých místech v ČR od Plzně až 
po Prahu. Ostatní, kteří zůstali na domov-
ské stanici, likvidovali lokální povodně 
a další události. Za toto nasazení patří 
všem velké poděkování. Příslušníci naší 
jednotky neváhali přerušit své dovolené 
a nastoupili do služby. 

V druhé části mého příspěvku bych 
chtěl reagovat na některé dotazy a podně-
ty od občanů. 

Novinkou je tísňové číslo 112. Toto 
číslo, které znají obyvatelé především zá-
padní Evropy jako tísňové, začalo fun-
govat i v ČR. V našem regionu se číslem 
112 dovoláte na krajské operační středis-
ko v Jihlavě, stejně jako když voláte lin-
ku 150 z mobilního telefonu. Při využití 
tohoto čísla je třeba důkladně popsat mís-
to události (vzhledem ke shodě jmen obcí 
apod.). Současně s číslem 112 budou na-
dále fungovat již známé tísňové linky 
150, 155 a 158. Číslo 112 bude asi pře-
vážně využíváno cizinci a lidmi, kteří se 

v krizové situaci nemohou rozhodnout, 
kam volat, a operační důstojníci obsluhu-
jící toto číslo budou vybaveni potřebný-
mi jazykovými znalostmi. 

Novinkou, která se přímo nedotýká 
města Ledeč n. S., ale uvádím ji zde jako 
informaci, je, že od 1. 1. 2003 byla otev-
řena nová profesionální stanice, a to ve 
Světlé nad Sázavou. 

S touto informací souvisí část dotazu 
od občanů, kteří se ptají, jak je to s hasiči 
celkově, kdo je řídí apod. 

Hasičský záchranný sbor spadá pod 
ministerstvo vnitra, je řízen generálním 
ředitelstvím přes krajské ředitelství 
a územní odbory. Generální ředitel HZS 
je náměstkem ministra vnitra. Pod HZS 
spadá rovněž ochrana obyvatelstva (dří-
ve civilní ochrana). Uzemní odbor (dříve 
okres) Havlíčkův Brod má 4 profesionál-
ní stanice - Havlíčkův Brod, Chotěboř, 
Ledeč nad Sázavou a Světlou nad Sáza-
vou. Tyto jednotky jsou označovány jako 
PI - příslušníci těchto jednotek slouží na 
svých stanicích ve 24 hodinových smě-
nách a mají výjezd do 2 minut od ohláše-
ní události. Dále na územním odboru 
spolupracujeme s vybranými jednotkami 
JPO III. Jednotky JPO III (v našem ob-
vodu jsou to Kožlí, Jedlá, Leština u Svět-
lé, Číhošť a Ledeč n.S.) mají výjezd do 
10 minut a předpokladem její funkčnosti 

je, že část členů jednotky je zaměstnána 
ve své obci a zaměstnavatele, který je 
ochoten občas tolerovat jeho nepřítom-
nost (pokud vyjíždí k případu). Tyto jed-
notky mají sirény nebo jiné svolávací 
prostředky napojené na operační středi-
sko a lze jimi vyhlásit poplach z Havlíč-
kova Brodu nebo Ledče. Další jednotky 
jsou místní s označením JPO IV, které 
zasahují pouze na území své obce. 

Velkým přínosem pro ledečské hasiče 
je přestavba požární stanice. Tato akce 
byla plánována řadu let, ale k její realiza-
ci se mohlo přistoupit teprve v loňském 
roce, kdy se podařilo sehnat potřebné fi-
nanční zabezpečení. 

Při přestavbě byla ubourána pravá část 
budovy vystavěná v letech 1904-1906. 
Na jejím místě byla vystavěna budova 
nová, která plynule navazuje na budovu 
postavenou v letech 1980-1983, ve které 
v současné době ve stísněných podmín-
kách probíhá služba. 

Termín pro dokončení stavby je září 
letošního roku, kdy by měla být stavba 
předána do užívání. 

Projektovou dokumentaci připravila 
firma Ating - Jaroslav Bělohradský 
a stavbu provádí STAVBA-první staveb-
ní Havlíčkův Brod. Oběma zmíněným 
firmám děkujeme za dobrou spoluprá-
ci. Vítězslav Hess, foto F. Pleva 
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Čemu slouží naše slova? 
Denně jsme svědky různého jednání i posluchači všelijakých výroků lidí. My sami 

máme na věci svůj názor, myslíme si „své" a také své mínění vyslovujeme. Žijeme 
v čase soutěžení, kdy každý usiluje být první, být úspěšný, být publikován. Tak podlé-
háme pokušení reagovat ihned, co nejrychleji, bez rozmyslu, bez znalosti okolností 
a souvislostí daného problému. Je skutečně nezbytné chtít za každou cenu ke všemu 
a hned hlásat své mínění? 

S tímto trendem doby kontrastuje doporučení staré moudrosti: „Pamatuj, každý člo-
věk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Hněvem přece 
nic dobrého neprosadíš." Ještě starší výrok vzešlý z životní zkušenosti dodává: „Odpo-
věď měkká odvrací hněv, ale řeč vzpurná vzbuzuje prchlivost." První poslech těchto 
slov útočí na naše sebevědomí a probouzí v nás nutkání říci, že jsou situace, kdy měk-
kost není na místě, kdy je třeba mluvit jasně a rozhodně. Ano, je tomu tak. Přitom ale 
platí, že by tajasná, rozhodná a nekompromisní řeč, znamenající, že ano je vskutku ano 
a ne zase ne, neměla být nesena duchem vzpurnosti vyvolávající adresátovu prchlivost. 
Motivem a cílem lidského myšlení, mluvení a jednání by měla být touha po vzájem-
ném pochopení a sblížení. 

Svět je na pokraji propasti války. Je to nepochybně i důsledek tvrdých a vzpurných 
řečí. Je to i následek neurčitosti v minulosti vyřčených slov. V takovémto světle váhy 
slova a odpovědnosti k jeho vyřčení nás žel nepřekvapí, ale zarmoutí, že ti, kdo tráví 
čas v pohodlí a teple poslanecké sněmovny bez znalosti prostředí a okolností, snadno 
a rychle, bez přemýšlení, vypustí z úst jedovatou slinu hanlivých slov srovnávajících 
jednání zhrzeného kandidáta funkce hlavy státu s rozhodnutím některých našich vojá-
ků odejít z Kuvajtu domů. 

Moudrost zaznamenaná v Knize knih říká: „Jazyk je oheň. Je to svět zla mezi našimi 
údy, poskvrňuje celé tělo a ničí celý náš život. Je to malý úd, který se může chlubit vel-
kými věcmi. Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá." Ano, tak 
tomu být nemá, žel znovu a znovu tomu tak je. Jeden z prezidentských kandidátů mlu-
víc o své výzvě k volitelům, aby se příště polepšili, řekl, že zkusil začít u sebe a zjistil, 
že to není snadné. Kéž se toto jeho konstatování nestane záminkou a důvodem, proč to 
i nadále nezkoušet znovu. Kdo to činí, naplňuje již zmíněnou moudrost: „Každý člověk 
ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu." Zlého je v našem 
světě víc než dost. Vytvářejme svojí rozvahou, zdrženlivostí a uvážlivou volbou slov 
prostor pro obyčejný a pokojný lidský život. Jan Hálek, farář 

Církve československé husitské 

Hrad Lipnice 
Lipnice byla založena Ctiborem z Lipnice, předkem pánů z Cimburka. Ve 14. století 

náležela mocným pánům z Lipé. Od těchto koupil Lipnici Karel IV. v roce 1370. Krá-
lem Václavem IV. dána dědičně pánům z Landštejna. Po různých přeměnách dostala se 
Lipnice v majetku panu Janu Rudolfovi Trčkovi z Lípy; po Bílé Hoře byly však jeho 
statky zabaveny a Lipnice darována pánům z Verniersu. Roku 1645 obsadili Lipnici 
Švédové a plenili daleko v okolí. Roku 1842 přešla v majetek hrabat z Trauttmannsdor-
fu, jimž patří dosud. V roce 1847 zřítila se věž nad branou a zámek pak po vyhoření 
zůstal zříceninou a ustavičně pustne. 

Tolik text na barevné pohlednici vydané Minervou Praha, Spálená 48 ještě za mo-
narchie v minulém století. Autor není uveden. Pohlednice je z téže série - je zde uvede-
no č. 977 - jako byla barevná pohlednice ledečského hradu po požáru. Před časem byla 
publikována na stránkách Ledečských novin. Určitě to byl dobrý počin a stálo by za to, 
aby i dnes se o něčem podobném nějaký nakladatel poohlédl. Miroslav Vostatek 

ANTONÍN MYSLÍK 
Před dvaceti lety, 19. února 1983, 

v nedožitých padesáti letech, zemřel 
nadějný hudební skladatel a výborný 
muzikant Antonín Myslík. 

Pocházel ze Zahrádky u Ledče, 
kde jeho maminka působila jako uči-
telka a otec byl kapelníkem známé 
místní hudby. Po něm také zřejmě 
podědil malý Toník své nadání, které 
se projevilo už v době středoškol-
ských studií na ledečském gymnáziu. 
Otci také při příležitosti své maturity 
věnoval svou první orchestrální 
skladbu „Pochod maturantů", kterou 
před zahájením ústních zkoušek 
v roce 1951 prvně hrál svazácký 
školní orchestr. 

Po dalším studiu hudby byl dlouhá 
léta členem a duší komorního hudeb-
ního tělesa Collegium musicum, pra-
gensis, pro něž vyhledával a upravil 
celou řadu děl staré a nej starší hudby, 
jejímž byl na slovo vzatým odborní-
kem a interpretem. Byl také autorem 
řady zasvěcených studií a statí z obo-
ru hudební teorie a kritiky. 

Skoda, že odešel tak záhy, že mu 
nemocné srdce nedovolilo plně roz-
vinout a vyčerpat nadání a znalosti 
ve prospěch naší hudby. ok 

C C S K R É D O 
K R E D I T N Í K A R T A 

bez účtu a bez ručitele 
Bezúročné období až 45 dnů 
Využití: obchody, bankomaty, 

čerpací stanice. 
Úvěrový rámec: 5000-70 000,- Kě 

POZOR: 
Ke kartě CCS KRÉDO získáte 

kartu CCS BONUS s finančním 
nábojem 1000,- Kč 

(nákupy u čerpacích stanice v ČR). 
KANCELÁŘ: 

UNION POJIŠŤOVNA 
středa, pátek: 14-16 

Havlíčkova 186, Ledeč n. S. 
604 161 302-kdykoliv 

7 



PRODEJNY 

TEXTIL - LÁTKY - ZÁCLONY 

ve SVĚTLEN. SÁZ. NA NÁMĚSTÍ 
(nad Kooperativou) 

a v HAVLÍČKOVĚ BRODĚ, HORNÍ UL. 1847 

p r o v á d í s l e v y 
na kostýmové a šatové látky 

- 50 % sleva, též zbytky, 
na dekorační látky 30 % slevu, 

do vyprodání. 
Dále Vám nabízíme velký výběr 

povlečení v krepu, bavlněném saténu, 
flanelu, froté prostěradla aj. 

Vše od českých výTobců. 

Těšíme se na Vaši návštěvu 

SVAZ RYBÁŘŮ 
MO LEDEČ NAD SÁZAVOU 

pořádá 

VÝROČNÍ ČLENQKOU 
QCHŮZI 

v sobotu 8 . března 2 0 0 3 

NA RYBÁRNĚ 

Zahájení v 8 . 3 0 hod. 

1878 
Tohoto roku byla zvýšena silnice pod skálou 
ke Koželužně. Bylo to za starosty Josefa Neu-
berta a okresního tajemníka MUDr. Josefa Kr-
tajíce. Silnice byla tak nízká a chatrná, že při 
jakémkoli vystoupení vody nad běžnou výšku 
byla zatopena vodou ze Sázavy a nedalo se 
tudy projet. 
1883 
Právo vybírání obecní přirážky z piva na dobu 
dvou roků od 1. března 1883 čítaje, bylo pro-
najato v dražbě dne 14. února 1883 panu Anto-
nínu Starostovi za roční činži 1405 zlatých. 
Právo vybírání obecní přirážky z lihovin na 
dobu dvou roků od 1. března 1883 čítaje, po-
necháno obchodníkům v lihovinách za roční 
činži 357 zlatých. 
Domácí řád v příčině vybírání obecní přirážky 
z piva a lihovin vydaný byl v zasedání dne 9. 
února 1883, číslo 47, obecním zastupitelstvím 
Města Ledeč, schválen a slavným c.k. okr. Hejt-
manstvím v Ledči dle vyvěšení ze dne 18. 
února 1883 číslo 1509 stvrzen. Tímto řádem 
povolena restituce z pěti litrů nejméně. 
1923 
Hned prvního února se spustil liják do spoust 
sněhu. Reka Sázava byla rázem 90 cm nad 
normálem, v noci 110 cm. Hasiči museli držet 
pohotovost. 
12. 2. První Kartenky vesele se uvedly. (Přes-
ná citace zápisu z kroniky z r. 1923. Pomůže 
nám, vážení čtenáři, někdo objasnit slovo 
KARTENKY?) 
V polovině měsíce rada města protestuje proti 
noticce v Národní Politice „Lidomorny", kde 

S P O L E Č E N S K Á K R O N I K A 
70. narozeniny oslaví 
20. 2. Šoula Zdeněk, Pivovarská 118 
24. 2. Sedláková Růžena 

M. Majerové 1076 
75. narozeniny oslaví 
2. 2. Pospíšilová Božena 

Hlaváčova 553 
80. narozeniny oslaví 
4. 2. Kokešová Ludmila, Mlýnská 145 
90. narozeniny oslaví 
13. 2. Falta Oldřich, Pivovarská 479 
92. narozeniny oslaví 
12. 2. Fialová Marie, Ke Stínadlům 555 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prožití dalších dnů Vašeho života ve zdraví 
a spokojenosti. 
Narozeni 
Milan Tvrdík 
Váženi rodiče, s radostí vítáme narození 
Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, 
aby vyrůstalo ve zdraví a k všeobecné ra-
dosti 
Zemřeli 
Novopacká Marta 
Strejček Jan 
Tvrdíková Ludmila 
Němec Jaroslav 
Kloutvorová Marie 
Dvořák Jiří 
Pavelková Marie 

f Koupím ^ 
byt 1 + 1 v Ledči n. S. 

Tel.: 569 726 548 
V J 

byly líčeny špinavé berní úřadovny zdejší. 
15. února skonal dr. Alois Rašín, ministr fi-
nancí, který má nesmrtelné zásluhy 
o spořádané finance státu. Sklácen byl atentá-
tem zlotřilého 19tiletého komunisty z Němec-
kého Brodu. Zemřel po dlouhém utrpení. 
19. února nastaly kruté mrazy -16 stupňů 
Celsia - teprve nyní se začíná ledovat. 
22. února se večerem táhl teskný signál, pak 
mohutná zář šlehajících plamenů ze střechy 
domu čp. 134, řezníka Antonína Nováka. Hus-
tý dým a jiskry poletovaly nad zámek hrůzo-
krásně ozářený. Hasičský sbor na místě. 
Stříkačka - motor - bezvadný. Štěstí, že bylo 
pod sněhem a úplné bezvětří. V sále hotelu 
„Kolumbia" byla právě přednáška „Volné 
myšlenky" o dějinách Svaté inkvizice. Díky 
několika rozvážným občanům byla panika 
zdolána. Pan Novák s chotí byli též v přeplně-
ném divadelním sále. Vznik požáru neznámý. 
25. února se objevili první špačkové. 
1933 
Dne 6. února poskytl městský elektrárenský 
podnik sboru dobrovolných hasičů v Ledči n. 
Sáz. bezúročnou půjčku 6.853 Kč. Zástupci 
města s poslanci intervenovali u ministerstva 
vnitra, u ministerstva sociální péče a u zem-
ského úřadu za tím účelem, aby město dostalo 
úmor a úrok z druhého milionu korun na stav-
bu okresního domu a příspěvek na stavbu vo-
dovodu. O intervenci a přímluvu dožádán také 
ministerský rada dr. Zdeněk Ptáčník - Lede-
čák. 
1938 
Dne 14. února zemřel ve stáří 63 roků Josef 

PROGRAM KINA 
březen 2003 

I.3. BRAK 
19.30 Premiéra české černé komedie. 
4. 3. 8 ŽEN 
19.30 Premiéra francouzské komedie. 
6. 3. HOLKA NA ROZTRHÁNÍ 
19.30 Skvělá filmová komedie o milost-

ných avantýrách krásky Melanie. 
8.3. DRUHÁ MÍZA 
19.30 Premiéra filmové komedie, která je 

v Anglii nejúspěšnějším filmem 
roku. 

II.3. BLANCHE - KRÁLOVNA 
ZBOJNÍKŮ 

19.30 Francouzská komedie. Tři mušketýři 
a překrásná dívka Blanche. 

13.3. HARRY POTTER - TAJEMNÁ 
KOMNATA II. díl 

16.00 Premiéra amerického filmu. Moto: 
19.30 Připravte sena kouzla 
15. 3. ROAD TO PERDITION 
19.30 Vzrušující kriminální drama. 
18.3. CUCÁK 
19.30 Premiéra úspěšného filmu. Šestnácti-

letý student se zamiluje do své pů-
vabné nevlastní matky a je sveden 
její přítelkyní. 

20. 3. KRUTÉ RADOSTI 
19.30 Nový česko-slovenský film. 

Milostný příběh o pokušení, 
tajemství a bez radosti velké lásky. 

22.3. DĚVČÁTKO 
19.30 Premiéra českého filmu. Úspěšná 

filmová tragikomedie. 
25. 3. HALLOWEEN - Zmrtvýchvstání 
19.30 Strhuj ící horror o legendárním 

vrahovi. 
27. 3. K 19: STROJ NA SMRT 
19.30 Zkáza si našla svého hrdinu. 
29.3. KAMEŇÁK 
16.00 Premiéra české úspěšné filmové 
19.30 komedie Zdeňka Trošky. 

Fiala, hostinský v Ledči, rodák ledečský. Ač 
měl přezdívku „grobián", byl velmi oblíben. 
1943 
Počátkem roku (1. února) byl zřízen v Ledči 
nad Sázavou druhý tábor pro německou mlá-
dež, tentokráte v bývalé důstojnické ozdra-
vovně v Háji. - Také u tohoto tábora museli 
četníci držet strážní službu. 
1948 
Na výzvu předsedy vlády Klementa Gottwal-
da z manifestace lidu na Staroměstském ná-
městí v Praze (sobota 21.2.) začínají se všude 
v republice vytvářet akční výbory Národní 
fronty (AV - NF), jejichž úkolem jest prová-
dět očistu našeho politického a veřejného ži-
vota. Také v Ledči n. S. byl vytvořen okresní 
akční výbor (O A V), který se dne 25. února 
ujal své funkce. Při sestavování OAV - NF 
bylo postupováno podle směrnic ROH (Re-
voluční odborové hnutí) a min. vnitra, že 
v akčních výborech mají být členové stran 
NF, a to ti, kteří se nezpronevěřili lidově-de-
mokratickému programu vlády Kl. Gottwal-
da, a dále zástupci Revolučního odborového 
hnutí (ROH), Svazu české mládeže (SČM), 
Svazu osvobozených politických vězňů 
(SOPV), Sokola, případně jiných složek ve-
řejného života. 
Prvním činem takto sestaveného výboru bylo, 
že z funkce v ONV odvolal dosavadního před-
sedu Františka Koubu (traťmistra z Ledče), 
jeho II. náměstka Jiřího Jireše (ředitel okr. ne-
moc. pojišť.), člena rady Jindřicha Koubu 
(mlynář z Dolních Královic), člena Františka 
Novotného z Pří seky u Světlé n. S. ok 

STALO SE ROKU... 
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