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Bílým šátkem mává, 
kdo se loučí, 
každého dne se něco končí, 
něco překrásného končí. 

Setři slzy 
a usměj se uplakanýma očima, 
každého dne se něco počíná, 
něco překrásného se počíná. 

Jaroslav Seifert 

ČERVEN nás zaskočil letním horkem a jen občasný vánek snáší na hroma-
du vůně posečených luk. Sálavé vlhko po krátkých deštích (naštěstí bez me-
dardovského přičinění) mizí vysoko v oblacích. Jsou nejdelší dny 
a nejvoňavčjší noci letního slunovratu. Je čas zrání a také zkoušek zralosti. Už 
154 let se maturanti v českých zemích „potí" v tento velebný čas. Také stu-
denti ledečských středních škol už mají v těchto chvílích svou první velkou 
zkoušku - zkoušku dospělosti - za sebou. Přejeme jim, aby to byl dobrý odra-
zový můstek do jejich dalšího života. Vítejte prázdniny! Vítej léto! 

Házená v Ledči slaví 50 let 
V tomto roce to bude již 50 let, co se do Ledče přistěhoval jDan Vojtěch 

Kavřík a zbláznil partu chlapů, aby si zkusili zahrát tehdy ještě Českou háze-
nou. V rámci oslav tohoto výročí se 21. června uskuteční sraz všech generací 
ledečských házenkářů na místním házenkářském stadioně. Po slavnostním 
zahájení se představí hráči Dukly Praha, kteří v roce 1986 získali pohár mis-
trů evropských zemí. Pod vedením legendárního brankáře a mistra světa Ja-
roslava Víchy účast přislíbili takoví páni házenkáři jako Michal Barda, Jiří 
Kotrč, Tomáš Bártek, František Štika, Jiří Liška, Josef Toman, Milan Černý 
a místní odchovanec Milan Škvařil. Po tomto 
zápase jsou plánována utkání starých gard ' 
mužů a žen a po nich se téměř 200 bývalých 
ledečských házenkářů odebere na bývalý ho-
kejový stadion, kde se bude už jen vzpomínat 
při hudbě. 

Všem, kdo se alespoň trošku cítí jako házen-
kář a nedostal pozvánku, se omlouváme a zve-
me ho mezi nás. 

K historii a úspěchům tohoto sportu se vrátí-
me ještě v dalším čísle Ledečských novin. 1 9 5 3 - 2 0 0 3 

ČTETE NA STRANĚ... 
Den otevřených dveří str. 2 
Vzpomínka na K. Pulce str. 5 
Z Gymnázia Ledeč str. 8 
X. PIVNÍ SLAVNOSTI str. 11 

OZNÁMENÍ 
Okresní správa sociálního 

zabezpečení Havlíčkův Brod 
oznamuje, že v měsících čer-
ven, červenec a Srpen 2003 
nebude úřadovat na detašo-
vaném pracovišti v Ledči nad 
Sázavou. 

Z HRADU 
Díky svému stávajícímu stavu se 

ledečský hrad opět těší zájmu za-
hraničních filmařů. Letos v červen-
ci tu bude americká produkce 
„RAMAX" natáčet scény k filmu 
„BRATŘJ GRIMMOVÉ" v režii 
TERRYHO GILLIAMA. Po hrad-
ním nádvoří se opět budou prochá-
zet hvězdy filmového plátna: 
MATT DAMON, ROBIN 
WILLIAMS, HEATH LEDGER.. . 
Ve filmu bude hrát též NICOLE 
K1DMAN. 

Přípravy začnou již v měsíci 
červnu. 9 . - 1 1 . července proběhne 
natáčení. Muzeum a prostory hradu 
budou po tyto dny pro veřejnost 
uzavřeny. M.Z. 

KOUZELNÝ ĎEN 
Informační centrum a Městské 

kino připravilo na středu 25. červ-
na 2003 ve 20 hodin obnovenou 
premiéru filmu Kouzelný den. 
Barevný film režiséra Jana Valáš-
ka se v roce 1960 natáčel v Ledči 
nad Sázavou, Koňkovicích, Trpi-
šovicích a ve Stvořidlech. 

Předprodej vstupenek v Infor-
mačním centru na Husově ná-
městí. 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 23. dubna 2003 
• RM souhlasí s požadavkem dopisu VOŠ 
a ISŠS Ledeč nad Sázavou a majetkového odboru 
Kraje Vysočina, aby Město Ledeč n/Sáz. v přípa-
dě výstavby varianty tělocvičny o min. rozměru 
43 x 23,6 m se podílelo finančně na navýšených 
nákladech, které přesáhnou 20,3 mil. Kč uvažo-
vané varianty Kraje pro vnější rozměr 21x39 m. 
Dále se finančně podílet na vybudovaní nutného 
zázemí pro mládež nenavštěvující školu a veřej-
nost podílem, který stanoví odborné útvary Kraje 
a Města odborným propočtem. Tento požadavek 
spoluúčasti je podmíněn schválením Zastupitel-
stvem města Ledeč nad Sázavou. 
• RM žádá Radu kraje Vysočina, aby do záměru 
výstavby školní tělocvičny pro VOŠ a ISŠS 
v Ledči nad Sázavou bylo zahrnuto řešení připra-
veného investičního záměru specifikované 
v „Průvodní zprávě" vypracované Sdružením pro 
projektovou a inženýrskou činnost Světlá n/Sáz., 
pro rozměry tělocvičny v minimálním vnějším 
rozměru 43 x 23,6 m a na tyto parametry projek-
tovat zázemí tělocvičny v přístavbě pro učebny 
s nutným minimem prostor pro veřejnost a mlá-
dež nenavštěvující tyto školy. 
• RM žádá, aby v případě odsouhlasení návrhů 
Města Ledeč n/Sáz ve věci výstavby školní tělo-
cvičny pro VOŠ a ISŠS v Ledči n/Sáz. Krajem 
Vysočina, byli zástupci Města zváni k projedná-
vání přípravných a projektových prací, včetně 
možnosti se vyjadřovat k technickému a techno-
logickému řešení stavby jako přímý účastník vý-
stavby. 
• RM ukládá starostovi p. Karlu Urbanovi před-
ložit na příštím zasedání zastupitelstva města ná-
vrh na přijetí závazku Města přispět Kraji 
Vysočina - investorovi stavby „Výstavba tělo-
cvičny" v areálu DM při VOŠ a ISŠS Ledeč nad 
Sázavou na náklady vzniklé: 

• a) z důvodu navýšení rozměrů půdorysné 
plochy, které převýší 20,3 mil. Kč 
• b) z důvodu vybudování nutného zázemí pro 
ostatní mládež a veřejnost ve výši odborného 
propočtu za tyto vyčleněné prostory 

a dále předložit zastupitelstvu města návrh na 
převod - odprodej pozemků v majetku Města za 
cenu nákladů na převod a v množství nutném pro 
realizaci stavby. 

Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou 
konaného dne 14. května 2003 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění smlou-
vu o dílo pro rok 2003 a následující, kdy předmě-
tem smlouvy je sezónní údržba okolo domu čp. 
1088-1091 v Ledči nad Sázavou sekáním trávy o 
rozloze 2240 m2 minimálně 3x ročně (dále jen 
„dílo") za podmínek, které jsou uvedeny ve 
smlouvě. Cena za dílo se sjednává ve výši 6720 
Kč ročně za tři sekání za rok. 
• RM schvaluje v souladu s ust. čl. IV, odst. 1 
vyhlášky č. 02/2002 udělení výjimky z ustanove-
ní vyhlášky o veřejném pořádku pro TJ KF Ledeč 
nad Sázavou - oddíl házené, a to na akci pořádání 
živé hudební produkce - koncertu skupiny 
CHINASKI dne 20. 6. 2003 od 21 do 23 hodin 
v prostorách fotbalového stadionu TJ KF Ledeč 
nad Sázavou. Rada Města podmiňuje udělení této 
výjimky následujícími podmínkami: 

D E N O T E V Ř E N Ý C H D V E R I 
20.-21. června 2003 

Přístavba 9 bytových jednotek 
v ulici 28. října 

čp. 400, Ledeč nad Sázavou 
Ukázka bytů 1+1, 2+1 
pátek 20. června 2003: 

otevřeno od 9 do 16 hodin 
sobota 21. června 2003: 

otevřeno od 9 do 11 hodin 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 

• v období od 22 hodin nebude hudební pro-
dukcí rušen noční klid 
• pořadatelská služba musí být zajištěna v mi-
nimálním počtu 2 lidí pro kapacitu 50 návštěv-
níků s tím, že počet pořadatelů bude úměrně 
vyšší k počtu návštěvníků 
• pořadatelé jsou povinni znát přesný počet 
návštěvníků akce, kontrolním pracovníkům 
MěÚ bude umožněn vstup kdykoliv v době ko-
nání akce, a to bezúplatně 
• pořadatel akce musí být viditelně označen 
visačkou 
• žadatel ve spolupráci s pořadateli zajistí po-
řádek i na pozemcích, které jsou součástí TJ KF 
Ledeč nad Sázavou. 

• RM v souladu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke 
smlouvě číslo 2000091202 „O poskytování služeb 
automatizovaného zpracování dat" mezi firmou 
RNDr. Ing. Aleš Bacík, IČ 10463895 a Městem 
Ledeč nad Sázavou v předloženém znění. 
• RM v souladu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění schvaluje zveřejnění záměru 
Města odprodat pozemky parc.č. 418/5 a 418/6 
v k.ú. Vrbka. 
• RM projednala žádost ředitelky ZUŠ Ledeč 
nad Sázavou ze dne 13. 5. 2003 a schválila po-
skytnutí finančního příspěvku z prostředků kan-
celáře starosty ve výši doložených nákladů na au-
tobusovou přepravu dětského dechového 
orchestru školy na soutěžní přehlídku dechových 
hudeb Čermákovo Vysoké Mýto. 
• RM schvaluje přijetí sl. Michaely Duškové, 
bytem Na Skalce 1219, Ledeč nad Sázavou, za 
člena Bytového družstva Melechov se sídlem Sá-
zavská 263, Ledeč nad Sázavou. 
• RM schvaluje přijetí pí Ludmily Píškové, by-
tem Pivovarská 703, Ledeč nad Sázavou, za člena 
Bytového družstva Melechov se sídlem Sázavská 
263, Ledeč nad Sázavou. 
• RM schvaluje přijetí p. Jana Rutlcra, bytem 
Husovo nám. Čp. 10, Ledeč nad Sázavou, za člena 
Bytového družstva Melechov se sídlem Sázavská 
263, Ledeč nad Sázavou. 
• RM ukládá vedoucí investičního oddělení pí 
Čubanové odborně posoudit žádost firmy 
WATLK s.r.o. Ledeč nad Sázavou o prověření 
možnosti zřízení svodidel v ulici J.Wolkera 
v Ledči nad Sázavou v zatáčce za služebnou VČE 
a.s. vzhledem k nastíněnému nebezpečí a délce 
svodidel a ověřit cenu provedení práce včetně do-
dávky a výsledek opět předložit k projednání 
radě. 
• RM ukládá vedoucí investičního oddělení pí 
Čubanové zajistit příslušné rozhodnutí o využití 
území na pozemek p.č. 37/3 - rybník v k.ú. Vrbka 
- změna pozemku rybník na kulturu ostatní plo-
cha. 

Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou 
konaného dne 28. května 2003 
• RM schvaluje v souladu s ust. čl. IV, odst. 1 
vyhlášky č. 02/2002 udělení výjimky z ustanove-

ní vyhlášky o veřejném pořádku pro TJ SOKOL 
Ledeč nad Sázavou, Tyršovo nábřeží 433, a to na 
konkrétní datum akce - videodiskotéka „Lucie" -
dne 4. 7. 2003 od 20.30 na základě žádosti podané 
dne 20. 5. 2003. Rada Města podmiňuje udělení 
této výjimky následujícími podmínkami: 

• v období od 22.00 hodin nebude hudební 
produkcí rušen noční klid 
• pořadatelská služba musí být zajištěna v mi-
nimálním počtu 2 lidí pro kapacitu 50 návštěv-
níků s tím, že počet pořadatelů bude úměrně 
vyšší k počtu návštěvníků 
• pořadatelé jsou povinni znát přesný počet 
návštěvníků akce, kontrolním pracovníkům 
Města Ledeč nad Sázavou bude umožněn 
vstup kdykoliv v době konání akce, a to bez-
úplatně 
• pořadatel akce musí být viditelně označen 
visačkou 
• žadatel ve spolupráci s pořadateli zajistí po-
řádek i na pozemcích, které jsou součástí TJ 
SOKOL Ledeč nad Sázavou. 

• RM v souladu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v úplném znění schvaluje zveřejnění záměru 
Města darovat případně směnit části pozemků 
v k. ú. Ledeč nad Sázavou dotčených stavbou 
„Rekonstrukce mostu přes řeku Sázavu" kraji 
Vysočina Jihlava. 
• RM v souladu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v úplném znění souhlasí s přípravou uzavření 
smluv o dočasném záboru pozemků v k.ú. Ledeč 
nad Sázavou podle seznamu (viz příloha), které 
budou dotčeny výstavbou „Rekonstrukce mostu 
přes řeku Sázavou" s tím, že závěrečné znění 
bude odsouhlaseno radou města. 
• RM projednala žádost obyvatel bydlících 
v ulici M.Majerové, zastoupených pí Jaroslavou 
Fantovou, ze dne 22. 5. 2003 o poskytnutí pomoci 
při úpravě hřiště před domem čp. 660 a schválila 
navrhované úpravy zajistit prostřednictvím TS 
Ledeč nad Sázavou s.r.o. 
• RM schvaluje přijetí p. Václava Langra, bytem 
Bernartice čp. 42, za člena Bytového družstva 
Melechov se sídlem Sázavská 263, Ledeč nad Sá-
zavou. 
• RM ukládá vedoucímu OVŽP Ing. Dvořákovi 
přizvat na příští zasedání rady města zástupce 
firmy .A.S.A. SOB Batelov k podání vysvětlení 
ke svozu velkoobjemového a nebezpečného od-
padu. 
• RM ukládá tajemníkovi MčÚ pí Kubistové 
přizvat na jednání zastupitelstva města ředitele 
VOŠ a ISŠS Ing. Palána ve věci výstavby tělo-
cvičny v areálu Domova mládeže v Koželské uli-
ci. 
• RM ukládá tajemníkovi MěÚ pí Kubistové za-
jistit zpracování odborné analýzy týkající se spo-
lečností zřizovaných Městem k určení pozitiv 
a negativ při právní formě s.r.o. či příspěvková 
organizace. 

Slávek Poborský, místostarosta 

Společnost .A.S.A., spol. s r. o. 
a Městský úřad Ledeč nad Sázavou realizují v Ledči nad Sázavou 

projekt ekologické výchovy 
Od března letošního roku probíhá na základní škole v Ledči nad Sázavou projekt ekologické 

výchovy v odpadovém hospodářství Sen o městě snů, jehož realizaci společně připravili .A.S.A., 
spol. s r. o. a Městský úřad Ledeč nad Sázavou. 

Sen o městě snů je velkou hrou dětí a dospělých. Projekt je určen pro neomezený počet účastní-
ků a ke snadnější koordinaci využívá těsné spolupráce se základními školami. Do projektu se za-
pojily třídy prvního i druhého stupně ledečské základní školy. Děti se ve hře stávají řešiteli 
vybraného problému, vytvoří si svůj plán a za pomoci dospělých, které přibírají do hry, své před-
stavy upravují a hledají cesty, jak je uvést do života. 

Obsah projektu je zaměřen široce na ozdravování života městského společenství s důrazem na 
oblast odpadového hospodářství. Hra má proto dvě základní propojené části: výtvarnou a literární 
- Město snů a část praktickou - soutěž Pan Popela - z ní bezprostředně vzejdou změny vedoucí 
k minimalizaci odpadu vznikajícího ve škole, zejména systém třídění odpadu s technickou kon-
covkou.Tohoto projektu, který' od roku 1997 připravuje středisko ekologické výchovy společnosti 
.A.S. A., se již zúčastnily základní školy v Brně, v Českých Budějovicích, v Teplicích, ve Znojmě, 
na Ostravsku a v dalších městech a obcích. 

Projekt pokračuje v příštím školním roce zaváděním separačního systému odpadového hospo-
dářství do škol, aby děti měly možnost v praxi si odzkoušet to, co si v teoretické části osvojily. 
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Co nového na Vysočině - květen 2003 
Další grantové programy bude zastupitelstvo schvalovat 17. června 

Za účelem podpory obcí, podnikatelů i dalších subjektů budou Zastupitelstvu kraje 
Vysočina na jeho zasedání 17. června předloženy ke schválení další grantové progra-
my. Jedná se o programy z oblasti cestovního ruchu (Modernizace lůžkové kapacity, 
Vítejte u nás II), z oblasti informatiky (Webové stránky malých a středních podnikate-
lů, Webové stránky měst a obcí, Popularizace informačních technologií), z oblasti kul-
tury (Edice Vysočiny I, II), školství (Mezinárodní projekty 2003), životního prostředí 
(Životní prostředí - zdroj bohatství Vysočiny) a regionálního rozvoje (Mikroregionál-
ní projekty). 

Předběžné názvy grantových programů uvedené v závorkách napovídají něco málo 
o jejich zaměření. Potenciální zájemce o předkládání projektů upozorňuji, že tvar, ve 
kterých byly grantové programy projednány radou kraje, lze nalézt na webové stránce 
kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz postupně pod hesly Samospráva - Rada kraje -
Podklady pro jednání rady (17/2003 ,18/2003). 

Zároveň je však nutné zdůraznit, že o definitivním rozhodnutí o vyhlášení programů 
včetně schválení konečné podoby výzvy a vyčlenění poskytnuté výše finančních pro-
středků rozhoduje zastupitelstvo kraje. V případě výše zmíněných programů se tak sta-
ne 17. června na j eho 3. zasedání v tomto roce. 
Reforma veřejných financí ovlivní i rozpočty obcí a krajů 

I když se v poslední době mluví o reformě veřejných financí velmi často, neslyšel ani 
nečetl j sem zatím žádnou hlubší úvahu o jejích dopadech do rozpočtů obcí a krajů. 
Osobně se tomu velmi divím. Změna (snížení) daně z příjmů právnických osob se totiž 
musí negativně projevit v příjmové části rozpočtů obcí a krajů, neboť daň z příjmů 
právnických osob j e jednou z tzv. sdílených daní. To znamená, že určitá část z celkové-
ho vybraného objemu této daně j e příjmem obcí (cca 20 %) a krajů (cca 3,1 %, pro rok 
2004 se plánuje cca 10 %). 

Odhad dopadu zvýšení daně z přidané hodnoty (DPH) do rozpočtů obcí a krajů j e 
složitější. Na první pohled by se mělo jednat o dopad pozitivní, neboť DPH patří rov-
něž mezi tzv. sdílené daně. Bohužel však se zvýšením DPH na některé druhy zboží 
a služeb dojde k nárůstu jej ich cen a mezi významné nákupčí a uživatele těchto druhů 
zboží a služeb patří společně s ostatními subjekty právě také obce a kraje. Jinými slovy 
zvýšení příjmů obcí a krajů způsobené zvýšením DPH bude zřejmě z větší části „kom-
penzováno" zvýšením cen při nákupu zboží a služeb. 

Zvýšení spotřebních daní se potom na příjmech obcí a krajů vůbec neprojeví, neboť takto 
vybrané daně jsou výlučným příjmem státu. 

Sečteno a podtrženo, j e nejvyšší čas, aby vládní finanční experti předložili obcím 
a krajům objektivní analýzu dopadů reformy veřejných financí do příjmů a výdajů 
obcí. Podle mého názoru se po předložení této analýzy ukáže, že současně s reformou 
veřejných financí j e nutné přijmout i novelu zákona „o rozpočtovém určení výnosů ně-
kterých daní obcím a krajům". Pokud se tak totiž nestane, mohla by jedním z dalších 
budoucích negativních důsledků připravované reformy veřejných financí být silná de-
stabilizace obecních a krajských rozpočtů. Miloš Vystrčil, náměstek hejtmana 

Dne 7. 5. 2003 v odpoledních hodinách navštívil město Ledeč nad Sázavou vůbec popr-
vé poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu CR, nominovaný oblastí Jihlava, pan 
MVDr. Jaroslav Pešán. Starostou města byl seznámen s úspěchy, ale i současnou 
problematikou města Ledeč nad Sázavou. V podvečerních hodinách se konala beseda 
se členy a příznivci ODS zaměřená na problematiku zemědělství, protože pan Pešán 
pracuje v parlamentu ve výboru, který se zaobírá touto problematikou. 

SOUTĚŽ SVĚTELSKO 
VE FOTOGRAFII 

MěÚ ve Světlé nad Sázavou vyhlašuje 
v pořadí již 4. ročník soutěže Světelsko ve 
fotografii. Posláním této fotosoutěže je uká-
zat prostřednictvím fotografie krajinu ve 
všech polohách, dále záběry zachycující 
město, pobyt a působení člověka jak ve měs-
tě, tak i ve volné přírodě. 
Kategorie: 1 - krajina, II - architektura, III -
lidé Světelska 
Podmínky soutěže: 
1. Soutěže se mohou zúčastnit všichni, kdo 
fotografují - bez rozdílu věku. 
2. Přijímají se jednotlivé snímky od rozměru 
18 x 24 cm a odvozeniny při zachování delší 
strany. 
3. Počet snímků od jednoho autora není ome-
zen. 
4. Každá fotografie musí být na rubu označe-
na místem pořízeného snímku, jménem a ad-
resou autora. 
5. Snímky bude hodnotit odborná porota ur-
čená pořadatelem. 
6. Fotografie zaslané do soutěže budou vy-
hodnoceny ve dvou kategoriích - černobílá 
fotografie, barevná fotografie - a odměněny 
finančními cenami. Celková schválená část-
ka na soutěž činí 15 000,- Kč. 
7. Pořadatel si vyhrazuje právo neprovádět 
vyhodnocení při nedostatečném počtu sním-
ků v některé z kategorií. 
8. Zasláním snímků do soutěže autor souhla-
sí s vyhlášenými podmínkami a zároveň 
i s tím, že vítězné fotografie zůstávají majet-
kem města. 
9. Z nejlepších snímků bude uspořádána vý-
stava. 
Kalendář soutěže: 
• uzávěrka příjmu fotografií - 20.6. 2003 
• vyhodnocení soutěže - 23.-27. 6. 2003 
• výstava - 8.-25. 7. 2003 

Materiály zasílejte na adresu MěÚ, nám. 
Trčků z Lípy 18, k rukám ing. Josefa Maleč-
ka, zástupce starosty. 

Akce skautského střediska 
Robinsonův TÁBOR - účastníci se na-

učí věci, které se mohou hodit v drsné příro-
dě i v životě. Tábořiště je na bezpečném 
místě v Beskydech, poblíž obce Velké Kar-
lovice. Spaní v podsadových stanech, za-
střešená jídelna a kuchyně. Termín: 12. až 
26. července (v minulém čísle LN chybně 
uvedeno). Omezená kapacita 30 dětí. Při-
hlášky v prodejně Sport-Kola Ledeč. Infor-
mace: junak.ledec@centrum.cz, tel. (9-17 
hodin): 569 731 457. 

... skauting pro život 
K. Znojemský ml. 

Z MUZEA 
Městské muzeum do 31. května navštívi-

lo přes 600 návštěvníků. 
V současné době v galerii muzea probíhá 

výstava výtvarného oboru ZUŠ v Ledči n. S. 
„My z hradu II." Přijďte se podívat - nebu-
dete litovat. 

Od 27. června do 29. července se chystá 
prodejní výstava keramiky Václava Černo-
cha z Havlíčkova Brodu. Podrobnosti budou 
zveřejněny na plakátech. M.Z. 

P R O D Á M 
Téměř nová plynová kamna VIADRUS 

26,5 kW (v provozu jednu topnou sezónu). 
Cena 15 000 korun (původní cena 25 000 
korun). Zn. Tel: 732 257 010. 
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4. ročník Běhu Terryho Foxe v Ledči 
nad Sázavou měl 150 zaregistrovaných 
účastníků a ve veřejné sbírce určené na 
výzkum rakoviny se vybralo 6000,70 Kč. 
I nad tímto ročníkem převzal patronát 
pan Jaroslav Poborský, který do ní opět 
přispěl významnou finanční částkou. 

PROCHÁZKA ŠEPTOUCHOVEM 
Na webových stránkách Ledče se mimo 

jiné ptali, jestli jsem už navštívil náš lesopark 
v novém kabátě. Odpověděl jsem že nikoliv, 
ovšem v brzké době bych to měl napravit. 
A jednoho slunného odpoledne se tak stalo. 

Protože se považuji za Ledečáka, byl jsem 
velmi zvědav, jaké změny k lepšímu či k hor-
šímu mě tam čekají! Musím se přiznat, že 
hned u schodiště na mne dýchla zvláštní at-
mosféra. Tak trošku nostalgicky jsem vzpo-
mínal, když jsem se rozhlížel kolem sebe. 
První dojem byl docela příjemný nejen proto, 
že je jaro a všude se ozýval zpěv rozmanitých 
ptáčků, aleje tu čisto. Tedy ne všude, ale les 
neuklidíte dokonale. Pak na mě přišla chmur-
ná představa. To když jsem se díval na holé 
skály a těch pár stromů, co měly štěstí. To byl 
opravdu zbytek stromů na tom tak špatně, že 
se musel vykácet?! Potěšila mne nová výsad-
ba keřů a sady nových a zdravých dřevin. Po-
malu se dostávám do horní části lesoparku 
a přede mnou se rozléhá velká zelená pláň. Je 
tu opravdu krásně. Nade mnou modro, pode 
mnou zeleno. Člověk by tu vydržel relaxovat 
od rána do večera a přitom poslouchat všech-
ny ty zvuky ozývající se zpoza lesa! 

Jen mne zaráží, že tu nacházím torzo lavi-
ček! Leda se natáhnout do trávy a pěkně se 
v ní vyválet. Zrovna míjím altánek a nějak mi 
ne a ne zapadnout do scenérie, kterou se pro-
cházím. V duchu jsem si pomyslel, že buď 
měli celý altánek zbourat a místo něj postavit 
nový, nebo jej mohli alespoň opravit a zkráš-
lit! 

Je čas na večeři a tak zanechávám své 
představy o lesoparku tam, kam patří a vra-
cím se domů. Nemůžu a ani nechci soudit ty, 
kteří se na tomhle projektu podíleli, protože 
jsem se na tom ničím nepřičinil a to by si měli 
uvědomit všichni, co hned vše zavrhují, aniž 
by o tom cokoliv věděli a s kýmkoliv o tom 
mluvili. Přesto se domnívám, že jisté mouchy 
by to chtělo ještě „vychytat", viz lavičky a al-
tánky. A to ostatní, co lidské oko třeba pře-
hlídlo? Věřme, že to dožene velká síla jara 
a dokonalá krása letních dnů! J. Beránek ml. 

Lavičky budou 
V regenerovaném lesoparku budou umís-

těny do začátku prázdnin nové lavičky, kte-
ré jsou vyrobeny z nehořlavé a těžko 
rozbitné hmoty. O zakoupení a umístění la-
viček bylo definitivně rozhodnuto již na 
podzim roku 2002, výrobní problémy doda-
vatelské firmy způsobily zdržení celé reali-
zace až do dnešních dnů. 

Ing. Břetislav Dvořák 

Postavíme v Ledči n. S. tělocvičnu? 
Od roku 1997 každoročně usilujeme o získání investičních prostředků pro výstavbu nové-

ho školského objektu v areálu Domova mládeže v Koželské ulici - pro výstavbu tělocvičny 
a nových učeben. Tělocvičnu nemá v Ledči n.S. žádná střední škola. Ani jedna ze škol nesídlí 
v objektu, který by byl původně školským objektem. Přebudovány byly z hotelu, z rodinných 
domů, kancelářských prostor. Naše škola obhospodařuje čtyři objekty, v každém z nich je za-
jišťována část výuky. Přes naši snahu o údržbu a modernizaci (všechny objekty jsou nyní 
v dobrém technickém stavu) zůstanou tyto prostory vždy neškolskými. 

O našem záměru a potřebnosti nové výstavby jsme přesvědčili na KU Vysočina zástupce 
odboru školství, majetkového odboru i kompetentní členy rady kraje. Přesvědčili jsme je 
vzdor populačnímu vývoji v regionu i snahám o integraci středních škol, která je připravová-
na v rámci kraje. (Vím, že k tomuto byl a stále je velký odpor. Nastupuje-li ale nyní do 1. tříd 
základní školy cca 50 žáků, je nepravděpodobné, že bude možné naplnit stávající počty tříd 
na středních školách.) Přesvědčili jsme je i novou koncepcí celoživotního vzdělávání, nový-
mi formami vzdělávání až možnou spoluprací např. s vysokými školami. Pro tuto realizaci je 
však nutné vybudovat i odpovídající technické zázemí - soustředěné a školského charakteru. 

Pro letošní rokjiž byly krajem Vysočina uvolněny jako jediné škole v kraji prostředky pro 
projektovou přípravu, zahájena byla příprava pro územní řízení. Proběhla první jednání nad 
studiemi projektu a vznikl „problém". Náš požadavek na rozměry velké tělocvičny i pro há-
zenou a s tribunou pro diváky nebyl zástupci rady kraje akceptován. Jejich odůvodnění bylo 
velice srozumitelné. Odsouhlasit lze tělocvičnu tradičních rozměrů (36x18 m), tělocvična ta-
kovýchto rozměrů by se stala precedentem pro všechna ostatní města, která by vystoupila se 
stejnými požadavky. Řešením této situace se stal návrh na spolufinancování této výstavby ze 
strany města (rozdílu mezi náklady na požadovanou halu a školní tělocvičnu - cca 6-7 mil. 
Kč). 

Požádal jsem zástupce města (radu) o jejich vyjádření a odsouhlasení (dopisem z 10. dub-
na 2003) a vyvolal společné jednání. Doposud jsem však vedení města nepřesvědčil, hledají 
se úspory ve výstavbě tak, aby příp. finanční spoluúčast byla minimální, kritizován je přístup 
kraje. Schvalování je oddalováno a čas pracuje bohužel proti nám - šance, získat investiční 
prostředky a zahájit výstavbu, je ohrožena. 

Město v minulém období věnovalo velké prostředky do základního školství. Město však 
nebude žít jenom s podporou základních škol. Nebudou-li v Ledči n.S. vytvořeny slušné pod-
mínky pro střední školství a celoživotní vzdělávání, budou nám naše dospívající děti odchá-
zet mimo město. 

Ve vedení školy pracuji 9 roků. Mnohé jsme pro její udržení a rozvoj udělali a to jak ve stu-
dijní oblasti, tak i v jejím technickém zázemí. Za vše mohu poděkovat kolektivu spolupra-
covníků a nadřízeným odborům školství. Po celé období jsme od města nevyžadovali žádnou 
pomoc. Nyní potřebujeme získat od Města Ledeč n. S. podporu - nejen pro školu (nám by sta-
čila normální tělocvična), ale pro celou sportovní veřejnost. 

Žádám proto touto cestou zástupce města o urychlené a zodpovědné rozhodnutí. Zde se ne-
jedná o politické soupeření a osobní rivalitu, ale o využití reálné šance pro naši školu i pro Le-
deč nad Sázavou ... Miloslav Palán, ředitel VOŠ a ISŠ strojnické 

ODDÍL TENISU T) KOVOF1NIŠ PŘIPRAVUJE 
OSAMOSTATNĚNÍ 

Na základě rozhodnutí výroční členské schůze tenisového oddílu připravuje jeho výbor 
vytvoření občanského sdružení „Tenisový klub Ledeč nad Sázavou" (TCL). Toto vyčlenění 
sleduje zejména: zachování tenisu v našem městě pro širokou veřejnost, vytvoření podmínek 
pro rekreační i soutěžní tenis všech věkových kategorií a vytvoření zázemí pro příjemné trá-
vení volného času. I když tenis nadále zůstane poměrně finančně náročným sportem (zejmé-
na údržba areálu), rozhodně sdružení neznamená, že se bude jednat o ziskové aktivity 
jednotlivců! 

Příprava je ve fázi tvorby stanov, které budou předloženy všem dospělým členům oddílu 
a rodičům mládeže do 18 let, kteří je budou zastupovat. Podmínkou členství je zaplacení 
členských příspěvků, a to do 30. 6. 2003. Po založení a převedení pozemků od TJ Kovofiniš, 
budou mít všichni členové sdružení stejná práva a k chodu i provozování areálu si zvolí na 
své první valné hromadě představenstvo. 

Na jaře letošního roku začaly hlavní práce na rekonstrukci poškozeného tenisového areálu. 
Ze všech navrhovaných variant zmíněné rekonstrukce byla zvolena technologie „obalované-
ho čela", firmy Geomat Brno. I když tato technologie patří k dražším, skýtá nejen záruky kva-
lity a dlouhodobé stability, ale také estetického vzhledu, který vhodně doplní tuto krásnou 
ledečskou lokalitu. Stavba nese nároky nejen pro dodavatele a investora, ale také na bezpro-
střední okolí, zejména rodinu Pipkových, kterým je třeba poděkovat za trpělivost. Budeme se 
snažit, aby námi slíbené termíny byly dodrženy a rodina tak mohla trávit letní měsíce v rela-
tivním klidu. To tedy znamená, že všichni, kteří mají vztah k tomuto sportu i vlastnímu vy-
branému sportovišti rodiče mladých tenistů nevyjímaje, by měli být „ u toho"! 

A jak ve sportovní části? 25. května skončila jarní část mistrovských oblastních soutěží do-
rostu a mladších žáků. Všechna utkání proběhla na hřištích soupeřů s následujícím celkovým 
umístěním: 

Dorost 2. třída - 6. místo, mladší žáci 2. třída - 3 místo. Starší žáci hrají ještě 2 utkání. Vý-
znamným sportovním úspěchem je 2. místo Báry Svobodové v okresním přeboru žactva ten-
to víkend v Havl. Brodě. 

Vzhledem k tomu, že hráči a hráčky nemají prakticky možnost trénovat na antuce, jsou vý-
sledky optimální. Jak byla již veřejnost informována v minulém čísle Ledečských novin, 
„znovuvýstavba" vlastního areálu pokračuje. Zarážející je však nezájem velké většiny členů 
na dokončení. Sobotní brigády s malými výjimkami zajišťují prakticky pouze členové výbo-
ru. Ing. J. Vrbka, V. Hořejš 



VZPOMÍNKA NA PARTYZÁNA KARLA PULCE - PAVLOVA 
Ve čtvrtek 8. května proběhla v městském muzeu na hradě vzpomínková slavnost k 58. vý-

ročí válečné tragédie v Kobylím dole u Ledče nad Sázavou. Tuto akci připravil spolu s Měst-
ským úřadem redaktor Českého rozhlasu v Praze a básník Miloš Doležal. Na slavnosti se 
sešla řada pamětníků a příbuzných jak Karla Pulce, tak i Josefa Pipka a Bohumila Klucha. Po 
krátkém proslovu Miloše Doležala přednesla jeho žena báseň F. Halase „Padlí". Přítomní 
hosté zavzpomínaly, jak to vše opravdu bylo bez ideologie komunistického režimu. Přítomné 
byly i Pulcovy sestry Anna Fajtlová a Ludmila Břečková. Ty také v závěru slavnosti předaly 
ledečskému muzeu pozůstatky po svém bratrovi. Dar přijal a zároveň za vše poděkoval mís-
tostarosta Ledče nad Sázavou Jaroslav Poborský. Ledečské muzeum tak bylo obohaceno 
o vojenský stejnokroj Československé armády šarže poručík, Československý válečný kříž 
1939, Vyznamenání in memoriam udělené 30. 8. 1945 generálem Ludvíkem Svobodou, po-
háry a plakety ze sportovních akcí udělených Karlu Pulcovi. 

Dary jsou prozatím uloženy v depozitáři muzea a počítá se s jejich vystavením po rozšíření 
muzea. Návštěvníci po skončení odjeli navštívit místa spojená s touto událostí, pomník 
v Kožlí, Kobylí důl a hájenku v Nové Vsi u Hněvkovic. 

Zájem o osud partyzánů a o tragédii, která se odehrála při prvních oslavách 2. září 1945 
v Kobylím dole projevila i Česká televize Ostrava. V minulých dnech zde natáčela další díl 
dokumentárního pořadu osudové okamžiky. Bude jednat o tragédii, kdy přestřelený drát vy-
sokého napětí usmrtil třináct přihlížejících a desítky jich zranil. Pořad se bude vysílat dle in-
formace v měsíci září letošního roku. František Pleva 

Střelci a jejich příznivci se v sobotu 26. dubna 2003 opět setkali na tradičních střeleckých 
závodech v Ledči nad Sázavou. Klání proběhlo na střelnici „Háj", kde se soutěžilo ve střelbě 
na baterie. Střílelo se z brokovnice, dvě položky, po 25 ranách, na asfaltové holuby. Soutěž 
probíhala za překrásného počasí. Pro úspěšné bylo připraveno velké množství atraktivních 
cen. Pro vítězného střelce Aleše Brusmana z Havlíčkova Brodu navíc pak ještě čekala „Cena 
starosty města", kterou předal ing. Břetislav Dvořák, vedoucí OVŽP Města Ledeč nad Sáza-
vou. Byla to skutečně zasloužená cena, vítěz totiž zasáhl 47 asfaltových holubů (z možných 
50). Pro všechny pak krásně strávený den a bohaté občerstvení. Na druhém místě střeleckého 
klání se umístil pan Stanislav Novotný z Bučic u Čáslavi, třetí skončil pan Edr z Benešova. 
Na snímku vlevo král střelců při přebírání ceny. 

Zase to boucha lo 

Chinaski zahrají 
v Ledči 20. června 

V rámci oslav 50 let založení házené 
v Ledči organizuje ledečský oddíl házené 
koncert skupiny CHINASKI. Populární 
kapela z Prahy v Ledči vystoupí v rámci 
své tour Open Air Originál. Koncert pro-
běhne na stadionu v Ledči v pátek 
20. června od 21 hodin. Jak j iž název sa-
motné tour napovídá, kostrou téměř 
dvouhodinového koncertu budou písně 
z posledního alba Originál, včetně nej-
hranější písně všech českých rádií Dob-
rák od kosti. V závěru koncertu dojde i na 
hity z předchozích CD. Ledečským stadi-
onem zazní i Dlouhej kouř, Kutil, Drobná 
paralela, 1. signální a další. Do Ledče se 
chystají i kamiony plné světelné a zvuko-
vé techniky, která jen umocní celou 
show. Jako předkapela vystoupí od 
20 hodin stále známější East Park. Lístky 
si lze zakoupit v prodejně Jízdní kola 
v Ledči n. S. O občerstvení všech náv-
štěvníků se postará havlíčkobrodský pi-
vovar Rebel. 

DEN OTCŮ 
Milý táto. Moc rádi bychom šli ve 

tvých stopách, jenom doufáme, že brzy 
zahneš do cukrárny. 

Opravdu! Třetí neděle v červnu je váž-
ně vyhlášena jako Den otců. Dokonce se 
dá najít už i v kalendáři. Jenže se zatím 
slaví velmi málo, a to proto, že se o něm 
skoro neví. Jeho původ je (jak j inak) ve 
Spojených státech amerických, a to už té-
měř takovou dobu J a k o u tradici má i Den 
matek, tedy téměř stovku let. Jen Den 
matek byl poněkud dříve zlegalizován 
(1908), Den otců poslal legálně do světa 
až kabinet amerického prezidenta L. B. 
Johnsona. 

Nevím, j ak vás přijme děda z Kožlí či 
Třebětína, až mu přinesete 15. června pu-
gét a pohrnete se k němu s gratulací? Na-
konec ale bude jistě rád, protože to je 
forma poděkování za péči, lásku i legraci, 
která se dá zažít jen s tátou. ok 

ÍZATOULII^M 
Pracovnice 0Ú v Horním Jelení inicia-

tivně podala na zdejší MÚ zprávu, že byl 
u nich v obci nalezen mobilní telefon, i 

! který je označen logem Ledče nad Sáza-
vou. Pokud se zapomnětlivec v této j 

zprávě pozná, může se obrátit na zdejší! 
! matriku, která si jej vyzkouší a případně 
[ j n r i u i e l r i o ^ 1 



Přátelé Petrova cechu 
Přátelé Petrova cechu se v sobotu 17. 

května 2003 opět setkali na tradičních ry-
bářských závodech v Ledči nad Sázavou. 
Klání proběhlo na rybníku „Hutě" , kdy 
hlavní část soutěže v kategorii dospělých 
probíhala dopoledne, za překrásného po-
časí. Pro úspěšné bylo př ipraveno velké 
množstv í atraktivních cen. Pro ví tězného 
rybáře Josefa St re jčovského z Uhlíř-
ských Janovic navíc ješ tě putovní pohár 
z broušeného křišťálu. Byl to skutečně 
zas loužený pohár, ví těz totiž nachytal to-
lik ryb, že celkový součet j e j ich délky byl 
252 cm. Pro všechny pak krásně strávený 
den a bohaté občerstvení . N a ledečského 
nej lepšího rybáře Mi lana Prokše z Ledče 
nad Sázavou, který nachytal 232 cm, pak 
ješ tě čekala „Cena starosty města" , kte-
rou předal sám starosta pan Karel Urban. 
N a třetím místě skončil rybář ze Světlé 
nad Sázavou pan Petr Kučanský, který 
ulovil iyby v ce lkové délce 210 cm. N a 
sn ímku uprostřed mezi pány Bohatým, 
Urbanem a Markem stojí ledečský král 
závodů pan Milan Prokš. 

Poděkování obecnímu úřadu 
v Chřenovicích 

Vážení představitelé naší obce, 
chtěl bych Vám všem, celému obecní-
mu zastupitelstvu poděkovat za velmi 
hezkou okrasnou mříž ke kapličce za-
svěcené svatému Janu Nepomucké-
mu. 

Byli jsme velice potěšeni, ze obecní 
úřad na vlastní náklady dal tuto mříž 
zhotovit 

Přeji Vám, aby se Vám práce, kte-
rou konáte pro dobro naší obce, stále 
dařila. 

S úctou Jaroslav Dvořák 

Svaz důchodců 
v Ledči nad Sázavou 

j Vás zve n a t r ad i čn í 

| „OPÉKÁNÍ BUŘTŮ" | 
u r e k y Sázavy i 

| n a r a n č i p. Svobody (u lomu). I 
Posezení se koná 

17. čevna 2003 v 15 hodin 
j Občerstvení + hudba zajištěné. í 

Bar KROKODÝL 
přijme barmana(ku), 
nástup možní ihned. 

Tel. 603 444 248 

Údolím Sázavy opět po roce zazněl klapot koňských kopyt... 
A to hned patnácti koní! Ano, přesně tolik se jich sešlo v průběhu celého 5. DNE KONÍ 

v Ledči nad Sázavou. Patnáct nádherných koní všech plemen a velikostních rázů se představilo 
spolu se svými majiteli ajezdci široké divácké veřejnosti v areálu „Rančíku u Koudelů" u lomu 
Velká Stráň. 

Poslední květnová neděle je už pátým rokem vy hrazena v Ledči koním a hlavně dětem. Je to, 
mimo jiné, takový malý dárek k blížícímu se Dni dětí. Tato akce „koňáků" (místních a z nej-
bližšího okolí, ale letos přijeli se dvěma koníky až z Benešova!) je zaměřena hlavně na ukázky, 
jak může člověk s láskou žít s koněm a čemu všemu se takové velké zvíře dá vycvičit a použí-
vat. 

Z programu bych uvedla kromě dvou nástupů koní před diváky (v 11.30 a ve 13.30 hod.) na-
příklad dostih poníků, skoky přes překážky, ukázka šikovnosti koní a jezdců, cvičení na koni, 
čtverylku na hudbu, skok mohutnosti (= který kůň nejvýše) a mnohé další. Program včetně de-
korování nejlepších jezdců a koní v jednotlivých soutěžích perfektně připravila tři Koudelová 
děvčata a jejich místní kamarádky. Rodině Koudelových vůbec všechna čest za vzorně vedený 
ranč, na kterém trvale žijí tři koníci! Je tam všude vidět neskonalá láska k této „němé tváři" 
a péče o koně je příkladná. Věřte, že za 14 let, po které se koním soustavně věnuji, jsem už vi-
děla hodně koňské bídy na světě a tak je opravdu moc potěšitelné, když vidíte tolik citu a času 
věnovaného právě koním... zaslouží si to! 

Kromě toho, že se během celého dne koně návštěvníkům předváděli, mohli se dospělí i děti 
svézt v sedle nebo na voze. Dokonce jsem viděla velikého psa, jak se veze se svým majitelem 
na valníčku a viditelně se mu to líbilo, protože chtěl za chvíli znova = hrnul se na vůz.. . Z do-
provodného programu se představil pan F. Kunc ze Stanice ochranu přírody v Pavlově, který 
přivezl představit zástupce největších dravců - fantastického orla skalního, na kterého si mohli 
návštěvníci dokonce i sáhnout! 

Myslím, že podívané, legrace a zábavy vůbec bylo v neděli 25. května dost. Počasí letos vyšlo 
báječné, bylo skoro letní, návštěvníci se mohli lehce občerstvit u dvou stánků (jeden z nich také 
„provozovala" včetně prodeje drobných koňských upomínek dvě děvčata z gymnázia), v blíz-
kém bistru pak se nabízely super klobásy na grilu a káva nebo vychlazené pivečko. Děti měly 
vstup zdarma a u vchodu do areálu vybírali dva kluci dobrovolné vstupné a rozdávali dětem ob-
rázky s koňmi. Malý výtěžek akce šel kompletně pro zúčastněné koně, všichni pořadatelé to děla-
li jen pro potěšení a na vlastní náklady. A doufáme, že jsme udělali radost malým i velkým 
návštěvníkům a že si jim celá akce líbila a odcházeli spokojeni... A tak to má, myslím, být - najít 
si čas na něco krásného i v této tak hodně napjaté a materiálně zaměřené době! A také doufáme, 
že se za rok opět na Rančíku sejdeme, jste všichni srdečně zváni!! 

7;i pořádající Jana Prchalová 

Obec nabízí celoroční ubytování mezi Želivkou a Sázavou 
Hněvkovice u Ledče n. S., obec rozprostírající své katastrální území mezi Želivskou vodní ná-

drží a řekou Sázavou, se rozhodla oživit cestovní ruch ve svém regionu. K tomu by měla posloužit 
zejména nově upravená ubytovna přímo v budově obecního úřadu. Hněvkovice jsou součástí kra-
je Vysočina, leží v nadmořské výšce 447 m, na rozhraní se Středočeským krajem. Jsou dobře ko-
munikačně dostupné z dálnice Dl . Směr od Prahy EXIT 66 Loket, 8 km. Směr od Brna EXIT 81 
Koberovice, 16 km. Autobusové spojení s městem Ledeč n. S., kde je železniční stanice a autobu-
sové nádraží, 7 km. Denně 2 autobusové spoje s Prahou, tam i zpět. Vzdálenost od řeky Sázavy 
3 km, s možností úspěšného rybolovu a koupání. Na pravém břehu řeky cca 500 m po vodě je že-
lezniční stanice Chřenovice, kde je možno „Posázavským expresem" navštívit města a hrady 
v Posázaví. Např. celodenní výlet vláčkem kolem Sázavy na hrad Šternberk, nebo navštívit posá-
zavské peřeje „Stvořidla", s pěší trasou státní rezervací. 5 km od místa ubytování vede Posázav-
ská cyklotrasa. Vzdálenost od Želivky je 2 km, pěší vycházky v místě s nádherným výhledem na 
přehradní jezero. Lesy v katastru obce jsou i vyhledávaným rájem houbařů. V obci, nedaleko od 
ubytování, je smíšený obchod potravin, kde je i nedělní prodej. Jsou zde 3 hospody, z nichž jedna 
se nachází přímo v ubytovací budově a poskytuje své služby s vyhledávanou kuchyní od 17 hodin. 
Obědvat lze v nedalekém Zahájí již od 11 hodin. V obci je dále obecní úřad, pošta, kostel sv. Bar-
toloměje ze 13. stol. s památnými freskami, knihovna, základní škola s mateřskou školou, fotbalo-
vé a školní hřiště. Žije zde celkem 575 obyvatel. Pro zájemce z řad široké veřejnosti, kterým by se 
zde líbilo, zde máme 10 volných parcel k výstavbě rodinných domků. 

K tomuto kroku, poskytovat ubytovací služby, jsme se rozhodli z několika důvodů, říká Josef 
Váša, starosta obce. Tím hlavním podle jeho slov je poodhalení krásy okolní přírody i ostatním 
občanům. Samozřejmé je, že tímto chceme pomoci vylepšit i rozpočet obce, abychom mohli dále 
investovat a zlepšovat podmínky pro život našich občanů. 

Ubytovna disponuje celkem 19 lůžky, které jsou rozmístěny do 5 pokojů. Na ubytovně se na-
chází i třílůžkový pokoj s nadstandardním vybavením. Tento pokoj má svou vlastní kuchyňku, 
sprchu, WC, takže by měl poskytnout stoprocentní pohodlí. Ostatní pokoje mají společné soc. za-
řízení se sprchami, které je na velmi dobré úrovni. K těmto pokojům přísluší i společenská míst-
nost s televizí a kuchyňským koutem. První zájemci o ubytování by nově upravených, dříve 
kancelářských prostor JZD, mohli využít již od 20. června letošního roku. Bližší informace podá 
Obecní úřad Hněvkovice na tel. lince 569 722 534 nebo mobil 603 208 065. J. Váša 
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z POLICEJNÍCH ZÁPISKU 
Letní motoristická sezóna se už rozjíždí, a to přináší nejen radost z cestování a po-

znávání, ale také zvýšené riziko dopravních nehod. V tomto měsíci se jich v našem 
městě a blízkém okolí událo nezvykle hodně a mnohé z nich byly vážné, až tragické. 
Příčiny jsou obecně známé: alkohol, rychlá jízda, nepozornost... Když se k těmto 
faktorům přidá parta pitomcú (doufejme, že mladé pány nemine zasloužený trest, 
případně, že jim někdo nabaněí), která po Leděi jezdí „ruskou ruletu", je na vážný 
problém zaděláno. Trochu pikantní je, že řidičům z ničehož nic dělá potíže viadukt 
na výpadovce do H. Brodu. V květnu se do něj nevešli třikrát! 

• 1.5. Jako v Jiříkově vidění (vlastně už 
týden po svátku oblíbeného patrona) si 
musel připadat řidič D. K., když přímo na 
silnici u Hněvkovic nalezl opuštěné jízdní 
kolo. Když se jeho majitele nedovolal ani 
nedohledal, odvezl bicykl na místní poli-
cii. Zřejmě kdosi oblouzněný nastávajícím 
májem strastiplné trmácení po prašných 
cestách a rozeběhl se létat do rozkvetlých 
luk. 
• Poněkud méně romanticky (a přede-
vším přiblble) se choval neznámý pacha-
tel, který ve stejný den polil 
v zahrádkářské kolonii okrasné stromky 
neznámou tekutinou, která rostliny zahu-
bila. Motivem byla zřejmě zloba a závist. 
Takový darebák si máj snad ani nezaslou-
ží. 
• 4. 5. Pokus podvodu oznámila E. S., 
která málem naletěla finančním podvodní-
kům ze Zlínska. Buďte v podobných trans-
akcích obezřetní. Těch „co rozdávají", že 
by jim z toho málem zchromly ruce, je po-
žehnaně. Věřte, že už z nich nikdy nevy-
mámíte ani vindru! 
• 5. 5. Na požádání byla předvedena 
dlužnice J. N., která opakovaně nepřebíra-
la doručenky. Její prohřešky bude řešit 
soud a zdá se, že její drobné lsti nebude 
uznávat. 
• Z. V. oznámil nemalou škodu na své 
škodovce. Zřejmě už v tuto chvíli známý 
výtečník mu probodal kola. Nějaký čas 
bude pachatel chodit do práce zadarmiko, 
protože musí uhradit 20 000 korun. 
• 10. 5. Náhlé úmrtí nahlásila H. V. Cizí 
zavinění u jejího příbuzného nebylo pro-
kázáno, spoluobčana tentokrát zradilo sr-
díčko. 
• 12. 5. Skoro by mě zaskočilo, kdybych 
v této rubrice nepsal o ukradeném autorá-
diu. Zloději nezklamali! Na prvního „le-
dového muže" tak přišel k úhoně M. K. 
Neznámý prevít mu ukradl rádio i s pane-
lem, škoda je za 2000 korun. 
• 15. 5. Paní V. Z. oznámila krádež elek-
trického nářadí, jehož cena byla odhadnu-
ta na 32 000 Kč. Setření směřuje 
k trudnému rozuzlení. Hoblovačku, prota-
hovačku a další si totiž půjčil nezdárný po-
tomek postižené. 
• 16. 5. Chatičku v Podhradí udělal ne-
známý pachatel. Bral, co mu přišlo pod 
ruku a co mohl odnést, respektive odvézt, 
ukradl totiž i jízdní kolo. Celkově se to vy-
kalkulovalo na 45 000 korun. 
• 17. 5. Poněkud nešťastně dopadly zá-
vody místních rybářů. To, co mělo být os-
lavou celoroční práce, se změnilo v bitku, 
která pány středního věku rozhodně ne-
zdobí, ani nepovznáší jejich stav. Byl to 
Petrův nezdar! 
• 18. 5. Stejně agresivně si počínali juná-
ci na místní diskotéce, ale tam se to přeci 

jen bere trochu jinak. Jen nás mrzí, že na 
body zvítězil přespolní - neznámý Zručák. 
• K tragické dopravní nehodě došlo 
u Kynic. Mladý řidič tu nezvládl řízení 
škodovky a už neovladatelné auto narazilo 
do stromu. P. T. utrpěl velmi vážná zraně-
ní. . . 
• Dramatické chvíle prožíval jinak ro-
mantickýma návštěvníky i domácími vyhle-
dávaný Šeptouchov. Na skále se tu 
skokem rozhodl ukončit život J. N. Nako-
nec se podařilo nešťastníka přemluvit, aby 
svůj úmysl nedokonal. Snad mu léčení při-
nese úlevu a zapomnění na dočasné život-
ní trable a vrátí se na Šeptouchov opět pro 
radost a krásu kraje. 
• 20. 5. Pracovní úraz s následkem smrti 
se odehrál mezi Ostrovem a Pavlovem. 
Pan J. K. tu s kolegy likvidoval následky 
větrné bouře a při manipulaci s poškoze-
ným stromem došlo k nečekanému otoče-
ní a pádu kmenu, který dělníka na místě 
usmrtil. 
• 21. 5. V Želivské ulici byl místními po-
licisty kontrolován řidič M. H. Jeho, sice 
starší vozítko, bylo v pořádku. Řidič niko-
li! Před jízdou totiž zjevně požil, což pro-
kázal i vzorek odebrané krve. Následky 
budou jistě dražší, než by stálo pár panáků 
i té nejvíce ceněné whisky. 
• J. V. policistům oznámil ztrátu malého 
motocyklu Stadion. Stalo se ve sklepních 
prostorách domu v ulici Majerové. Skoda 
je za 10 000 korun. 
• 24. 5. Neznámý grafitti se podepsal na 
kapotu auta v Hrnčířích. Vyryl zde nápis 
PUP 52. Co to znamená, ví zřejmě jen 
autor-debílek. Kdyby to bylo číslo autoro-
va IQ, zdálo by se mi nezvykle vysoké, 
méně bude mít už jen houpací kůň. 
• 25. 5. Velmi oblíbeným místem dosta-
veníček naší mládeže se stalo nároží 
Komerční banky. Drobná výtržnictví 
(včetně bránění průchodu chodcům a hla-
sitých poznámek) se střídají s poškozová-
ním budovy. Tentokráte to bylo okno za 
6000 korun. 
• Chvilku policajtům fabuloval R. P. Ne-
chal se J. D. dovézt na ošetření s tím, že ho 
kdesi u Kounic porazilo auto. Brzy se však 
přišlo na to, že sám zraněný měl dopravní 
nehodu a měl obavy o svůj řidičák - asi 
věděl proč. ok 

Hledám pro nove otevřenou 
restauraci v Ledči n. S. kuchaře. 
Požaduji vyučení v oboru, nejlé-
pe s praxí. Pracovní doba je na 
střídání dlouhého a krátkého 
týdne, hotovková a minutková 
kuchyně. Nástup v srpnu letošní-
ho roku. Zn.: Tel. 606 504 034 

Zásahy PS Ledeč n. S. 
• 1.5. Jednotka vyprostila vozidlo zapadlé 
v příkopu v ulici Stínadla pomocí navijáku od 
vozidla Camiva. 
• 4. 5. Ledečští hasiči společně s dobrovol-
nými hasiči z Chřenovic likvidovali požár les-
ního podrostu v Chřenovicích pod hájenkou. 
Požár vznikl po nedohlídání místa, kde se pro-
vádělo pálení klestí. 
• 5. 5. Další požár lesa, tentokrát u obce Vi-
lémovice. Ledečská jednotka požár zlikvido-
vala pomocí vysokotlaké vody. Oheň vznikl, 
když si neznámý labužník chtěl v lese opéct 
špekáčky. Na místě po něm zbyla pouze zapo-
menutá sekerka. 
• 9. 5. V ranních hodinách došlo pod želez-
ničním viaduktem v Ledči ke střetu dvou 
osobních vozidel. Hasiči po příjezdu k místu 
havárie zabezpečili vozidla proti požáru a za-
sypali sorbentem uniklé provozní náplně. Po 
vyšetření nehody dopravní policií odstranili 
havarovaná vozidla a zprůjezdnili vozovku. 
• 10. 5. Ve večerních hodinách byl ohlášen 
požár lesa v Chřenovicích. Jednotka vyjela 
s Camivou a požár lesní hrabanky a větví uha-
sila vysokotlakém. 
• 13. 5. Na PS byla ohlášena dopravní neho-
da kamiónu u obce Kamenná Lhota. Po příjez-
du na místo se jednalo o nákladní vozidlo 
Renault spadlé do příkopu. Hasiči zabezpečili 
vozidlo proti požáru a vyčkali na příjezd vy-
prošťovací techniky. Poté se vrátili na základ-
nu. V téže chvíli došlo ke střetu dvou osobních 
vozidel za obcí Habrek. Při nehodě nedošlo ke 
zranění a po vyšetření dopravní policií hasiči 
odklidili vozidla mimo vozovku a provedli její 
úklid. 
• 13. 5. Po přívalovém dešti, který se přehnal 
přes Ledeč, došlo k náhlému zvýšení hladiny 
Olešenského potoka v ulici Pivovarská. Voda 
zatopila nejenom louky, ale i několik sklepů. 
Jednotka PS Ledeč vyjela s tech. DA-12 AVIE 
a Suzuki a provedla vy čištění stavidla u Aqua-
compu Hard pomocí těžké techniky a odčerpá-
ní vody ze sklepů. Ve večerních hodinách 
jednotka vyjela na monitorink toku potoka 
a upuštění stavidla. 
• 18. 5. V odpoledních hodinách byla nahlá-
šena záchrankou dopravní nehoda se zraněním 
u Nezdína. Jednotka vyjela s Jeepem. Jednalo 
se o náraz vozidla do stromu. Jednotka pro-
vedla zabezpečení vozidla proti požáru, o zra-
něného se postarala Záchranná služba. 
• 19. 5. Při silném větru spadl strom navede-
ní vysokého napětí v Bojišti. Jednotka povola-
la pracovníky VČE a po vypnutí proudu strom 
odřezala a uvolnila vedení. 
• 20. 5. Při odklízení následků nočního řádě-
ní silného větru došlo za Ostrovem k tragické 
události. Na zaměstnance SÚS spadl strom. 
Jednotka vyjela s vyprošťovací technikou. Po 
příjezdu na místo zásahu již byl zaměstnanec 
vyproštěn, ale již nejevil známky života. Jed-
notka PS provedla navedení vrtulníku LZS 
Jihlava a vrátila se na základnu. 
• Téhož dne jednotka provedla provizorní 
opravu střešní krytiny ohrožující chodce v uli-
ci Z. M. Kuděje v Ledči. 
• 28. 5. Policie ČR oznámila dopravní neho-
du v ulici Koželská v Ledči n.S. Jednotka pro-
vedla úklid vozovky po dopravní nehodě. 
• 31. 5. Těžká dopravní nehoda se stala 
u obce Jedlá. Podnapilý řidič ztratil po smyku 
kontrolu nad vozidlem a srazil čtyři chodce 
jdoucí po krajnici a dvě spolujezdkyně, které 
seděly ve voze. Na místě zasahovala RZS Le-
deč, která stabilizovala zraněné a pro nejhůře 
zraněnou chodkyni přiletěl vrtulník LZS Jihla-
va. Ostatní zraněné osoby odvezly další přivo-
lané sanity. Hasiči pomáhali s transportem 
zraněných a zajistili vozidlo proti požáru. 
Mimo tyto události pomohli v tomto měsíci 
hasiči dvakrát při otevírání zabouchnutého 
bytu. 
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Dne 16. 5. 2003 ukončila své čtyřleté \ 
působení na Gymnáziu Ledeč nad Sá- j 
zavou paní učitelka Růžena Fialová. \ 
Důvodem toho, ze nás opouští předl 
koncem školního roku, je její pobyt i 
v lázních, který jí všichni přejeme 
(a mnozí i závidíme). 

Tímto dnem tedy ukončila svoji \ 
47-letou kariéru výborné učitelky ma- \ 
tematiky. Má náš obdiv pro výdrž, vita- \ 
litu a vynikající výsledky v práci s žáky. \ 

Paní učitelko, milá Růženko, děku- \ 
jeme Vám za Vaši práci a přejeme \ 
Vám hodně zdraví a příjemných chvil 
do dalších let. 

Vaši kolegové a žáci \ 

Gymnázium v Ledči n. Sázavou dě-
kuje firmě ATOS za významný 
sponzorský dar, který byl nezbyt-
ný pro uskutečnění lyžařského kur-
zu, konaného v letošním roce. 

Mgr. Šárka Vopěnková 
a SRPG 

O b l a s t n í c h a r i t a H a v l í č k ů v B r o d 
v á s wb s* f A š m m r o M i o 

v f r o l f vz í í t fcy s t a c i o n á ř e 
P e t r k l í č n a v ý s t a v u f o t o g r a f i í 

a p r a c í d l t í 
z t e d e č s k é f t o s t a á o n í ř e , 

ROČNÍ PETRKLÍČ 
M í s t o k o n á n í : 

k e t í e č s k á s y n a g o g a 
T e r m í n v ý s t a v y : 
2 l X k m 

o t e v ř e n o : 
P o - P á ; 1 0 - 1 2 a 1 4 - 1 6 n o d . 

SO: &0& 

vmwné aobmmmé 
Slavnostní zahájení výstavy 

se uskuteční 
23. červm 2003 

o ú m imik 

Francouzští hosté v našem městě 
23. dubna opět zavlála francouzská zástava na budově ledečského gymnázia. Bylo to již 

počtvrté, co se uskutečnil výměnný pobyt francouzských studentů v rodinách našich žáků. 
Francouzští přátelé nám oplatili loňskou zářijovou návštěvu u nich v přímořském městečku 
Saint Jean de Monts v oblasti Vendée, spojenou s prohlídkou zámků na Loiře, atlantského 
přístavu La Rochelle a Paříže. Také program 23 žáků a 4 profesorů z College de Pays byl vel-
mi bohatý. Za doprovodu našich studentů francouzštiny a kantorů navštívili Kutnou Horu, 
historické centrum Prahy, sklárnu ve Světlé nad Sázavou, ale také se zúčastnili vyučování 
u nás na gymnáziu. Zatímco francouzské děti trávily víkend individuálně s českými rodina-
mi, dospělým průvodcům jsme odhalili krásy Českého Krumlova a Veselého kopce na Vyso-
čině a společně jsme strávili dva velice příjemné večery. 

Všichni francouzští hosté byli již tradičně slavnostně přijati starostou města Ledče nad Sá-
zavou panem Urbanem, za což mu a všem dalším pracovníkům městského úřadu, kteří se na 
přípravě přijetí podíleli, upřímně děkujeme. Rád bych touto cestou chtěl poděkovat také 
všem rodičům a kolegům, kteří pomáhají tyto výměnné akce uskutečňovat, zvláště pak 
pí profesorce Dokoupilové, která většinu věcí zajišťuje, ale také vykonává náročnou práci 
tlumočnice. 

O významu výměnných pobytů našich žáků pro zdokonalování se v cizím jazyce není jistě 
třeba psát, co mi však utkvělo v paměti, jsou slova pana ředitele Jeana Philippa Peyneta, která 
řekl při naší poslední návštěvě v Saint Jean de Monts: „Když za mnou přišli s výměnným po-
bytem s českými studenty, byl jsem zásadně proti, protože máme již výměny s německými, 
britskými a španělskými studenty, jejichž jazyk na rozdíl od českého ve škole učíme, a geo-
grafickou exkurzi po evropských zemích lze dělat i bez výměn, ale když přijeli vaši žáci, svůj 
názor jsem rychle změnil. Jejich chování, vyjadřování, bezprostřednost, osobní kultura a také 
zájem o naši společnost, zvyky, způsob výuky, život našich žáků..., mě přesvědčily, že pro 
naše děti je společný pobyt s Vašimi velkým přínosem a pokud budu ředitelem zdejší školy, 
budu výměnné pobyty s Vaší školu vždy podporovat." 

Jaroslav Šťastný, Gymnázium Ledeč nad Sázavou 

Přijímací zkoušky na gymnáziu 
Dne 14. dubna 2003 proběhly přijímací zkoušky na Gymnázi-

um v Ledči nad Sázavou. 
Celkem se přihlásilo 73 uchazečů do 1. kola a 9 uchazečů do 

2. kola přijímacího řízení, z toho na obor 79-41-K/801 osmiletého 
gymnázia 35 uchazečů a na obor 79-41-K/401 čtyřletého gymná-
zia 47 uchazečů. Velká část žáků pochází z Ledče nad Sázavou, 
ale dost přihlášek přišlo i ze širokého okolí - ze Zruče n. S., Zbra-
slavic, Dolních Královic, Světlé n. S., Havlíčkova Brodu nebo tře-
ba z Čáslavi či Kutné Hory a samozřejmě také z vesnických zá-
kladních škol v Kožlí, Hněvkovicích a Dolním Městě. 

Díky stanoveným kvótám jsme mohli přijmout pouze 28 žáků 
do osmiletého a 29 žáků do čtyřletého oboru studia, zbývající tři 
místa byla určena na odvolání ke KÚ kraje Vysočina, odboru 
školství, mládeže a sportu. 

V souladu s kritérii, která jsme uveřejňovali na Dnech otevře-
ných dveří, na našich webových stránkách i letáčcích od loňského 
září, j sme přijali několik uchazečů bez přijímacích zkoušek na zá-
kladě jejich výborného prospěchu na základních školách. Přijato 
tak bylo bez přijímacích zkoušek 17 uchazečů na osmiletý obor 
a 14 uchazečů na čtyřletý obor. Ostatní uchazeči vykonali při j í -
mací zkoušku, jej ímž základem byl vedle prospěchu ze ZS test 
z matematiky a test z českého jazyka. Z nich bylo přijato 11 do 
osmiletého a 15 do čtyřletého oboru. Ke cti vyučujících na základ-
ních školách musíme konstatovat, že většina uchazečů byla dobře 

připravena (i když u některých samozřejmě zapracovala tréma 
a stres), za což všem učitelům jmenovaných základních škol dě-
kujeme, neboť dobře víme, jaké mají zejména v dnešní době ná-
ročné povolání. Z důvodu velkého počtu zájemců rozhodl ředitel 
gymnázia o nekonání 2. kola přijímacího řízení. 

Všem úspěšným uchazečům blahopřejeme, neúspěšným přeje-
me, aby se nenechali odradit a zkusili to znovu za rok (či za 4 
roky) nebo - u těch starších - aby se snažili prosadit na dalších 
středních školách, neboť život se neskládá jen ze samých osob-
ních úspěchů. 

Zároveň všechny nové uchazeče o studium (od školního roku 
2004/2005) chceme upozornit, že: 
• se budeme snažit dodržet stejné podmínky pro přijetí jako letos 
• informace o přijímacím řízení ve školním roce 2003/2004 zís-
kají od 1. září 2003 na našich webových stránkách www.glns.cz, 
na našich Dnech otevřených dveří, které se konají zpravidla na 
začátku měsíce prosince a ledna, a také na našem telefonním čísle 
569 722 363 
• přihlášky se podávají prostřednictvím ZŠ do konce února (poté 
pouze do 15. března přímo na gymnázium) a pokud je nedostanou 
na základních školách, je možno si j e vyzvednout i u nás 

Jaroslav Šťastný 
Gymnázium Ledeč nad Sázavou 

8 u o i Ď s t c I m m m 

http://www.glns.cz


S k o l i l i d r u ž i n a a š k o l n í k l u b p ř i Z H 

Posláním školní družiny (ŠD) i školního klubu (ŠK) je umožnit všem dětem zá-
kladní školy, od 1. až po 9. třídu, smysluplné využívání volného času podle jejich 
potřeb a zájmu. 

Naší snahou proto je, poskytovat našim dětem pestrou nabídku zájmových, re-
kreačních, sportovních, kulturních i vzdělávacích činností. Každé dítě si může 
v rámci pravidelné, nebo podle potřeby volené docházky, vybrat svoji zájmovou 
činnost a naučit se již od dětství vhodným způsobem využívat svůj volný čas. 

Provoz ŠD i ŠK začíná již v ranních hodinách od 6,30 hodin. Této doby využí-
vají především dojíždějící žáci. K dispozici mají klubovnu a tělocvičnu k různým 
rekreačním, společenským a zájmovým hrám, příp. k přípravě na vyučování. 

Další činnost SD začíná podle konce výuky v jednotlivých třídách ZS. Děti si 
z výuky přímo přebíráme a do vyzvednutí rodiči, případně po dohodě do doby sa-
mostatného odchodu, za ně zcela zodpovídáme. S dětmi společně poobědváme, po 
oběde následuje zájmová a rekreační činnost. Čas věnujeme vycházkám do příro-
dy (Šeptouchov) a podle zájmu a počasí sportovní a výchovné Činnosti. Děti si mo-
hou udělat i přípravu do školy na další den. Od 15,00 hodin mohou děti 
navštěvovat různé kroužky, jejich nabídka je uvedena v příloze. 

Pro všechny děti jsou dále pravidelně organizovány společné akce: kulturní zá-
jezdy do divadel, sportovní - např. lehkoatletické závody s účastí na okresním pře-
boru, zájezdy na plavání, běh Šeptouchovem, společenské soutěže - Doremi, 
Bingo, módní přehlídka, Dětský den, poznávací a naučné výlety ... vše záleží na 
orientaci a zájmu dětí. 

Rádi bychom naší činností přispěli k zajímavému a především užitečnému vy-
užívání volného času dětí, aby se nám tyto nestávaly již od útlého dětství dětmi 
pouze ulice. 

Naše nabídka je však směrována nejenom k dětem, ale i k jejich rodičům. Těší-
me se na vzájemnou spolupráci. Za vychovatelky 

Jarmila Palánová 

Nabídka zájmových kroužku ve školní družině v roce 2003-2004 
Německý jazyk - pro děti 1., 2. a 3. třídy 
Anglický jazyk 1., 2. a 3. třídy 
Divadelní kroužek 1 . - 4 . třídy a 5. - 7. třídy 
Kreslíme a malujeme 1 . - 5 . třídy 
Novinářský kroužek 2 . - 4 . třídy a 5. - 6. třídy 
Vaření 1 . - 5 . třídy 
Disco tance 1 . - 5 . třídy 
Orientální tance 7. - 9. třídy 
Počítače a hry 1 . - 5 . třídy 
Sauna, FIT-centrum, atletika 1 . - 5 . třídy 
Florbal 1 . - 5 . třídy a 6. - 9. třídy 
Cvičení na nářadí, gymnastika 1 . - 5 . třídy a 6. - 8. třídy 
Zdravotní cvičení (míče) 1 . - 5 . třídy a 6. - 8. třídy 
Míčové hry (základy házené, 
volejbalu a fotbalu) 1 . - 5 . třídy 
Jóga (cvičení pro rodiče a děti) 1 . - 5 . třídy 

CCS 
TRIANGL 

NOVÝ KATALOG 

Vážení přátelé, 
j sme potěšeni, že Vám m ů ž e m e nabídnout 
další příležitost pro rozšíření Vašeho volné-
ho času. Ve spolupráci s cestovní kanceláří 
Vítkovice Tours (dále jen CK VT) j e pro Vás 
připraven šestnáctistránkový katalog „To 
nejlepší z velkého katalogu Jadran 2003", 
který můžete získat a nabídnout svým zná-
mým, rodinným příslušníkům, klientům 
apod. 
Ti, kteří si zakoupí zájezd přes obchodního 
zástupce společnosti Český Triangl, obdrží 
po potvrzení smlouvy N A F U K O V A C Í 
L E H Á T K O Z D A R M A ! Lehátko pak bude 
klientovi zasláno ze sídla společnosti Český 
Triangl. 

K A N C E L Á Ř : 
středa, pátek: 14 -16 hod. 

Havlíčkova 186, Ledeč n. S. 

„ R á z o v ý 
Bez lidí dobré vůle by život byl pouze náklad-

né a nebezpečné dobrodružství. 
Jednoho pozdního odpoledne jsem seděla 

v kuchyni a pila kávu a ... zrodila se mi myšlenka 
zrealizovat něco pro děti, nějaké zpestření, poba-
vení. Přála jsem si, aby na této akci byli přítomni 
i postižení spoluobčané. Sama jsem byla na praxi 
ve stacionáři Petrklíč a ještě chodím do Ústavu 
sociální péče ve Zboží a všude je tam tolik lásky, 
že ji ani nemohu popsat, jsou jiní, přesto stejní. 

Růžový den vznikl spojením a představou, že 
růžová barva pro mě označuje něco něžného, zá-
roveň krásného. Je to charitativní akce věnována 
dětem, postiženým spoluobčanům a tím i začle-
nění jich do společnosti nás. Výtěžek ze vstupné-
ho bude věnován stacionáři Petrklíč zde v Ledči 
nad Sázavou a Charitnímu domovu v Havlíčkově 
Brodě. 

Věřím, že na této akci pozastavíme čas a bude-
me vnímat jeden druhého. Vždyť my lidé si vy-
tváříme naši společnost. 
KDY: 25.června 2003 
KDE: v SOKOLOVNĚ v Ledči nad Sázavou 
V KOLIK: od 15.00 do 18 hod. 
HOST: MAXIM TURBULENC 

Ve spolupráci s DOMEM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
a velmi kladným přístupem ředitele pana Háneč-
ky budou pro děti připraveny různé hry, kdy děti 
si budou moci zasoutěžit a vyhrát nějakou tu slad-
kost. Uvidíme zde i taneční vystoupení pod vede-
ním Ziny Kubové. Celým programem nás bude 
provázet moderátor Jan Černý, k poslechu bude 
hrát hudební skupina E.M.I.L. 

Na závěr je připravena pro maminky a mladé 
slečny módní přehlídka pod vedením Z. Chládo-
vé a J. Zatečkové ze salonu LIANA. 

Pozvání přijal i pan farář Bárta, který charita-
tivní akci zahájí. 

Od 13.6.2003 předprodej VSTUPENEK v za-
kázkovém krejčovství LIANA - Chládová, Ža-
tečková, Husovo náměstí 16, otevírací doba 
PO-PÁ 8-11.30 hod. 12-17 hod., SO 8-11 hod., 
tel. 608 710 116 

Děkuji všem, kdo mi pomohli uskutečnit Rů-
žový den. Děkuji ředitelce Oblastní charity pí 
Anně Blažkové za důvěru a umožnění realizace 
tohoto programu. Děkuji pořadatelům za jejich 
ochotu a čas. Děkuji sponzorům, bez kterých ne-
jdou tyto akce pořádat. Jména firem budou umís-
těna dole na nástěnce na MĚSTSKÉM ÚŘADĚ. 
POŘADATELÉ: Martina Krajíčková, Petra 
Blablová, Věrka Kahounová, Jana Horajsová, 
Karel Škvor, Milan Blabla, Daniel Horký, Tomáš 
Borovský, Roman Borovský. 

Všem dětem přeji krásné prázdniny. 
„OVOCE ZRAJE NA SLUNCI, LIDÉ 

LÁSKOU." 
S pozdravem staniční sestra CHOS 

Petra Krajíčková 
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V Keblově bylo fajn 
Již pátý ročník „Dětského zábavného 

odpoledne" u příležitosti Mezinárodního 
dne dětí uspořádali v sobotu 31. května 
v Keblově u Vlašimi. Pro děti zde byly 
připraveny soutěže na 6 stanovištích o 
drobné ceny a dětská diskotéka, prolože-
ná soutěžemi o ceny hodnotnější. Díky 
velkému počtu sponzorů se podařilo ved-
le cen do soutěží zajistit dětem i základní 
občerstvení. Vedle slaných tyčinek a pár-
ku měly děti zdarma i neomezené množ-
ství limonády, aby vydržely odpolední 
teplo. Sice nebyl překonán loňský rekord 
v návštěvnosti - letos přišlo zhruba 80 
dětí, ale i tak se odpoledne vydařilo. Ško-
da jen, že jeho závěr pokazila dešťová 
přeháňka (mnozí rodiče odvezli své rato-
lesti ještě před koncem, protože spěchali 
kopit seno). 

Pořadatelé touto cestou děkují všem 
sponzorům, kteří tuto akci podpořili svý-
mi dary, a věří, že se i v příštím roce naj-
dou lidé, kteří rádi dle svých možností 
něco dětem věnují, aby i z příštího „Dět-
ského zábavného odpoledne" v Keblově 
odcházely desítky spokojených dětí. 
Z našeho regionu se na úspěchu akce 
svými dary podílely Škoda Ledeč nad Sá-
zavou a VSS KB, Ledeč nad Sázavou. 

Keblovské heligonky 2003 
Vážení čtenáři, 

zanedlouho se opět sjedou heligonkáři 
z blízkého okolí i velkých dálek do maleb-
né vísky poblíž Vlašimi - do Keblova. 
V sobotu 21. června se tu uskuteční v po-
řadí j iž třetí setkání heligonkářů, „Keblov-
ské heligonky letos s přídomkem 2003. 
Pořadatelé akce, členové místní organiza-
ce České strany sociálně demokratické 
v Keblově, pozvali na letošní přehlídku 
mnoho vynikajících hudebníků. Vedle 
známých heligonkářských tváří tu vystou-
pí také několik nováčků, aby diváci slyšeli 
zase trochu jinou (a také velmi dobrou) 
muziku než v předchozích ročnících. Po-
řadatelé nám prozradili, že letos se j im 
hlásilo na přehlídku více heligonkářských 
kouzelníků, než by se j im do plánovaného 
čtyřhodinového programu vešlo. Proto si 
z nich mohli vybírat a navíc přichystat pro 
diváky překvapení. Pokud se ptáte jaké, 
nevíme. Prý to má být opravdu překvape-
ní, takže se ho všichni dozví až během 
programu. 

Proto si na závěr dovolím pozvat všechny 
příznivce heligonek a dobrých písniček z řad 
čtenářů i jejich známých na krytý parket do 
Keblova. V sobotu 21. června 2003 od 14 
hodin se na vás těší pořadatelé z Keblova 
a heligonkáři z Čech (a možná i ze zahrani-
čí). Přijďte se pobavit a zazpívat si. 

Historiáda 2003 aneb jak to vlastně všechno probíhalo 
Přestože v době, kdy píšeme tento článek, je soutěž Historiáda už dosti vzdálená, velice 

dobře si na ni pamatujeme. Dokážeme si živě vybavit ten moment, kdy jsme ve vlaku vytáhli 
sešity dějepisu a začali jsme si opakovat. Ve vlaku se také zrodilo čtyřverší opěvující naše 
městečko. Když jsme se dopravili do Plzně, již se stmívalo. Na nádraží v Plzni na nás čekala 
skupinka studentů, kteří nás dovedli do Církevního gymnázia, kde jsme se ubytovali. 

Hned druhý den (10. dubna) ráno začal boj. Nebyl to boj o body, jak by se dalo za daných 
okolností očekávat, ale boj o snídani. V této první třenici jsme uspěli a zanedlouho jsme 
v ruce třímali každý po jednom rohlíku s džemem. Potom jsme se ale pustili už do opravdové-
ho soutěžení. Čekal nás uvítací ceremoniál a po zazpívání úvodní písně a přednesení veršů 
opěvujících účastnická města začala první bodovaná soutěž. O jejich výsledcích se raději ne-
budeme zmiňovat, tréma nás totiž zastihla nepřipravené. 

Dopoledne proběhlo v podobném duchu, oproti rannímu soutěžení jsme si však vedli pod-
statně lépe. Naobědvali jsme se v příjemné školní jídelně, prožili strachování u nástěnky s vý-
sledky a znovu se vrátili k historii. 

Jako kouzlem jsme se potom ocitli na zámku v Nebílově. Ze zámku je veřejnosti přístupná 
pouze přední část, protože ta druhá se stále ještě opravuje. V přední části je k vidění expozice 
se sbírkou benátských lustrů a početným herbářem. V rekonstruované části je kaple, hasičské 
muzeum a jakási obřadní síň. Mnohem sympatičtější se nám zdála zadní část, která byla vět-
šinou nezařízená, ale mohli jsme ši j i prohlédnout sami. I na zámku pro nás byla připravena 
soutěž, kdy jsme museli čerpat nejenom z poznámek průvodkyně, ale i z vlastních vědomos-
tí. Odpovědi jsme nakonec vyplňovali do křížovky. 

Odjezd ze zámku na střelnici zpestřila událost s rozbitým autobusem, ale nakonec se obě 
poloviny soutěžících bezpečně dopravily na střelnici ve Starém Plzenci. Po odborném výkla-
du o kuších jsme si mohli ze dvou připravených kuší vystřelit pod dohledem instruktorů. 

Večer jsme se po namáhavém dni ke spánku neuložili, čekala nás ještě velká porce úkolů. 
Tentokrát jsme byli rozděleni podle jednotlivých ročníků a každý z nás poznal, jaké je to sou-
těžit nejen sám za sebe, ale vlastně za celý tým. A pak už pro nás bylo připraveno vystoupení 
skupiny šermířů. Jeho poklidnost narušila jen mírná, ale sympatická nervozita „tiskového 
mluvčího" a zranění kolena jednoho z účinkujících. 

V pátek (11. dubna), v poslední den soutěže, jsme vyrazili na „procházku" do centra Plzně. 
Byla to ale soutěžní procházka, kdy jsme museli jen vlastními znalostmi a postřehy vyplnit 
protokol během 45 minut. Zřejmě to nebyl náš nejlépe splněný úkol, možná kvůli naší špatné 
orientaci v prostoru, kdy jsme chaoticky pobíhali po náměstí a přilehlých uličkách, možná 
kvůli počasí, neboť mrzlo a pršelo. 

Na Historiádu máme však jen dobré vzpomínky. Rozhodně to byla cenná zkušenost a vel-
ká zkouška znalostí a během soutěže jsme se i ledacos naučili. Ona totiž Historiáda není jen 
o umístění, datech bitev a jménech králů, ale i o rozvoji jedince, o práci v týmu a o zdravém 
soutěžení. Rozhodně jsme vděční pořadatelům, že se u nás v republice děje něco podobného 
a je škoda, že takových soutěží není víc. 

A jak to vlastně celé dopadlo? Po dvoudenním soutěžení jsme obsadili desáté místo s cel-
kovým počtem 201 bodů a ty jsme proměnili za osm pražských grošů. Za vítězným týmem 
z Gymnázia Svitavy jsme zaostali o 68 bodů. Ono když se řekne desátí ze šestnácti týmů, ne-
zní to zrovna lichotivě. Ale pokud se řekne desátí v celé republice, zní to podstatně lépe. 

Magda Polanská (kvarta), Karel Barták (tercie), 
Ondřej Kršňák (sekunda), Lucie Bartáková (prima)-žáci, 
Renáta Trtíková - profesorka Gymnázia Ledeč nad Sázavou 

O * w* , $ # * * * f | 

Pnjai st pemzeje nym jeanoducne! 

Britská společnost se 120ietou tradicí vám 
nabízí krátkodobé půjčky k jakémukoli účelu 
do 40 000 Kč! 

• splácíte pevně stanovené částky 
® nepotřebujete žádného ručitele 
* hotovost obdržíte maximálně cio dvou dnu 

Kontaktujte ^ 
autorizovaného obchodního zástupce; 
MARIE BĚLOHRADSKÁ, 723 248 670 
JAROSLAVA BERNÁTHOVÁ , 732 300 152 

Wm PROYiPiNT 
ř/UUe M no kúim ohnkh ^ p FINANCIAL 



NOVA PRODEJNA V LED Cl NAD SAZAVOU 
N a nábřeží za Informačním centrem otevřel v minulých dnech př í jemnou prodejnu 

Lubomír Smejkal . Zákazník zde na jde krby, kterými j e možné vytápět celý dům. 
V prodejně j e i j eden nainstalován, a tak se může zá j emce přesvědčit o tepelné výhřev-
nosti. Dále j e zde možné zakoupi t p í skovcové obklady, mramorové a žulové dlažby 
a p ískovcová oplocení . Velký výběr j e i p ískovcových soch, květináčů a další výrobky 
do zahrad a domovních hal. 

Otevřeno j e od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Tato nová prodejna s výrobky, které se 
zde dosud neprodávaj í , vás j is tě zau jme . - FP -

JUBILEJNÍ DESATE 
SLAVNOSTI PIVA 

STADIÓN LEDEČ NAD SÁZAVOU 
5. ČERVENCE 2003 

P R O G R A M 
9.00 Z A H Á J E N Í S L A V N O S T Í - T R H Y V A R E Á L U 

K O P A N Á M L A D Š Í H O D O R O S T U L E D E Č - S V Ě T L Á 
10.00 K O N C E R T H U D E B N Í H O D U A - M A N Ž E L É ULRICHOVI 
10.45 Ž Á K O V S K Á K O P A N Á L E D E Č - S V Ě T L Á 
13.00 K O N C E R T S K U P I N Y F O R T U N A Z H. B R O D U 
13.45 I. V Y S T O U P E N Í M A Ž O R E T E K 
13.55 Z D R A V I C E S T A R O S T Y MĚSTA 
14.00 E S T R Á D N Í V Y S T O U P E N Í S K U P I N Y IVANA M L Á D K A 

S P O L U Ú Č I N K U J Í - L E N K A P L A Č K O V Á A MILAN PITKIN 
15.15 M Ó D N Í P Ř E H L Í D K A (RENATA PANSKÁ) 
16.00 II. V Y S T O U P E N Í M A Ž O R E T E K 
16.15 M O D E L O V É F O T B A L O V É U T K Á N Í B E N J A M Í N K Ů 
16.30 P Ř Á T E L S K Á K O P A N Á L E D E Č A - V Ý B Ě R V Y S O Č I N Y 
17.15 S E S K O K P A R A Š U T I S T Ů 
20.00 L O S O V Á N Í T O M B O L Y 
22.00 P Ř E K V A P E N Í 
24.00 U K O N Č E N Í S L A V N O S T Í 

NOVÁ KANCELÁŘ 
Finanční poradenstv í 
- s tavební spoření 
- penzijní připojištění 
- úvěry, hypotéky 
- životní i ma je tkové pojištění 
- neúčelové půjčky aj. 
Ledeč n. S., Koželská 205 
(nad Mototechnou) 
Tel.: 603 585 573 

Finanční půjčky 
bez ručitele 

J . H a v l o v á , L e d e č n a d S á z a v o u 
T e l . : 7 2 4 0 2 2 4 4 1 

Koupím 
l e s i s p o z e m k e m 

z a n e j v ý h o d n ě j š í c e n u . 
T e l . : 6 0 6 8 8 0 8 7 0 . 

Program Centra-DDM v Ledči 
na měsíc červen 2003: 

1. červen: Den dětí 
-začátek ve 13.00 hodin před DDM 
- po celé odpoledne zajištěn program 

pro děti 
- ukázka karate 
- taneční vystoupení tygříků Kometek 

a Lenasy. 
Bližší informace pí Hana Veletová 
14. červen: 
- vystoupení TS Girls v Kolíně 
- o d 20.00 hodin 
- bližší informace pí Zina Kubová 
28.červen: 
- vystoupení všech tanečních skupin 

v Kožlí na prázdninové akci pro děti. 
Bližší informace pí Kubová a p. Kalivoda. 

C e n t r u m - D D M na prázdniny 
připravil: 

Od 30. 6. do 4. 7. 
Příměstský tábor v Ledči nad Sázavou 
- bližší informace pí Veletová 
Od 13. 7. do 20. 7. 
Letní tábor Vlastčjovice 
- bližší informace pí Svobodová 

Tygříci z Centra-DDM Ledeč 
nad Sázavou jedou!!! 

V sobotu 31. května 2003 proběhl ve Štáf-
lově škole v Havl. Brodě „Havlíčkobrodský 
střevíček 2003", který pořádal Taneční obor 
Vlaďky Hlaváčkové Havlíčkův Brod. Soutěž 
byla určena pro všechny amatérské taneční 
skupiny z různých stran republiky. 

Této soutěže se zúčastnily i naše taneční 
skupiny pod vedením Ziny Kubové. Ve věko-
vé kategorii do 9 let v moderním tanci se naši 
roztomilí Tygříci se dvěma skladbami (Rýma 
a Sedmnáct) umístili na 1. místě, což nám 
všem udělalo ohromnou radost a o vyhraný 
dort se spravedlivě rozdělili. Dále nás potěši-
la se skladbou „Tekno" Lenasa se 3. místem 
a jsme rádi i za místo druhé se skladbou „Itali-
áno" u Girls. 

TS z Ledče chválí: Soutěž měla rychlý prů-
běh a zaujala všechny přítomné diváky. Co nás 
ale velice potěšijo^že všechny taneční skupi-
ny, hlavně ze ZŠ Stáflova, mají v sobě spor-
tovního ducha a potleskem povzbuzovaly 
ostatní skupiny (všem díky i za nás za povzbu-
zení - nápodobně), i když dobře věděly, že 
mohou být jejich tvrdými konkurenty. To už 
se totiž nestává, aby například soupeř psychic-
ky podržel soupeře a neházel mu klacky pod 
nohy. Těšíme se na další setkání. 

Zina Kubová 

V Ý R O B A , D O P R A V A 
A U K L Á D Á N I B E T O N U 

ZAPA 
Betonáma Havlíčkův Brod 

Baštínov, 580 01 Havlíčkův Brod 
tel.: 569 438 164 

724 173 102 
e-mail: havlbrod2@morava.zapa.cz 

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE 
tel.: 724 063 634 

e-mail: piizouii@morav.zapa.cz 
www.zapa.cz 

Ceník: 
B 10 - 1655,-Kč/m 3 

B 15 - 1840,- Kč/m3 

B 20 - 1907,-Kč/m 3 

(ceny včetně dopravy a DPH) 

mimmm i i 

mailto:havlbrod2@morava.zapa.cz
mailto:piizouii@morav.zapa.cz
http://www.zapa.cz


SK KOŽLÍ, OBECNÍ ÚŘAD 
KOŽLÍ a D.J. KALIČ MUSIC 

Vás zvou na 
I. LETNÍ KOŽELSKÉ 

SLAVNOSTI 
28. června 2003 

fotbalové hřiště SK Kožlí 
Začátek 10.00 hodin 

Celodenní slosovatelné 
vstupné 80 Kč 

(děti do 15-ti let vstup zdarma) 
Program 
- 11.00 hod. fotbalové utkání - žáci SK Kožlí 

- TJ Hněvkovice, v poločase utkání vystou-
pení taneční skupiny „Tygříci" 

- 12.30 hod. ukázka výcviku služebních psů 
(kynologický oddíl Světlá nad Sázavou) 

- 14.00 hod. koncert hudební skupiny 
„ČEJKA BAND" Benešov 

- 15.00 hod. dětská hudební show s moderá-
torkou Petrou Pěknou a moderátorem rádia 
Blaník Petrem Brožíkem 

- 16.30 hod. vystoupení taneční skupiny 
„LENASA" 

- 17.00 hod. SK Kožlí - PIVRNCOVA 11 
(fotbalové utkání s týmem složeným ze zná-
mých osobností sportovního světa a show-
byznysu slibující nevšední sportovní 
zážitek. Účast přislíbili mimo jiné i Jirka 
Štajner, Ivo Ulich, Petr Kouba, Jarda Hře-
bík, Petr Urban a další), v poločase utkání 
soutěže pro diváky a vystoupení taneční 
skupiny „GIRLS" 

- 19.00 hod. k poslechu a tanci hraje hudební 
skupina „ČEJKA BAND" 
LOSOVÁNÍ TOMBOLY !!! o super ceny 
(televize, CD přehrávače, horská kola, 
atd.) 

- 20.00 hod. k poslechu a tanci hraje hudební 
skupina „KEKS" !!!!!! (vynikající rocková 
kapela) 

- 23.00 hod. diskotéka s D.J. KALIČEM 
a BRÍZOU (V průběhu diskotéky vystoupe-
ní taneční skupiny „GIRLS") 

Jako host večera vystoupí zpěvačka Denisa 
Marková 
Občerstvení po celý den zajištěno!! 
Pro děti bude k dispozici nafukovací skákací 
žirafa po celý den zdarma 
Hudebním a sportovním odpolednem Vás 
bude provázet moderátor RÁDIA BLANÍK 
Petr Brožík 
Těšíme se na Vás !!!!! 

STALO SE ROKU... 
1923 
16. Června přišel mráz, silná jinovatka. 
Chladno, větry, lijavce, mlhy po celý čer-
ven, čímž byla sklizeň opožděna. Ve škole 
o prázdninách bylo ubytováno 12 dítek 
z Podkarpatské Rusi, jež stravuje několik 
obětavých rodin. 
V tomto měsíci se také konal župní sjezd 
hasičský. K tomu se konala přednáška žup-
ního starosty, řídicího učitele v. v. Antonína 
Reitmaiera. Na náměstí se konaly zkoušky 
na koncert. Veřejné cvičení na náměstí, 
koncert na sokolské zahradě, věneček na 
Koželužně, kde v předvečer slavnosti 
ochotnický spolek „Tyl" sehrál „Annu 
Marteriovu". Účast veliká. 
1933 
Dne 7. června bylo z rozhodnutí městské 
rady zřízeno koupaliště, a to pod Šeptou-
chovem, na pravém břehu řeky Sázavy. 
Dělají se opatření, aby čtvrtý ročník při 
zdejší měšťanské škole byl zachován. 

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA 

70. narozeniny oslaví 
2. 6. Krátká Zdeňka 

Pod Šeptouchovem 250 

80. narozeniny oslaví 
2. 6. Pražák Vladimír, Na Potoce 612 
25. 6. Hájek Karel, Havlíčkova 775 

90. narozeniny oslaví 
11.6. Rada Ladislav, Obrvaň 31 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prolití dalších dnů Vašeho života ve zdraví 
a spokojenosti. 

Svatby 
Herotová Radka + Dovžanyn Anatolij 
Novomanželům přejeme do společného ži-
vota hodně lásky, porozumění a spokoje-
nosti. 
Narozeni 
Martin Jelínek 
Magdaléna Veselá 
Tomáš Jindra 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození 
Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, 
aby vyrůstalo ve zdraví a k všeobecné ra-
dosti. 

Zemřeli 
Cihlářová Marie 
Veleta Vladimír 
Kokešová Ludmila 
Čermáková Anežka 
Minář Jan 
Žák Ladislav 
Hermanová Jaroslava 

PODĚKOVÁNÍ 
Rád touto cestou děkuji institucím 

i jednotlivcům, kteří mi přišli na začátku 
června letošního roku popřát k mým osm-
desátinám. Velmi mě potěšila všechna ta 
přání zdraví, dlouhověkosti i slova uznání 
a ocenění mé celoživotní práce. Ještě jed-
nou děkuji a přeji i Vám všem jen všechno 
dobré. Vladimír Pražák 

NESEĎTE DOMA A POJĎTE 
V ČERVENCI 00 KINA! 

1.7. ČERT VÍ PROČ 
17.30 Česká kouzelná pohádka pro malé 

i velké. 
3.7. KRÁLŠKORPION 

20.00 Skvělá hororová komedie. 
5.7. 8 MILE 

20.00 Vzrušující příběh rappového zpěváka. 
8.7. PUPENDO 

18.00 Úspěšná česká celovečerní komedie 
20.00 Jana Hřebejka. 
10.7. NEZVRATNÝ OSUD 2. 
20.00 Strhující horor o mladých lidech, kteří 

přežili leteckou katastrofu. 
12.7. FEMMEFATALE 
20.00 Erotický thriller - smyslná podvodnice 

hraje vabank s mladými muži. 
15.7. MATRIX RELOADED 
20.00 Další pokračování úspěšného sci-fi 

filmu. 
17.7. TAXI 2003 20.00 Skvělá akční filmová komedie 

s adrenalinovou příchutí velké lásky. 
19.7. KAMEŇÁK 
20.00 Úspěšná česká filmová komedie v režii 

Zdeňka Trošky. 
22.7. RYTÍŘI ZE ŠANGHAJE 
20.00 Americký film. Londýn - větší 

divočina než Divoký západ. 
24.7. LOĎ DUCHŮ 
20.00 Úspěšný strhující příběh - hranice 

mezi realitou a záhrobím byla zlomena. 
26.7. KRUH 
20.00 Jeden z nejúspěšnějších amerických 

kasovních thrillerů. 
29.7. FELIX A ROSE - LÁSKA 

PO FRANCOUZSKU 
20.00 Úspěšná francouzská filmová komedie 

- určitě se nebudete nudit. 
31.7. FRIDA 
20.00 Americký film, ve kterém je život plný 

lásky, bolesti a skandální milostné 
aféry. 

Městské kino Ledeč nad Sázavou 
upozorňuje diváky, že od září 2003 do 
odvolání HRAJEME FILMOVÁ 
PŘEDSTAVENÍ v týdnu pouze ve 
STŘEDU a v SOBOTU. 

Děkujeme za pochopení a věříme, že 
nám zachováte svou přízeň. 

Vedení kina 

1938 
Dne 8. června konána schůze městského za-
stupitelstva po obecních volbách. Byl příto-
men také okresní hejtman a rada politické 
správy v Ledči, jako zástupce dohlédacího 
úřadu.. Volbu řídil nejstarší člen městského 
zastupitelstva Antonín Kostelecký. Volba 
starosty, prvního a druhého náměstka, ko-
nala se nadpoloviční většinou z celého 30ti 
členného sboru. 
Za starostu zvolen 27ti hlasovacími lístky 
Emil Čech, učitel. Týž volbu přijal a učinil 
projev, v němž mimo jiné uvedl: „Seřaďme 
se do šiku mužů práce, kteří nastoupí čestný 
zápas za lepší příští naší Ledeč, se známou 
vůdčí, ale program nejlépe vystihující myš-
lenkou - blaho obce jest naším nejvyšším 
zákonem". 
Prvním náměstkem zvolen Josef Bašta ob-
chodník. Druhým náměstkem zvolen Ing. 
Vojtěch Synáč, přednosta katastrálního mě-
řického úřadu. 

1943 
Dne 9. června vdova Svobodová z Ledče n. 
S., přinesla na četnickou stanici ostře nabi-
tou pistoli, 40 nábojů a kulovnici. Tyto 
zbraně byly na četnické stanici ukryty, aby 
se předešlo represáliím, neboť na neopráv-
něné držení zbraní českými lidmi byl také 
stanoven trest smrti. 
Zlovůle gestapáků byla tehdy už taková, že 
19. června, když jeli autem po silnici od 
Vrbky do Ledče n. S., stříleli po lidech pra-
cujících v polích. Jednou střelou byla zasa-
žena do břicha Antonie Prosová ze 
Souboře, čp. 24. Byla převezena do ne-
mocnice do Havlíčkova Brodu, ale tam po 
osmi týdnech a po velikých útrapách ze-
mřela. Gestapo nařídilo ledečské četnické 
stanici, že v tomto případě nesmí prováděti 
žádné vyšetřování ani učiniti udání, proto-
že prý „k tomuto neštěstí došlo nešťastnou 
náhodou, když projíždějící stříleli na vrá-
ny". ok 
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