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HASIČI V NOVÉM LISTOPAD 
Podzimní barevné listí k zemi padá, 
tón větru spodní v mlze zní; 
zlato a nach, - a smutek 

na zahradách 
v šedi těch všedních dní 

U P O Z O R N Ě N Í P R O O B Č A N Y ! 

V době od 12. listopadu do 3. prosin-
ce bude omezený provoz na Oddělení 
investic a správy majetku MU Ledeč n. 
S. Žádáme spoluobčany, aby v rámci 
možností po dobu léčení vedoucí oddě-
lení přesunuli své požadavky a řízení 
na pozdější termín. Děkujeme. 

Centrum - DDM Ledeč n» S. 
pořádá 

MIKULÁŠSKOU DISKOTÉKU 
KDY: 3. 12. 2003 
KDE: v sokolovně 
ZAČÁTEK: ve 14 hodin 
KONEC: v 17.30 hodin 
VSTUPNÉ: 20,- Kč 

D.J. Honza Černý 
Každý dětský účastník obdrží od 

ČERTA s MIKULÁŠEM nadílku. 

MĚSTSKÉ MUZEUM 
Od 5. 12. 2003 do 2. 1. 2004 se 
bude konat v synagoze výstava 

obrazů pražského malíře 
PAVLA DVOŘÁKA - člena sdružení 

výtvarníků ČR. 
Výstava bude slavnostně zahájena 

5. 12. v 17 hodin. Úvodní slovo 
pronese PhDr. Dušan Sedláček. 

Otevřeno: 
Po-Pá 9-12; 13.30-16.30 

Ne 13.30-17 00 
25., 26. 12. 2003 13 30-17.00 

1 1. 2004 13.30-17.00 

Město Ledeč nad Sázavou 
a Informační centrum 

připravují vánoční koncert 

z díla Jana Jakuba Ryby 
Na programu bude jeho 

Česká mše vánoční, Slavíček a další. 
Vystoupí Stamicův orchestr z Havlíčkova 

Brodu a pražský sbor se sólisty. 
Koncert se uskuteční 

v kostele sv. Petra a Pavla 
v sobotu 20. prosince 2003 od 16 hodin. 

Předprodej vstupenek v Informačním 
centru od 20. listopadu. 

Nově zrekonstruovanou stanici HZS 
kraje Vysočina - územního odboru 
Havlíčkův Brod v Ledči nad Sázavou 
symbolickým přestřihnutím pásky 
slavnostně otevřel 10. listopadu letoš-
ního roku starosta města pan Karel Ur-
ban. Akce se zúčastnili mimo jiné 
ředitel HZS pplk. ing. Drahoslav Ryba, 
ředitel ÚO Havlíčkův Brod pplk. Jaro-
slav Nácovský, představitelé Policie 
ČR, záchranné služby, zastupitelé 
města Ledče, několik poslanců za kraj 
Vysočina a další hosté. 

Rekonstrukce požární stanice začala 
v září 2002 a byla dokončena o rok 
později. Finanční náklady dosáhly 
výše třinácti milionů korun, sedm mi-
lionů bylo investováno ze státního roz-
počtu, další náklady byly pokryty 
příspěvkem města Ledče a krajského 
úřadu. Specifikem přestavby byla sku-
tečnost, že celá akce probíhala při pro-
vozu stanice a 
sloužící příslušníci 
se zvláště v zimním 
období museli vy-
rovnávat s velmi 
tvrdými podmínka-
mi při zabezpečení 
služby a výjezdů. 

Podnětem pro 
stavební úpravy byl 
neuspokojivý stav 
budovy. Na původ-
ní kamenné části 
objektu vystavěné 
v roce 1904 se j iž 
podepsal zub času 
a byly zde nevyho-

vující služební i ga-
rážové prostory. Le-
vá část objektu byla 
přistavěna v roce 
1983 a zde došlo 
pouze k menším 
stavebním úpravám 
a zateplení objektu. 
Projekt pro přestav-
bu zpracovala firma 
ATING - Jaroslav 
Bělohradský a prá-
ce provedla STAV-
BA Havlíčkův Brod. 

Přestavbou le-
dečští hasiči získali 
moderně řešenou 
stanici, a to jak po 

stránce architektonické, tak svým 
vnitřním moderním vybavením. V bu-
dově je mimo jiné prostorná posilovna, 
společenská místnost a prádelna na zá-
sahové oděvy. Byl zde také instalován 
náhradní zdroj elektrické energie, kte-
rý plně zabezpečuje plynulý chod sta-
nice v době výpadku dodávky 
elektrického proudu. 

Po prohlídce celé stanice se všichni 
hosté sešli na připraveném pohoštění 
a z jejich slov bylo znát, že snaha 
všech, kteří se na realizaci stavby podí-
leli, nebyla marná - výsledkem je 
opravdu velmi pěkná a moderní budo-
va, která zde bude plnohodnotně slou-
žit mnoho let. 

V příštím vydání LN se k tomuto té-
matu ještě vrátíme. 

kpt. Vítězslav Hess 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sáza-
vou konaného dne 13. října 2003 
• RM bere na vědomí přehled o vývoji 
nedoplatků a pohledávek za pronájem 
bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou 
a zároveň bere na vědomí předložený vý-
voj dlužných částek a jejich umořování. 
• RM bere na vědomí dopis náměstkyně 
hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Aleny 
Štěrbové ze dne 30. 9. 2003 ve věci zámě-
ru kraje Vysočina na převod zřizovatel-
ských kompetencí k ZUŠ, DDM 
a speciálním školám (ZvlS) z kraje na 
města. 
• RM podle zákona č. 116/1990 o nájmu 
nebytových prostor ve znění pozdějších 
změn a doplňků a v souladu se zákonem č. 
526/1990 o cenách a vyhláškou č. 
187/1995 Sb. schvaluje uzavření smlouvy 
o nájmu nebytových prostor č. 
OE/01/03-N mezi Městem Ledeč nad Sá-
zavou a organizací JUNÁK - svaz skautů 
a skautek ČR, středisko 611.04 Ledeč nad 
Sázavou v předloženém znění. 
• RM schvaluje člena zastupitelstva měs-
ta Ing. Zdeňka Tůmu, bytem Želivská ul. 
čp. 1029, Ledeč nad Sázavou, jako zástup-
ce Města Ledeč nad Sázavou, který bude 
pozván ke konkurznímu řízení, jako zá-
stupce Města s hlasem poradním pro kon-
kurz na místo ředitele (ředitelky) školy: 
Gymnázium, Vyšší odborná škola a Integ-
rovaná střední škola strojní, Ledeč nad Sá-
zavou, Husovo nám. čp. 1. 
• RM schvaluje uzavření dodatku nájem-
ní smlouvy TH 001/95 uzavřené mezi 
Městem Ledeč nad Sázavou a firmou 
ATOS Ledeč nad Sázavou ve věci ukon-
čení činnosti kotelny K 96 (tzv. olejová) 
v ulici M. Majerové. 
• RM ukládá vedoucímu OVŽP ing. Dvo-
řákovi připravit výběrové řízení na provo-
zování sběrného dvora v Pivovarské ulici. 
• RM ukládá vedoucí investičního oddě-
lení pí Čubanové připravit předávací 
a přejímací protokol o převzetí kotelny 
K 96, případně stanovení podmínek pro 
její převzetí Městem. 
Ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč 
nad Sázavou konaného dne 22. října 
2003 
• ZM bere na vědomí dopis advokáta 
Mgr. Petra Vaňka, zastupujícího vlastníky 
bytů domu čp. 603-604 v ulici J.Haška Le-
deč nad Sázavou ze dne 10. 10. 2003 ve 
věci rušení obyvatel ulice J. Haška provo-
zem rockového klubu „Prádelna". 
• ZM v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění zmocňuje 
radu města k výběru nejvýhodnější nabíd-
ky výběrového řízení na zajištění úvěru na 
akci Rekonstrukce mostu I. etapa (viz 
usnesení ZM schvaluje č. 7) a k projednání 
příslušných smluv a pověřuje starostu 
města pana Karla Urbana k podpisu těchto 
smluv. (Vozovky a dopravní značení - in-
vestor Kraj Vysočina, vodovody a kanali-
zace - investor VaK Havl. Brod, chodníky 
+ veřejné osvětlení - investor Město Le-
deč n. S.) 
• ZM v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

schvaluje přijetí dotace z Programu péče 
o krajinu - dílčí program B 2 - Ošetření 
památných a dajších významných stromů, 
vyhlášeným MZP v návaznosti na schvá-
lený zákon o státním rozpočtu na rok 
2003. Předmětem dotace je poskytnutí fi-
nančních prostředků ve výši 56 106,- (100 
% nákladů) na ošetření památných a dal-
ších významných stromů. 
• ZM v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje přijetí dotace z Programu péče 
o urbanizované prostředí. Předmětem do-
tace je poskytnutí finančních prostředků 
ve výši 76 000,- (80 % nákladů) na zpraco-
vání projektové dokumentace „Sadové 
úpravy areálu nemocnice Háj u Ledče nad 
Sázavou. 
• ZM v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje, že ulice, která se nachází na po-
zemcích čísla parcelní 465/1, 456/3 
a 826/2 v katastrálním území Ledeč nad 
Sázavou, ponese název „Ke Křížům". 
• ZM v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zá-
kona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění schvaluje přílohu č. 3 (Poplatek pro 
rok 2004) Obecně závazné vyhlášky č. 
5/2001 o místním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů ve městě Ledeč nad 
Sázavou v předloženém znění. 
• ZM § 85 odst. 2 písm. i zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje záměr přijetí úvěru na akci 
Sportovní centrum - Ledová plocha Ledeč 
nad Sázavou. 
• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích v platném znění, schvalu-
je úhradu částky 370 956,- Kč za účelem 
koupě bytu č. 1 v domě čp. 1290. 
• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích v platném znění, schvaluje 
prodej části pozemku parc.č. 2215/13 -
ostatní plocha o výměře 28 m2 za částku 
100,- Kč/m2 (Lokalita: Mlýnská ul.). 
• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích v platném znění, schvaluje 
prodej části pozemku parc.č. 887/80 (cca 
50 nT - podle geometrického zaměřenf) 
a pozemek parc.č. 887/79 o výměře 55 m~ 
za částku 100,- Kč/m2 (Lokalita: ul. Druž-
stevní). 
• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích v platném znění, schvaluje 
prodej pozemku parc.č. 2066 - stavební 
v k.ú. Ledeč nad Sázavou včetně sloupové 
trafostanice, transformátoru a zděné roz-
vodny NN společnosti VCE a.s. Hradec 
Králové, pracoviště Havlíčkův Brod za 
cenu 200 000,- Kč (Trafostanice při čistír-
ně odpadních vod). 
• ZM v souladu s§ 85 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích v platném znění, schvalu-
je prodej pozemků pro výstavbu super-
marketu uvedených ve smlouvě o budoucí 
smlouvě kupní uzavřené dne 15. 9. 2003 
za částku 200,- Kč/m2 (Lokalita u restau-
race Želivka). 
• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích v platném znění, schvalu-

je uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 
63/2000 ze dne 13. 11. 2000 uzavřené 
s firmou ATOS s.r.o., Ledeč nad Sázavou 
ve věci rekonstrukce ZŠ Komenského 
v Ledči nad Sázavou. 
• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích v platném znění, schvaluje 
prodej nově zbudovaného veřejného 
osvětlení v částce 1 300 696, 30 Kč dle fi-
nančních možností TS města Ledeč nad 
Sázavou s.r.o. v postupných krocích (pří-
loha je součástí usnesení). 
• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích v platném znění, souhlasí 
s bezplatným převodem pozemků parc.č. 
887/76 a 887/77 v k.ú. Ledeč nad Sázavou 
od státu na Město Ledeč nad Sázavou. 
• ZM schvaluje v souladu s § 84 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění ná-
vrh smlouvy firmy STATUS stavební a.s. 
Humpolec na provedení stavební akce 
„Odstranění technických nedostatků ad-
ministrativní části objektu nemocnice čp. 
675 Ledeč nad Sázavou - Háj", která řeší 
profmancování prací dle možností objed-
natele. 
• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích v platném znění, schvaluje 
záměr Města Ledeč nad Sázavou směnit 
pozemky parc.č. 294/2 - orná půda o vý-
měře 435 m2 a parc.č. 294/3 - orná půda 
o výměře 435 m2 v kat. území Habrek 
v majetku manželů Mojžíšových, bytem 
Habrek č. 1 za pozemek u finančního úřadu 
v Ledči nad Sázavou parc.č. 97/1 - zahra-
da o výměře 348 nř v kat. území Ledeč 
nad Sázavou. 
• ZM ukládá kontrolnímu výboru provést 
kontrolu projektu rekonstrukce mostu 
a přilehlých komunikací se snahou po ově-
ření skutečného podílu města na investiční 
akci kraje. 
• ZM ukládá starostovi města panu Karlu 
Urbanovi projednat s vedoucím odboru 
školství, mládeže a sportu Mgr. Zdeňkem 
Ludvíkem a vedoucím odboru majetkové-
ho panem ing. Petrem Kolářem Kraje Vy-
sočina Jihlava návrh Města Ledeč nad 
Sázavou ve věci připravované realizace 
výstavby tělocvičny s učebnami pro Kra-
jem zřizovanou VOS a ISS strojní Ledeč 
nad Sázavou, kde rozhodnutím rady kraje 
je požadována spoluúčast Města na vý-
stavbu tělocvičny ve výši 11,8 mil Kč. Za-
stupitelstvo města navrhuje tuto záležitost 
řešit tak, že výstavba tělocvičny by se pro-
váděla u bývalé ZS v Barborce a tuto školu 
by Město bezúplatně včetně potřebných 
pozemků převedlo Kraji Vysočina jako 
náhradu za připravovanou výstavbu no-
vých učeben. Tento návrh by dle názoru 
ZM mohl řešit náhradu finanční spoluú-
časti Města na výstavbě tělocvičny. 
• ZM neschvaluje návrh Kraje Vysočina 
na převod zřizovatelských funkcí z Kraje 
Vysočina na Město - ZUŠ, DDM, ZvlŠ 
z důvodu, že není možný převod nemovi-
tého majetku na Město, a který j e v sou-
časné době těmito subjekty užíván. 

Slávek Poborský 
místostarosta 



mimmm tíwtsň 
Návštěvníci našeho krásného města jsou nemile překvapeni stavem Husova náměstí. 

Náměstí je rozkopané, kamenné kostky jsou pryč Jenom hlína, odkryté kanály, všude jez-
dí bagry. Čtenáři našich novin však ví proč, nedávno se totiž dozvěděli, že se bude rozši-
řovat most, rekonstruovat náměstí a obnovovat komunikace vedoucí přes náměstí. Již 
před dvěma roky se akce připravovala a letošní podzim to začalo. Je přirozené, že se vy-
nořují otázky, které trápí celou řadu občanů. Pokusíme se odpovědět alespoň na několik 
z nich. 

Kdo je vlastně investorem? Investorem a garantem celé stavby je Kraj Vysočina. 
V současnosti je zatím prováděna rekonstrukce vozovky na Husově náměstí - silnice č. 
11/130 v délce 0,090 km. Kdo vybral takový nevhodný termín pro realizaci? Kraj Vysoči-
na požádal speciální stavební úřad, kterým je v tomto případě Městský úřad ve Světlé nad 
Sázavou o vydání povolení začátkem června 2003. Bohužel při vydávání příslušného se 
vyskytlo několik menších problémů, které úřad nemohl ovlivnit, takže se povolení zdrže-
lo. 

Potom probíhalo výběrové řízení a krajskými úředníky byla vybrána firma Silnice Hra-
dec a.s., Husova 1697, Pardubice, která převzala 13. 10. staveniště. Poté začal závod s ča-
sem a počasím. Dne 15. 10. bylo ve Světlé nad Sázavou na odboru dopravy jednáno 
o uzavírce komunikací a objízdných trasách. Odbor dopravy promptně zareagoval a v pá-
tek dne 17. 10. vydal příslušné rozhodnutí, které došlo Městskému úřadu v Ledči nad Sá-
zavou v pondělí dne 20. 10. Tentýž den letákem město upozornilo obyvatele a firmy 
sídlící na Husově náměstí na uzavírky a objížďky. Do Vánoc budou probíhat ještě další 
dvě etapy. Při první bude ochromena křižovatka před mostem, při druhé křižovatka před 
gymnáziem. Komu se pletou značky, doporučujeme studovat! Na našem náměstí bude asi 
ještě dvakrát ve zbytku letošního roku upravována dopravní situace. 

Při rekonstrukci vozovky jsou obnovovány veškeré sítě. Zvlášť rekonstrukce kanaliza-
ce vzbudila zájem občanů. V žádném případě nelze tento zájem odsuzovat, povodně pro-
běhly nedávno q.někdo na jejich krásném náměstí do prostorné kanalizační stoky ukládá 
„malou kameninovou rouru" a celý zbylý prostor vylévá betonem. Investorem výměny 
kanalizačního sběrače je firma Vodovody a kanalizace z Havlíčkova Brodu, kdy projekč-
ní práce zpracovala firma DRUPOS z Havlíčkova Brodu. Na posledním zasedání (kon-
trolním dnu 29. 10.), které se koná každou středu, byli zástupci města ujištěni 
projektantem firmy, že kanalizační sběrač má dostatečnou kapacitu, naopak je počítáno 
s 50 % rezervy. Městu nezbývá nic jiného než věřit odborníkům. Zemní práce a obnovu 
kanalizační sítě provádí ledečská firma EVOS HYDRO, které se podařilo oproti harmo-
nogramu urychlit práce zatím o jeden týden. 

Jak to bude pokračovat dál? Oficiální časový harmonogram provádění stavebních pra-
cí na rekonstrukci komunikace 11/130 na Husově náměstí zní takto: 
27. 10.-9. 11. rekonstrukce kanalizačního sběrače s provedením odvodnění komunika-

ce, přeložky inženýrských sítí, 
3. 11.-21. 11. provedení podkladních konstrukčních vrstev komunikace, 
18. 11 -28. 11. provedení vodících prvků (obruby) s dodlážděním chodníků, vnější zna-

ky, dokončení odvodnění a inženýrských sítí, 
1. 12.-19. 12. zadláždění komunikace, provedení dopravního značení, rekonstrukce 

veřejného osvětlení. 
Co na to paní zima? Pro tu asi žádný časový harmonogram závazný nikdy nebyl a ne-

bude. Pokud uplatní svoji vládu, pak nezbude nic jiného než improvizovat, zakonzervo-
vat stavbu a vytvořit alespoň provizorní podmínky pro průjezdy vozidel přes Husovo 
náměstí do doby, než se počasí umoudří. Všichni si přejeme a to z mnoha důvodů, aby 
paní zima odjela na dovolenou a časový harmonogram mohl být splněn. 

Ing. Břetislav Dvořák 
vedoucí OVUPaŽP 

Nabízíme vám ke srovnání fotografie, které dělí téměř sedmdesát let. Také tehdy, v roce 1935, vy-
padalo ledečské náměstí jako po hluboké orbě. Tehdy se však kopal vodovod. Na místěje slovo ko-
pal, neboť v současnosti na staveništi snad krumpáč ani neuvidíte, zato techniky je tu požehnaně. 
Hlavně aby sloužila spolehlivě a rychle, abychom se těchto bojových podmínek brzy zbavili. 

GYMNÁZIUM 
LEDEČ NAD SÁZAVOU 

Husovo nám. 1, PSČ 584 01 
tel./fax: 569722363, www.glns.cz, 

e-mail: glns@glns.cz 
Vás srdečně zve na 

Den otevřených dveří 
v sobotu 29. listopadu 2003 

od 8.30 do 12 hodin 
Na programu budou: 
- informace o studiu na gymnáziu a přijíma-

cích zkouškách 
- diskuse s uchazeči 
- ukázky učebnic, ukázky přijímacích testů 
- ukázky odborných učeben 

Gymnázium podle zažitých představ ne-
poskytuje jen tzv. „klasické vzdělání", ale pře-
devším všeobecné vzdělání. Tím je 
přizpůsobeno v rámci různých typů středních 
škol zřejmě nejlépe současným potřebám spo-
lečnosti a vývoji trhu práce, právě pro zvlád-
nutí základů mnoha přírodovědných 
a společenskovědních oborů. Jazykové zna-
losti a dovednosti (angličtiny, němčiny, fran-
couzštiny či ruštiny), stejně jako práce 
s výpočetní technikou - elektronická pošta, in-
ternet, tvorba a správa internetových stránek -
jsou na gymnáziu běžným standardem, resp. 
nejsou cílem, ale samozřejmým předpokla-
dem pro další zaměření vysokoškolského stu-
dia či budoucího zaměstnání. Prostřednictvím 
volitelných předmětů a seminářů (jako např. 
programování, semináře z matematiky, fyzi-
ky, chemie a biologie či základů společen-
ských věd, anglické konverzace apod.) 
připravuje pak gymnázium studenty podle záj-
mu na jejich konkrétní konečný cíl. 

Studium na gymnáziu vede také k daleko 
větší samostatnosti, zodpovědnosti i úspěš-
nosti žáků v dalším studiu a v zaměstnání, jak 
dokazují výzkumy Ústavu pro informace ve 
vzdělávání a zpětné informace o úspěšnosti 
našich absolventů při přijímacích zkouškách 
na VS (97 % přijatých z osmiletého oboru 
a 93 % přijatých ze čtyřletého oboru gym-
názia v roce 2003) i po dobu celého studia 
v š . Jaroslav Šťastný 

Gymnázium Ledeč n. S. 

Upozornění na změnu 
vyhlášky o místních poplatcích 

Městský úřad v Ledči nad Sázavou infor-
muje občany, že od 1. 1. 2004 dojde podle 
zákonných ustanovení v poměrech Města 
Ledeč nad Sázavou ke změně vyhlášky 
o místních poplatcích. Upozorňujeme na-
příklad na: 
a) poplatek ze psa (zásadní změna osoby 

poplatníka, stáří psa povinného k při-
hlášení) 

b) poplatek z ubytovací kapacity (povin-
nost ubytovatele vést knihu ubytova-
ných) 

c) poplatek za užívání veřejného prostran-
ství (rozšíření druhů užívání, vytvoření 
zón) 

d) poplatek ze vstupného (povýšení počtu 
akcí pro stanovení a výběr poplatků). 

U poplatků může dojít ke změně sazby. 
Nejvýznamnější je úprava poplatku ze 

psa, doporučujeme chovatelům sledovat 
vydání vyhlášky, aby nezmeškali zákonné 
povinnosti, zejména ohlašovací. 

Zastupitelstvo města Ledče nad Sázavou 
bude vyhlášku schvalovat v prosinci 2003, 
účinnost se předpokládá od 1. 1. 2004. Zá-
kon o místních poplatcích má číslo 
565/1990 Sb., poslední novela 229/2003 
Sb. 
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Památková zóna 
- přínos nebo problémy? 
Od 1. září tohoto roku část Ledče nad Sáza-

vou byla vyhláškou Ministerstva kultury pro-
hlášena za památkovou zónu. Naše náměstí, 
které patří jistě mezi nejhezčí v širokém dale-
kém okolí, si to určitě zaslouží. Další zlepšení 
jeho vzhledu zejména obnova budov historic-
kého rázu ještě více naše město zatraktivní. 
Toto by mohlo být velkým přínosem pro roz-
voj cestovního ruchu a tím i další rozvoj pod-
nikatelských aktivit. Zkušenosti z mnohých 
měst jsou toho důkazem. 

Nemá ale cenu nasazovat si růžové brýle. 
Tento krok bude mít zcela jistě i některé nega-
tivní stránky. Každý majitel nemovitosti spa-
dající do této památkové zóny bude muset při 
jakýchkoliv stavebních úpravách žádat o vy-
jádření úředníky oddělení památkové péče ve 
Světlé nad Sázavou, v horším případě až 
v Brně. A případná cesta do Brna bude neje-
nom velkou časovou ztrátou, ale i nemalým fi-
nančním výdajem. U budov na historickém 
náměstí nebo z blízkosti ledečského hradu toto 
považuji za zcela správné. Ale u některých bu-
dov např. v Haškově ulici, které dnes vypadají 
zvenku dost nevábně, si již tak jistý nejsem. 
Možné zvýšené náklady na lepší střešní kryti-
nu, na lepší fasádní barvu, na lepší dřevěná 
okna mohou naopak mnohé majitele od rekon-
strukce a tím i od zlepšení současného stavu 
úplně odradit. Bylo by naivní myslet si, že tyto 
zvýšené náklady budou nějakou podstatnou 
mírou kompenzovány dotacemi. A zde je na 
místě otázka, zda do památkové zóny mělo být 
začleněno tak velké území města Ledeč nad 
Sázavou, či by stačilo prohlásit za památko-
vou zónu pouze náměstí a nejbližší frekvento-
vané ulice spolu s okolím ledečského hradu. 
Památkově chránit budovy, které s historií 
(a bohužel ani se současnou kvalitní architek-
turou) nemají nic společného, se mi v tuto 
chvíli zdá jako kontraproduktivní. 

Odpovědět zcela jednoznačně na otázku 
z nadpisu určitě v tuto chvíli nelze. Až bu-
doucnost ukáže, zda klady převažují nad ně-
kterými negativy. Jaroslav Doležal (ČSSD) 

! ! ! C E N O Y Ý H I T ! ! ! 
p r o V á s 

• obkladové panely od 89 Kč/m 2 

• palubky od 99 Kč/m 2 

• plovoucí podlahy od 189 Kč/m 2 

• dveře od 849 Kč/ks 
• MDF podlahové lišty 
jen 18,60 Kč/bm 

• montážní PUR pěna 750 ml 
jen 79 Kč/ks 

Uvedené ceny jsou bez DPH 
VÝROBCE POLOTOVARŮ 
INTERLIGNUM a.s. 
Obolecká, 583 01 Chotěboř 

tel. 569 624 938, fax 569 624 738 
www.interlignum.cz 

BAZAR V LEDČI 
(najdete nás naproti hotelu Sázava) 

Levně u nás nakoupíte starší i nový 
nábytek a další spotřební zboDí 

Otevřeno je: 
PO, ST, ČT, PÁ 9-12,14-16 

ÚT pouze 9-12 hod. 

Přijďte nás navštívit, 
Nebudete zklamáni! 

Výstavba zimního stadionu 
Již delší dobu se po Ledči nad Sázavou šušká, že zde možná příští rok vyroste 

krytý zimní stadion. O jeho výstavbě se ale uvažovalo již od sedmdesátých let 
a skutek utek. Nyní se jeho výstavba zdá již být skutečně naprostou realitou. 

Když na počátku roku navštívil ledečskou radnici poslanec ČSSD ing. Zgarba 
a nabídl možnost zajištění části finančních prostředků na tuto akci, mohlo se to 
zdát naprostým šílenstvím. Přesto se začalo na tomto nápadu intenzivně pracovat. 
Výsledkem je 23 miliónů v návrhu státního rozpočtu pro rok 2004 na akci s ná-
zvem „Městské sportovní centrum Ledeč nad Sázavou". 

Již minulá zastupitelstva se touto myšlenkou zabývala. Původně se uvažovalo 
o výstavbě spolu s krytým bazénem v lokalitě Pivovarského údolí. Kvůli problé-
mům s výkupy pozemků se ale toto místo ukázalo jako nevhodné. Proto byla zvo-
lena náhradní lokalita v blízkosti vlakového nádraží. V současné době existuje již 
studie, která dala tomuto projektu konkrétní obrysy. S jejich podobou se ostatně 
můžete seznámit na připojených skicách. Na nich je možno vidět, že se v budouc-
nu uvažuje i o výstavbě krytého plaveckého bazénu. Ovšem to bude až druhá eta-
pa. Věřme, že se realizace i tohoto záměru uskuteční v co nejkratší době. Těmito 
dvěmi akcemi by se v Ledči vytvořily zcela jistě důstojné podmínky pro sportovní 
vyžití občanů jak v letním, tak i v zimním období. Již nebudeme muset jezdit brus-
lit do Světlé ani jezdit plavat do Humpolce nebo do Jihlavy. Ledeč nad Sázavou 
bude mít sama kvalitní sportovní zázemí. 

Tato iniciativa se bohužel setkala u části veřejnosti s kritickým ohlasem. Mohli 
jsme si přečíst pochybovačné články o tom, že v Ledči nebude fungovat oddíl led-
ního hokeje a že Ledeč v tuto chvíli potřebuje úplně něco jiného. To, jestli zde bu-
deme chodit na kvalitní hokejové zápasy, ukáže až budoucnost. Dělat nyní 
konečné soudy mi připadá nemístné a odvážné. Ale důležité je, že dáme možnost 
sportovního vyžití široké veřejnosti. Touto kritikou ale ukazujeme i svoji jakousi 
malost. Asi každý z nás má pocit, že ve Světlé se toho staví mnohem více. A když 
nyní máme možnost se Světlé v některých věcech vyrovnat nebo ji dokonce před-
honit, tak to zkritizujeme. V komunální politice nejde ani tak o politické přesvěd-
čení. Jde o vytvoření co nejkvalitnějších podmínek života a využití volného času 
pro obyvatele města. A zde bychom měli všichni táhnout zajeden provaz a přiložit 
raději svojí aktivitou ruku k dílu. 

Výstavba tohoto sportovního stánku ostatně nebude jedinou velkou investiční 
aktivitou v našem městě. Již dlouho se uvažuje o rekonstrukci mostu přes řeku Sá-
zavu. Bohužel krajským úřadem byla tato akce neustále oddalována a priorita byla 
dávána jiným akcím mimo plán. Proto byla vyvinuta snaha, která vedla v koneč-
ném důsledku k zařazení této rekonstrukce také přímo do státního rozpočtu. 
Schválená částka 32,4 mil. Kč dává předpoklad k tomu, aby se město na této re-
konstrukci nemuselo dokonce vůbec finančně spolupodílet. 

Ale zpět k zimnímu stadionu. Doteď mnozí museli pouze doufat, že řeka zamrz-
ne a že led na ní nebude příliš hrbolatý. Tuto zimu to ještě budete muset vydržet. 
Ale příští zimu se již můžete těšit na kvalitně nesrovnatelné podmínky. 

Zdeněk Chlád 

ADRESA JE: KE KŘÍŽŮM 
Zastupitelé města na svém říjnovém zasedání schválili pojmenování nejmladší ulice ve městě. 
Jedná se o lokalitu v Pivovarském údolí, kde vyrostla řada velmi pěkných rodinných domků, kde 
se bude jejich majitelům na prosluněných stráních, směrem k Hradci, jistě dobře bydlet. A pokud 
tam máte příbuzné, známé nebo se půjdete do těchto krásných míst jen projít, pak si zapamatujte, 
že jdete ulicí-Ke Křížům. I když tato ulice zatím připomíná spíše Bagdád, jistě se na jaře a v létě 
vyloupne do nové krásy. 
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Vyšší odborná škola (VOS) a Integrovaná střední škola (ISŠ) 
se představuje 

VOŠ a ISŠ je jednou ze středních škol v Ledči nad Sázavou. ISŠ je určena pro žáky, 
kteří úspěšně ukončili 9. třídu základní školy. Vznikla spojením střední průmyslové 
školy strojnické a středního odborného učiliště strojírenského v roce 1994. VOŠ je ur-
čena pro studenty, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku na střední škole a vznikla 
v roce 1996. Zřizovatelem školy je kraj Vysočina. Studium na ISŠ je bezplatné. Na 
VOŠ se platí školné ve výši 3000,- Kč za školní rok. 

Pro výuku studentů i učňů je škola velmi dobře personálně i materiálně vybave-
na. Vyučují zde plně kvalifikovaní učitelé a mistři. Škola má k dispozici jazykovou 
učebnu, která slouží k výuce anglického a německého jazyka. Dále máme tři učebny 
výpočetní techniky, učebnu pro psaní strojem a obchodní korespondenci, učebnu auto-
matizace, učebnu počítačové podpory obráběcích strojů, dvě učebny s videotechnikou, 
FIT centrum se saunou, hřiště s umělým povrchem a cvičnou firmu, kde se studenti učí 
podnikat. Součástí školy jsou i dílny, kde je na 50 různých obráběcích strojů, brusírna 
a svářecí škola. Pro studenty i učně můžeme zabezpečit i ubytování a stravování. 

Naše škola věnuje velkou pozornost výuce výpočetní techniky, která prolíná větši-
nou odborných předmětů ve studijních oborech, zejména však v oboru strojírenství, 
který je zaměřen na výpočetní a informační technologie. Z předmětů, které se zde vy-
učují, vybírám namátkově: práce s internetem, počítačová grafika, počítačové modelo-
vání, počítačové sítě a další. Získali jsme též certifikát od firmy Autodesk Academia, 
který osvědčuje vysokou kvalitu výuky výpočetní techniky. V letošním školním roce 
jsme zahájili výuku zcela nového studijního oboru informatika v ekonomice, což je 
obor, kde se výpočetní technika aplikuje do problematiky ekonomiky. 

O dobré úrovni výpočetní techniky na naší škole svědčí i úspěchy našich studentů 
v různých soutěžích, kde naši studenti dosahují pravidelně velmi dobrých výsledků. 

Naši studenti i učni mají volný přístup k výpočetní technice a k internetu i v době 
mimo vyučování. 

Vedle maturitního vysvědčení a výučního listu mohou všichni naši studenti a učni 
získat za výhodných podmínek i řidičský průkaz skupin A, B. 

Ve strojírenských oborech je pak možno získat svářečský průkaz a certifikát Auto-
desk Academia. 

V oboru informatika v ekonomice je možno vykonat státní zkoušku z obchodní ko-
respondence. 

Škola organizuje též lyžařský kurz pro všechny studenty i učně, dále pak odborné 
exkurze, návštěvy divadel a školní výlety. 

Škola má partnerské školy v Belgii, Holandsku, Portugalsku a Španělsku. V rámci 
výměnných pobytů naši studenti i učni tyto země navštěvují, poznávají život tamních 
obyvatel a zdokonalují se v cizím jazyce. 
Ve školním roce 2004—2005 nabízí naše škola následující studijní a učební obory 
I) Střední odborná škola: 
I) studijní obory - čtyřleté denní, zakončené maturitní zkouškou 

a) strojírenství se zaměřením na informační a výpočetní technologie 
b) informatika v ekonomice - lze studovat z celého kraje Vysočina jen na naší škole 

II) Střední odborné učiliště: 
1) studijní obory - čtyřleté denní, zakončené maturitní zkouškou 

a) mechanik strojů a zařízení 
b) mechanik-seřizovač pro obráběcí stroje a linky 

2) učební obory - tříleté denní, zakončené výučním listem 
a) strojní zámečník 
b) obráběč kovů pro universální obrábění 
c) nástroj ař 
d) úpravář kovů pro pokovování 

3) nástavbové studium - tříleté dálkové: pro absolventy učebních oborů zakon-
čené maturitní zkouškou 
a) provozní technika 
b) podnikání ve strojírenství 

III) Vyšší odborná škola: 
- tříleté denní, zakončené absolutoriem a titulem diplomovaný technik 
diplomovaný ekonom (podle zaměření) 
- ekonomika a management podniku se zaměřením na: - strojírenství 

- ekonomiku 
Podrobné informace o výše uvedených oborech lze získat na ředitelství školy nebo 

na internetu: www.vosiss.cz. 
Všechny rodiče i žáky srdečně zveme též na den otevřených dveří, který se koná 

v pátek 28. listopadu 2003 od 8 do 16 hod. na Domově mládeže v Koželské ul. 
a v dílnách v Poštovní ul. 

Zároveň zveme všechny žáky i jejich rodiče na akci Internet, která se koná 
1 - 4.12.2003 na Domově mládeže od 14.30 do 18 hod. Po celou dobu akce bude pří-
stup na Internet zdarma. 

Základním zájmem školy je nabízet takové studijní a učební obory, které poskytnou 
zájemcům o studium kvalitní vědomosti a dovednosti, tak aby se naši absolventi dobře 
uplatnili v praxi. Mgr. Radomír Nulíček 

„Světluška 46 

První veřejnou humanitární sbírku 
v tomto školním roce, tentokrát na po-
moc nevidomým, pomáhali zajišťovat 
studenti gymnázia v pondělí 15.9. 2003. 
Pětici dvojic ze 3.B ve složení Vondruš -
Zoulová, Šamanová- Komžáková, Krej-
čová - Svobodová, Zelenková - Dojavo-
vá, Zachariášová - Janatová se podařilo 
vybrat díky Vám skvělým dárcům cel-
kem 22 664,50 Kč! (V kraji Vysočina 
bylo celkem vybráno 197 666,80 Kč 
a v celé České republice 5 774 171,70 
Kč). Petr Stránský 

Gymnázium Ledeč n. S. 

Centrum - DDM Ledeč n. S. 
a DDM Havlíčkův Brod organizují 

VÍKEND NA H O R Á C H -
JILEMNICE 

Termín: 1 6 . - 1 8 . 1 . 2 0 0 4 
Cena: 800,- Kč (cena zahrnuje dopravu 
tam i zpět, dopravu k vlekům, ubytová-

ní v DM SPŠ textilní, 2x večeře) 
Program: 

Pátek - večerní lyžování na Benecku 
Sobota - celodenní lyžování v areálu 

Horní Mísečky 
Neděle - půldenní lyžování Benecko 

nebo Mísečky 
(Vše se přizpůsobuje aktuálním sněho-
vým podmínkám. Hromadný program 
není pro účastníky podmínkou. V DM je 
vybavená a plně funkční kuchyňka.) 
Odjezd od DDM Ledeč n. S. dne 16. 1. 
2004 ve 12.30 hod. od DDM Havlíčkův 
Brod ve 13.30 hod. 
Předpokládaný návrat dne 18. 1. 2004 
v 17.30 hod. - Havl. Brod, v 18.30 hod. -
Ledeč n. S. 
Bližší informace p. Svobodová-tel: 569 
726 415 nebo p. Cempírková - tel: 569 
426 248, závazné přihlášky odevzdávejte 
v DDM do 12.12. 2003, poplatek nutno 
zaplatit do 7. 1. 2004, při odhlášení po 
13.1. 2004 se poplatek nevrací. 
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V AMERICE 
MÁME ČTENÁŘE 

Po delší době se nám opět ozvala 
příznivkyně Ledeěských novin -
Lenka Sukdoláková. Na druhé straně 
Atlantiku je už pěkně dlouho a zdá 
se, že její cesty Novým světem zdale-
ka nekončí. Nás čeká dlouhá, a podle 
některých tuhá, zima, ale naše čte-
nářka se vyhřívá na Havajských os-
trovech. Přejeme jí šťastný pobyt 
a těšíme se na další zprávu z cest. 
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Důraz na širší uplatnění v praxi 
ISŠ Ledeč n. S., Na Pláckách 644 

Žáci, chcete být dobří odborníci ve 
zvoleném oboru? Přijďte se podívat na 
Integrovanou střední školu Ledeč n. S., 
Na Pláckách 644, která Vám nabízí 
možnost studia v pěti učebních obo-
rech. Pod vedením zkušených pedago-
gů, učitelů a mistrů odborné výchovy 
získáte velké množství vědomostí 
a dovedností ve zvoleném učebním 
oboru. Naši absolventi nacházejí uplat-
nění v průmyslových podnicích, zej-
ména strojírenství, zemědělských 
farmách, lesnictví a opravárenských 
firmách, ale také i v cestovním ruchu, 
pohostinství a službách. 

Máme vytvořenou komplexní základ-
nu pro teoretickou a odbornou přípravu, 
mimoškolní činnost včetně možnosti 
ubytování žáků na Domově mládeže. 

Pro příští školní rok 2004/2005 za-
jišťujeme výuku pěti učebních oborů: 
1. Kuchař-číšník (kuchařka-servírka) 

pro pohostinství 
2. Automechanik 
3. Opravář zemědělských strojů 
4. Kovář a podkovář 
5. Autokarosář 

Učební obory mají takovou osnovu, 
aby naši absolventi našli uplatnění 
v podmínkách tržní ekonomiky, včetně 
možnosti samostatného podnikání. 

Během tříleté učební doby získají 
naši žáci mj. i řidičské oprávnění sku-
piny C, absolventi strojírenských obo-
rů navíc ještě svářečský průkaz, takže 
mohou vykonávat profesi řidičů z po-
volání nebo svářečů - montérů finál-
ních zařízení a linek apod. 

Úspěšní absolventi všech oborů mo-
hou pokračovat v nástavbovém studiu, 

zakončeném maturitní zkouškou. Po 
maturitě se mohou ucházet o studium 
na VOS, případně i na vysokých ško-
lách. Maturanti s výučním listem na-
cházejí možnosti i jako marketingoví 
specialisté, dále v oblasti logistiky, ří-
zení výrobní sféry a samozřejmě i v sa-
mostatné podnikatelské činnosti tak, 
jak to vyžadují kvalifikační předpokla-
dy-

Naše ISŠ má zabezpečeno pro žáky 
vlastní stravování, pro ubytované žáky 
je zajištěno stravování celodenní. 

Odborný výcvik oborů automecha-
nik, opravář zemědělských strojů, au-
tokarosář, kovář a podkovář 
zajišťujeme ve vlastních dílnách. Vý-

uka se provádí na vozidlech zákazníků, 
kteří si k nám dávají opravovat své 
osobní automobily, traktory, nákladní 
automobily, zemědělské a lesnické 
stroje apod. 

V naší ISŠ rovněž zabezpečujeme 
i další prohlubující kvalifikační kurzy 
podle zájmu žáků (např. svař. plastu, 
obsluhy sklízecí techniky a pod). 

Žáci oboru kuchař-číšník (kuchařka-
servírka) se podílejí na přípravě stravy 
pro všechny naše žáky a zaměstnance 
jiných firem. Možnost odborné výuky 
mají i při dalších činnostech - svat-
bách, firemních akcích, slavnostních 
večírcích a dalších společenských ak-
cích. V průběhu výuky procházejí naši 
žáci různými restauračními provozy, 
hotely atd. Všechny provozy musí mít 
potřebnou úroveň. Žáci se mohou 
zúčastnit odborného výcviku i v blíz-
kosti svého bydliště. 

Během výuky se v oboru kuchař-
číšník (kuchařka-servírka) nabízí žá-
kům kurzy (barmanský a vyřezávání 
ovoce a zeleniny). Dále mohou žáci 
získat řidičské oprávnění skupiny B 
v naší autoškole. 

Pro všechny učební obory jsou zajiš-
ťovány odborné exkurze v příslušných 
podnicích a provozovnách. 

Na závěr Vás zveme na Den otevře-
ných dveří, který se uskuteční v pátek 
14. 11. 2003 a 9. 1. 2004 na naší ISŠ 
OP Ledeč n. S., Na Pláckách 644, tele-
fon 569 720 696. Rádi Vás přijmeme 
i kdykoliv jindy. 

Jan Rajdl 
vedoucí OP ISŠ Ledeč n. S. 

mmřmí wovswy 
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^ ijeme v jednom regionu, v překrásné posázavské krajině plné hlubokých lesů, 
X malebných zákoutí a míst, kudy kráčely dějiny tohoto státu a zanechaly tu 

JL^J významné stopy. Často nás spojují příbuzenské i přátelské vztahy, řešíme 
podobně problémy, radujeme se při společenských a kulturních akcích v rámci naší 
oblasti, a také proto jsme si založili Svazek obcí mikroregionu Ledečsko. Dnes z tohoto 
devatenáctičlenného společenství představujeme obec: 

Dalším hudebníkem byl místní rodák, tesař Rudolf Roček. 
Ten dlouhodobě vedl místní dechovou hudbu. Po skončení dru-
hé světové války se odstěhoval do pohraničí. Do Chřenovic se 
přistěhoval od Přelouče cementář Václav Smetana. Mlynář Lau-
dát mu prodal v r. 1926 část pozemku u řeky pod nádražím. Tam 
si začal stavět rodinný domek a u něj provozoval cementářskou 
výrobu. Vyráběl cementové tašky, roury, pomníky, dlaždice, 
skruže a další výrobky. Písek se těžil z koryta řeky Sázavy 
a hodně domů v obci a okolí má střechy ze zdejších tašek. Vyvá-
žel je i do Ledče nad Sázavou. 

Další významný chřenovický rodák, vysokoškolský docent, 
RNDr. Jan Proněk. Po dokončení zdejší školy studoval na králo-
vehradeckém gymnáziu. Později pak v Praze matematiku a fyzi-
ku. Po studiu přednášel na technice matematiku. Stal se 
ředitelem dálkového vysokoškolského studia. Zasloužil se též 
o založení ledečského gymnázia v roce 1946. 

Po vzniku samostatné republiky byl zájem o všeobecné vzdě-
lávání, hlavně pak četbou knih. O vzniku veřejné knihovny 
v Chřenovicích rozhodlo zastupitelstvo až v roce 1924 a zaváza-
lo se rovněž dávat ročně 215 korun na zakoupení knih. Zájemců 
o zapůjčení bylo hodně a prvním knihovníkem se stal místní rol-
ník-Josef Nouza. Knihovny se později ujali místní učitelé, poz-
ději p. František Roček a od r. 1990 vede knihovnu paní Marta 
Sechovcová. V současné době je knihovna umístěna na obec-
ním úřadě a vlastní na 600 svazků knih pro dospělé i dětské čte-
náře. 

V r. 1956 se po silném přesvědčování založilo ve vesnici 
menšinové družstvo, které se ovšem dlouho neudrželo a v r. 
1957 proto bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo" ten-
tokrát se všemi zemědělci ve vesnici. Předsedou byl zvolen p. 
Josef Kořínek a obhospodařovalo 420 ha pozemků. V r. 1961 se 
uskutečnilo sloučení zemědělských družstev z Chřenovic, Jedlé 
a Bělé se sídlem v Jedlé a s různými obměnami a sloučením 
např. s JZD Habrek toto družstvo (dnes a.s.) funguje i v dnešní 
době. Slučování však nebyl konec. Začátkem r. 1963 se sloučily 
obce Jedlá, Chřenovice, osada Dobrá Voda, Bělá a Tasice a byl 

vytvořen jeden Místní národní výbor se síd-
lem v Jedlé. V r. 1965 se začalo s budová-
ním veřejného vodovodu v obci a v části 
obce byla provedena kanalizace. 

Obec Chřenovice zřejmě získala své jméno po jistém vlady-
kovi Chřenovi. Jméno vladyky Chřena často figuruje na růz-
ných svědeckých listinách, jak dokazují zápisy z let 1195, 1207, 
1233 a 1248. Zmíněný vladyka pravděpodobně žil v původní 
tvrzi u kostela sv. Václava. Tento románský kostel byl postaven 
v letech 1134 až 1139 a je chloubou celé zdejší krajiny a jde 
pravděpodobně o nejstarší stavbu na Ledečsku. Takto nedaleko 
řeky Sázavy vznikla ve výši téměř pěti set metrů nad mořem 
osada - vesnice Chřenovice. 

V roce 1636 je uváděna ves Chřenovice spadající pod panství 
Ledečské s podacím kostelem, rychta chřenovická s 31 sedláky, 
3 domkáři, 3 nájemníky a 3 krčmami. Obec byla až do r. 1886 
odtržena od světa. Cesty byly velmi špatné, v zimě a na jaře vů-
bec nesjízdné. Po nich vodili rolníci většinou hovězí dobytek do 
Ledče na místní dobytčí trhy. 

Navštívit větší město, popřípadě Prahu, mohl být pouze 
sen. Cesty velmi trpěly i svozem dřeva z okolí obce k řece Sá-
zavě. Zde na lukách připravovali plavci vory, které při větší 
vodě plavili do Prahy. Obec Chřenovice neměla nikdy svoji 
poštu, dopisy se až dodnes podávají z ledečské pošty. Chře-
novice čítaly v r. 1892 padesát sedm domů, ve kterých žilo 
447 obyvatel. Pokles obyvatel byl zaznamenán v r. 1912, kdy 
sice bylo sedmdesát domů, ale klesl počet obyvatel na 446. 
Pro mladé nebylo v obci moc práce a tak se za ní stěhovali do 
měst. 

Chřenovická obec měla štěstí na skvělé muzikanty. Někteří se 
zde narodili a proslavili nejen u nás, ale i v zahraničí. Jedním 
z nich byl i p. Josef Vavřička. Po absolvování školy hrál v de-
chovém orchestru u 5. pěšího pluku v Praze. V r. 1946 byla za-
kládána dechová hudba firmou BAŤA ve Zruči nad Sázavou 
a p. Josef Vavřička byl pověřen sestavením hudby. Podařilo se 
mu vytvořit velmi kvalitní soubor a stal se jeho dlouholetým ka-
pelníkem. Dirigoval i velkou dechovou hudbu v Ledči nad Sá-
zavou. S orchestry se zúčastnil mnoha soutěží, kde získávali 
přední místa. Vyučoval i v ledečské hudební škole na dechové 
nástroje. 
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Nařízením Okresního národního výboru v Havlíčkově Brodě 
byla v r. 1973 v Chřenovicích zrušena škola. Chřenovičtí přesta-
věli základní školu na mateřskou školu, která byla otevřena v r. 
1977. V prvním roce do ní chodilo přes třicet dětí z obce a okolí. 
Později sem autobus přivážel děti i z Ledče nad Sázavou. Pro 
malý počet dětí byl provoz MŠ ukončen v r.1997. V této době 
nejvíce občanů z Chřenovic pracovalo v JZD - celkem čtyřicet 
tři občanů, byl to největší počet ze všech obcí. Při sčítání lidu v 
roce 1978 měla obec 214 občanů. V akci „Z" se na místě staré 
obecní pastoušky vybudovala nová prodejna, která byla předána 
Jednotě a slavnostně otevřena v roce 1980 a slouží občanům 
obce i okolí, ale i turistům dodnes. 

Chřenovice se probudily k životu po roce 1989. Trnem v oku 
bylo někdejší sloučení obcí v roce 1963, jak již bylo uvedeno. 
Začala se hledat cesta k znovuobnovení obce Chřenovice. Ne-
bylo to lehké, nikomu na úřadech se nechtělo měnit zavedené 
praktiky. V říjnu 1990 bylo na plenárním zasedání MNV v Jedlé 
odhlasováno 98 % hlasů osamostatnění obce Chřenovice. Při 
prvních volbách byl starostou obce zvolen p. Jaroslav Laudát, 
který stál v přední řadě bojovníků za osamostatnění obce. Obec-
ní zastupitelstvo se hned od počátku snažilo o zvelebení obce. 
V první řadě to byla čistota v obci, podařilo se zajistit svoz odpa-
dů z popelnic a tím mohly zanikat černé skládky, které sužovaly 
obec a široké okolí. Nemalé částky věnovala obec na úpravu 
místních komunikací, bylo rozšířeno veřejné osvětlení, vybag-
rován a upraven rybník v obci, který slouží jako požární nádrž. 
Bylo také třeba přistoupit ke stavbě obecního úřadu, který dříve 
býval v kampeličce, ale ta byla prodána. Na výstavbu byla po-
užita stará stodola na dvoře bývalé školy. Stodola byla přestavě-
na a nový obecní úřad byl slavnostně otevřen v roce 1994. Nové 
hasičské zbrojnice se dočkali v květnu 1996 i místní hasiči. Byla 
jim předána pěkná stavba na místě bývalé hasičské zbrojnice, 
kde hasiči mají moderní garáž, v níž jsou umístěny tři zcela 
funkční a vybavené stříkačky vč. staré „Máry" z roku 1938, 
spolkovou místnost a autobusovou čekárnu. Slavnostněji otev-
řel starosta obce p. Laudát za účasti hasičů a místních obyvatel. 
V této době měla obec 192 stálých obyvatel, kteří obývají 85 
domů. 

Další významná investiční akce, kterou obec provedla v pos-
ledním období, byla např. po uzavření MŠ její rekonstrukce 
a přestavba na pohostinství, neboť původní hostinec u „Dvořá-
ků" majitelka prodala a nový majitel jej přestavěl na bydlení. 
U tohoto nového pohostinství byla provedena v roce 2001 re-
konstrukce a přístavba sálu pro cca 120 lidí, kde se pořádají akce 
„Hasičský bál", různé zábavy, veřejné schůze obce apod. 

V r. 2001 bylo rozhodnuto OZ o nasvětlení kostela, které je 
napojeno na osvětlení veřejné a to od r. 2001 svítí po celou noc. 

V letošním roce byla provedena rekonstrukce části kanaliza-
ce, obecního vodovodu, oprava dalších místních komunikací, 
vybudován nový chodník na novém hřbitově, kam se pohřbívá 
od roku 1971 i z okolních obcí, kde byla položena zámková 

dlažba, chodník k obecnímu úřadu zámkovou dlažbou a v nepo-
slední řadě se konečně dokončuje výstavba opěrné zdi u domu 
č.p. 16. V dalším období se plánuje nové oplocení hřbitova, 
oprava komunikací podél řeky, vybudování víceúčelového hřiš-
tě a další místní úpravy a opravy pro zvelebení obce a spokoje-
nější život všech občanů. 

V roce 2002 OZ rozhodlo, pro podporu mladých manželství 
při narození dítěte, přispívat částkou 10 000,- Kč na dítě. Zá-
stupci OZ též pravidelně navštěvují občany při jejich životních 
výročích popř. výročí zlaté či diamantové svatby a předávají 
dárkový balíček, kytičku a blahopřání. 

Jediným spolkem, který si stále udržuje tradici a je hybnou si-
lou všeho dění v obci, je Sbor dobrovolných hasičů. Účastní se 
okrskových soutěží a téměř vždy se umísťuje na předních mís-
tech, pořádá každoročně „Hasičský bál", sběr žel. šrotu a pomá-
há obci tam, kde je třeba. Největšími svátky v obci je tradiční 
„Václavská" pouť, na kterou se sjíždějí příbuzní a známí ze 
všech koutů republiky a měsíc poté posvícení, které se většinou 
spojuje se svátkem „Památky zesnulých" a též se do obce sjíždí 
mnoho lidí. 

V roce 1992 byla založena místním rodákem p. Josefem Roc-
kem tradice srazu „rodáků" a v roce 2004 se bude konat již po 
páté, při této příležitosti se sjíždějí do rodné obce rodáci z celé 
republiky i ze zahraničí a pro obec je toto setkání vždy velkým 
svátkem. Obec Chřenovice byla a bude lákavým rekreačním 
místem pro mnohé rekreanty. Již nyní je zde na 50 chat s přidě-
leným číslem evidenčním a 81 rodinných domů s číslem popis-
ným, ve kterých žije 163 trvale přihlášených obyvatel. Další 
výstavbu rekreačních chat je možné ale předpokládat, protože 
Vrcha a.s. Jedlá prodalo a prodává pozemky podél řeky nad 
i pod tratí CD z důvodu ztrátového hospodaření na těchto pozem-
cích. 

Kroniku má obec vedenou od roku 1924, kdy byla založena 
tzv. „Pamětní kniha" a po osamostatnění obce kroniku vede 
paní Jaroslava Panská. 

Na opravy a údržbu nejstarší kulturní památky v obci a okolí 
- kostel sv. Václava, přispívá obec každoročně částkou 20 tis. 
Kč. 

V prvních volbách v roce 1992 bylo zvoleno devítičlenné OZ, 
od roku 1994 je voleno OZ sedmičlenné a v současné době pra-
cuje ve složení: Jaromír Karel - starosta, Josef Fejfar - zástupce 
starosty, Jaroslav Kafka - zapisovatel, Zdeněk Jakl, Jaroslav 
Smejkal, Jana Pospíšilová a Josef Zelený, věkový průměr OZ je 
46 let, což značí zájem mladých lidí o dění v obci. 

Jaromír Karel-starosta obce 

Poznámka redakce: Všechny texty v této rubrice jsou vždy 
zpracovány pověřenými pracovníky obecních úřadů a jsou jimi 
autorizovány! 

WT/imy 



Z policejních zápisků 
Kpodivu byl desátý měsíc letošního roku vcelku příznivý pro řidiče. Na námi sle-

dovaném území jich bylo málo a z drobných „ dranců " všichni postižení vyvázli bez 
vážnějších následků. Snad se o to přičinili naší „ Kryštůfkové kteří zesílili svůj tlak 
na bezpečnost na silnicích. Ale co naplat, jejich pravomoci jsou snad až příliš ome-
zené a příkladně na opilé řidiče v podstatě nemohou a jak se dočtete níže, ožralými 
piráty silnic se to jen hemžilo. 

• L10. Hned na Igora došlo k maření 
úředního výkonu, a to časně ráno 
(vlastně ještě v noci) u Koželužny. Prá-
vě sem přivezl malý motocykl podrou-
šeného pana J. P., u něhož bylo dalším 
šetřením zjištěno, že má až do roku 
2005 zakázáno řídit motorové vozidlo 
pro různé prohřešky, mezi nimiž domi-
nuje nezkrotná žízeň. Zákazy se jistě 
na zmíněném letopočtu projeví a na 
jeho konci to minimálně o jedno čísíl-
ko poskočí. 
• 2.10. Osudný den prožil houbař pan 
V. D. ze Zruče v lesích na Pekelsku. 
Neznámý zloděj mu tu na odlehlém 
místě ukradl jeho stříbrný volkswagen. 
Pán teď bude muset do práce i do příro-
dy dojíždět sockou (rozuměj autobu-
sem, vlakem...). Žádné houby a ještě 
takový pech! 
• 6. 10. Pěknou ránu udělal neznámý 
poberta panu L. B. na jeho chatě v Pod-
hradu. Ukradl mu zde elektroniku za 
314 000 korun!!! (zřejmě studio či vý-
početní středisko). Oloupeného pána 
záležitost tak poškodila a rozrušila, že 
si dal v restauraci Stadion oběd i kuřivo 
a pak neměl na zaplacení, což se po-
chopitelně nelíbilo obsluhujícímu per-
sonálu, a tak zavolali policajty. 
• 7. 10. Po ránu se stala ošklivě vyhlí-
žející dopravní nehoda v Koželské uli-
ci. Panu D. V. se tu nějak nedařilo 
řízení a při tom všem nešťastném počí-
nání převrátil svého peugeotka na stře-
chu a zranil se. Naštěstí přes všechnu 
bizarnost výjevu vše dopadlo celkem 
dobře. 
• Poměrně často se po našem městě 
ztrácejí nádoby na odpad - tedy popel-
nice. Tentokrát se to přihodilo v Hrnčí-
řích a bylo to za 2 400 korun ke škodě 
firmy Envicomp. 
• 9. 10. Větší škoda vznikla firmě 
Perca ze Zahrádky, když jí tu neznámý 
pachatel odcizil ponorné čerpadlo 
a požární hadice - vše bratru za patnáct 
tisíc. 
• Zvesela začjnají svůj studentský ži-
vot prváci z ISŠ Na Pláckách. Tíhu stu-
dia kompenzují dopingem. Jejich 
pedagogové u nich našli kouřeníčko 
z marjánky, které mělo patřit V. S. 
z Kutnohorska. Copak asi budou štu-
dáčci konzumovat, až se dopracují 
k maturitě? Nejspíše z toho do té doby 
úplně zblbnou. 
• Trochu sousedských neshod mají 
v Kožlí. Jako přestupek se hodnotí ne-
oprávněné připojení A. C. ke zdejšímu 
vodovodnímu řádu. No co, je sucho 
a vody je málo. 

• Také pan A. A. má starosti. Má je 
s panem J. S. z Jihlavy (to zase už tako-
vé sousedství není), protože mu vyhro-
žuje a dokonce ho fyzicky napadl. Za 
vším hledej ženu - říkají Francouzi 
francouzsky. 
• 13. 10. V Kynicích neznámý kou-
mák odcizil ze zdejšího telefonního au-
tomatu kasičku s mincemi. Zřejmě chtěl 
ulehčit Českému Telecomu, ale to se 
vůbec nelíbí hospodářské kriminálce. 
• 15.10. Drzá krádež se udála na síd-
lišti Stínadla, ke škodě pana V. P. se tu 
ztratila škodovka za 140 000 korun. 
• 17. 10. Šťastná shoda náhod pro J. 
H. z Ledče. Jeho dvě bankovní karty 
VISA nalezl Ledečák J. Ž., a to u ban-
komatu ve Zruči. Díky poctivému ná-
lezci! 
• J. Š. přišla o peněženku s hotovostí 
a o doklady. Stalo se v ledečské prodej-
ně, z nákupního košíku a tam položené 
taštičky-ledvinky. Pachatel je v čudu. 
• 18. 10. Při silniční kontrole policisté 
zastavili pana R. H. z Ledče a dožado-
vali se dechové zkoušky řidiče (snad 
ani nebylo třeba, šířící se odér byl i tak 
prokazatelný), ten ale odmítl. A zavařil 
si ještě víc! Cestoval totiž s technicky 
nezpůsobilým fiatem a navíc namonto-
vanou jinou poznávací značkou. Na 
jednu kontrolu až dost. 
• Na své hlohovské sousedy si stěžo-
vala chalupářka B. T. z Prahy. Ti údaj-
ně měli na její parcele pořezat olše a 
břízu a dřevo si odnést. Inu blíží se 
doba pátého ročního období (zabíja-
ček) a dřevo z olše je na uzení nej lepší. 
• 22. 10. Paní M. G. zřejmě z roztrži-
tosti ukládala vybrané zboží v prodejně 
Sázavanka mimo nákupní košík - pří-
mo do tašky. To neuniklo bystré paní 
prodavačce a nášup z tašky jí napočíta-
la za magických 555 korun. 
• 28. 10. Na náš státní svátek oznámila 
Vietnamka nenapsatelného jména po-
hřešování své lóleté dcery. Přiznala, že 
má se svou blízkou příbuznou neshody 
- neboť ta chodí za školu a ještě má star-
šího přítele. A opravdu tam, u svého li-
benta (rovněž Asiata), byla ještě týž den 
nalezena. V sídlištním domě, schoulená 
pod schody a hladová. 
• 31. 10. A na závěr dva poškození 
Chotěbořáci v Ledči. Ponejprv se učni 
P. D. ztratila peněženka ze šatny uč-
ňovské provozovny Želivka a potom 
při velkých a pro nás všechny tak lev-
ných akcích, konaných v sokolovně, se 
prodávající L. P. ztratil kabát za 4000 
korun. Povídali, že mu hráli - pak že je 
tam levno! ok 

Zásahy PS Ledeč n. S. 
• 1. 10. Na PS Ledeč požádal pan Gabriel o vy-
čištění ucpané kanalizace v prodejně potravin. 
Hasiči pomocí kanálového krtka ucpanou kanali-
zaci vyčistili a propláchli od nečistot. 
• 7. 10. Na PS Ledeč oznámilo operační středi-
sko dopravní nehodu osobního vozidla v ulici 
Koželská. Po příjezdu jednotky byl řidič venku 
z vozidla. Hasiči zabezpečili vozidlo proti požá-
ru a řídili dopravu na místě nehody. Po zadoku-
mentování dopravní policií vrátili vozidlo zpět 
na kola a odstranili ropné látky, které unikly 
z vozidla. 
• 11. 10. Další dopravní nehoda se stala u obce 
Hradec, kde havarovolo osobní vozidlo Mitsubi-
shi. Lehce zraněného řidiče převzala záchranná 
služba. Hasiči likvidovali velký únik provozních 
kapalin na vozovce a pomohli odtahové službě 
s naložením havarovaného vozidla. 
• 12.10. Na požární stanici požádal majitel baru 
Krokodýl o pomoc při odčerpání vody (prasklý 
vodovod). Jednotka pro nízký stav hladiny ne-
mohla použít žádné čerpadlo a proto spolu s ma-
jitelem vymetla vodu pomocí košťat. 
• 13. 10. V dopoledních hodinách došlo k do-
pravní nehodě nákladního vozidla u obce Jose-
fodol. Jednotka po příjezdu na místo nehody 
zjistila, že se jedná o nákladní vozidlo LIAZ 
110 naražené do stromu. Hasiči odčerpali po-
honné hmoty z proražené nádrže a společně 
s vyprošťovací technikou firmy Pretol vyprosti-
li vozidlo a připravili k odtažení. 
• 15.10. Na PS Ledeč ohlásilo operační středis-
ko požár osobního auta za obcí Habrek. Po pří-
jezdu na místo uhasili hasiči z větší části požá-
rem zasažené vozidlo Felicie pomocí 
vysokotlaku. Požár vznikl po střetu vozidla s di-
vokým prasetem, které při nárazu poškodilo pří-
vod paliva do motoru. Na odstřel zraněného 
prasete povolala policie člena mysliveckého 
sdružení pana Kosinu. 
• 25. 10. Hasiči z Ledče, Světlé a Kožlí společ-
ně likvidovali menší požár chaty v chatové ob-
lasti Horní Paseka. Požár vznikl u kouřovodu 
v boční stěně chaty. Hasiči provedli odtržení 
dřevotřískové stěny a pomocí vysokotlaku oh-
nisko zlikvidovali. K velké škodě na chatce ne-
došlo díky duchapřítomnosti majitele, který 
před příjezdem hasičských jednotek částečně 
lokalizoval ohnisko pomocí ručního hasícího 
přístroje. 
Mimo tyto události pomohli hasiči v tomto měsí-
ci dvakrát při otevírání bytu a jedenkrát likvi-
dovali obtížný hmyz. 

Zemní plyn pro vás! 
Ve čtvrtek 20. října večer se v Sokolovně 

uskutečnil malý informační večer společ-
nosti Českomoravská plynárenská. Po 
úvodních slovech pana starosty se pozvaní 
hosté i ostatní zájemci měli příležitost in-
formovat přímo u plynárenských odborní-
ků, zástupců montážních firem a výrobců 
plynových spotřebičů o mnoha přednostech 
tohoto ekologického a pohodlného vytápě-
ní, o cenách kotlů, o možnostech přestavby 
objektů na vytápění zemním plynem, o vý-
voji cen a všeobecně o využití této moderní 
ekologické energie - energie budoucnosti. 
Samozřejmě nechybělo ani malé občerstve-
ní. Zájemci si mohli prohlédnout i naše 
„Miniauto" Mercedes Smart - s pohonem 
na zemní plyn. Jen tak pro zajímavost - ces-
ta z Prahy do Ledče nad Sázavou a zpět při-
šla na pouhých 100,- Kč! 
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Poděkování 
V letošním roce byla na našem gymná-

ziu zcela zrekonstruována střecha budo-
vy, včetně krovů a kopule. S prvními 
opravami bylo započato na začátku červ-
na, kdy byly odstraněny nevyhovující a 
nefunkční komíny, odstraněna stará ple-
chová krytina, vyměněny svody a okapy 
a nově olaťována a pokryta zachovalejší 
část střechy zadního traktu budovy. Bě-
hem prázdnin pak bylo provedeno roze-
brání staré střechy, vyřezání a výměna 
napadených krovů a ihned položena nová 
tašková krytina na větší a složitější části 
budovy. Všechny zednické, tesařské, 
klempířské a pokrývačské práce probíha-
ly ve velmi dobré návaznosti, takže nedo-
šlo (i díky příznivému počasí) k žádným 
škodám na budově ani jejím vybavení. 

Dílo bylo provedeno ve velmi dobré 
kvalitě a hlavně v naplánovaném termí-
nu, nebyl narušen provoz školy ani vy-
učování. Předání a převzetí stavby bylo 
bez vad a nedodělků. 

Děkujeme proto firmě ATOS^ spol. 
s r. o. Ledeč nad Sázavou a panu Šulco-
vi ze správy realit majetkového odboru 
KÚ za dobře odvedenou práci a Kraj-
skému úřadu kraje Vysočina za přidě-
lení finančních prostředků na realizaci 
této akce. Velmi oceňujeme, že spoluprá-
ce mezi KU jako investorem akce, doda-
vatelskou firmou a naší školou byla 
bezproblémová. František Trpišovský 

ředitel gymnázia 

Cnvicomp D€S€Tll€T¥ 

Centrum - DDM Ledeč nad Sázavou 
pořádá 

VÝSTAVU VÝTVARNÝCH PRACÍ 
ŽÁKŮ LEDEČSKÝCH ŠKOL 

téma: Ledečské náměstí 
soutěž „O cenu starosty města" 

Termín: 24.-28. 11. 2003 
Kdy: Po-Čt: 8 -16 .30 hod. 

Pá: 8 -13.30 hod. 
Kde: Centrum - DDM 

Husovo nám. 242, Ledeč n. S. 

Generali Pojišťovna a s. 
Agenturní kancelář Zdena Dcbská 

Havlíčkovo nám. 164, 580 01 Havlíčkův Brod 
Tel./fax: 569 482 298, mobil: 608 737 529 

Vážení občane Ledče nad Sázavou a přilehlých 
obcí, nabízíme Vám velmi výhodné pojištění ro-
dinných domu, domácností a podnikatelských 
pojistek!!! 
Příklad: Pojištění domácnosti na pojistnou částku 
300 000,- Kč a pojištění na novou (to znamená 
znovupořizovací) hodnotu. 
Pojistné: 690,- Kč ročně, sleva 10% - pojistné po 
slevě jen 621,- Kč. 
Rodinný dům pojištěný na novou hodnotu - po-
jistná částka 1.000.000,- Kč - Pojistné 900,- po 
slevě jen 810,- Kč ročně. 

INZERCE 
Koupím RD (i starší) v Ledči n. S. a okolí. 
T. 569 731 032, 602 419 533. 

35Ietá žena z Ledče hledá v místě bydliště 
(příp. blízkém okolí) práci jako prodavačka, 
uklízečka apod. Nabídky prosím na tel.: 
723 92 33 43. 

^nvwomp Ledeč nad Sazovou Ě 

Společnost ENVICOMP s.r.o. byla za-
ložena v říjnu 1993 jako obchodní 
společnost se zaměřením na dovoz 
průmyslových čerpadel, filtrů a dal-
ších kompletačních výrobků, použí-
vaných v zařízeních pro povrchové 
úpravy a zneškodňování průmyslo-
vých odpadních vod. 
První zakázky 
U čerpadel se firma ENVICOMP s.r.o. 
zaměřila na ty druhy, které jsou pro-
vozně spolehlivé a nevykazují v pro-
vozu nejrozšířenější problém čer-
pací techniky - totiž úkapy. Tak 
vznikl slogan: Čerpadla bez úkapů. 
Dovážena jsou proto zejména od-
středivá čerpadla s magnetickou 
spojkou, membránová čerpadla 
s pneupohonem, dávkovači mem-
bránová čerpadla a další. 
Výrobky zahraničních dodavatelů 
musejí splňovat základní požadav-
ky: vysoká technická úroveň a kvali-
ta výrobků za příznivou cenu. 
První zakázky byly směřovány pro 
firmu AQUACOMP HARD s.r.o. a tak 
byl usnadněn rozběh firmy. Postup-
ně se okruh zákazníků rozšiřoval jak 
v oblasti povrchových úprav, tak 
i v dalších obo-
rech. 
Mezi zákazníky 
tak patří i takové 
firmy jako jsou: 
Synthesia, a.s., 
Pardubice, Kau-
čuk, a.s., Kralupy 
n.Vlt., Západočes-
ká energetika, 
a.s., Plzeň, AVX 
Czech republic, 
s.r.o., Lanškroun, 
Škoda Auto, a.s., 
Mladá Boleslav 
a další. 

Zakázkova výroba 
V roce 1995 zača-
la nová aktivita 
firmy - zajišťová-
ní výroby na za-
kázku pro zahra-
niční zákazníky, 
zejména z Ra-
kouska a SRN. Po-
dle zahraniční do-
kumentace se za-
čaly dodávat růz-
né obráběné 
a svařované dílce 
z oceli uhlíkové 
i z nerezové, ale 
i z plastů (dílce 
a nádrže). 

Postupně se ENVICOMP s.r.o. stal, 
díky kvalitě a spolehlivosti v dodr-
žování termínů, stabilním a uznáva-
ným dodavatelem renomovaných 
zahraničních firem z různých obo-
rů. 
Charakter dodávek se změnil: místo 
původně dodávaných jednotlivých 
dílců, objednávají zahraniční zákaz-
níci kompletní sady dílů pro montáž 
celých strojů, případně již smonto-
vaná zařízení. 
Envi Slovakia 
V roce 2000 byla založena na Slo-
vensku naše dceřiná společnost Envi 
Slovakia, s.r.o. se sídlem ve Zlatých 
Moravcích, která zajišťuje obchodní 
aktivity na trhu Slovenska. 
Budoucnost firmy 
Vyvážený sortiment firmy, sestávají-
cí jak z dovozu moderních zařízení, 
tak z i exportu do vyspělých zemí, 
a konsolidovaný tým kvalifikova-
ných spolupracovníků dává dobré 
vyhlídky na prosperitu firmy 
ENVICOMP, s.r.o. i po vstupu České 
republiky do EU. 

Ing. V. Křivánek 
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Kobylí dul 
V seriálu Osudové okamžiky vysílala 

Česká televize pořad Kobylí důl 1945. 
Bylo to 17. zářítr. ve 22.10 hodin večer. 
Ostravské studio už po léta vysílá tento 
seriál a popravdě řečeno je to práce zá-
služná a chvályhodná. Je potřeba to 
chválit dnes a denně, protože rádi zapo-
mínáme a jsou i snahy chválit i jinak ne-
gativní události. Čas totiž z nich setřel to 
špatné a povšechně se to pak vše jeví 
bezmála v růžovém oparu. 

V ostravské televizi se na Kobylím 
dole podílel vedoucí projektu Miroslav 
Kačor, námět a scénář zpracoval Milan 
Svihálek, u kamery byl Juraj Fándli a re-
žii měl Jaroslav Bařinka. Odvedli kus 
poctivé práce, a tak mě zastavovali sou-
sedé i známí, kteří tento pořad viděli. 
Kobylí důl je zaujal (těžko u tragédie 
hovořit, že se líbil či potěšil), ale jeden 
z nich měl pochybnosti o tom, že by par-
tyzáni byli v německých uniformách. 
To však musí potvrdit přímí pamětníci, 
ale vím bezpečně, že čs. armáda v té 
době měla takovou „všehochuť" unifo-
rem, že se nosilo vše možné. Natož par-
tyzáni... 

Pokud jde o mě, pak tato událost mne 
znepokojovala dlouhá léta a kolikrát 
jsem Kobylím dolem projížděl, tak vždy 
jsem si tyto události připomínal a litoval 
jak partyzány, tak i ty nevinné oběti. Ty 
posledně jmenované především proto, 
že zapadly v zapomnění, nikdo o nich 
neví a jejich zbytečná oběť jakoby niko-
ho nezajímala. Před časem jsem tedy do 
Ostravy napsal a vylíčil jim, co tehdy 
bylo, kdo by o tom mohl něco vědět, 
a že bezesporu by bylo užitečné se 
k onomu 24. lednu a 2. září 1945 vrátit. 
Byl jsem rád, když po čase přišel z Os-
travy ohlas. Potěšilo mne i to, že mezi 
pamětníky byli i spolužáci z válečných 
školních let, že tam byla řada známých 

a přátel, kteří osvětlovali události dávno 
minulé. Záběry publikace o Karlu Pul-
covi mne zaujaly, protože je tiskl můj 
dědeček v tiskárně v Ledči nad Sázavou 
a podílel se na ní i můj otec jako typo-
graf. Byl jsem povděčen i za záběry 
míst, kam jsem se dlouhá léta nedostal 
a neměl jsem ani možnost se tam podí-
vat, jak mlčící milosrdné vody Želivky 
zakryly tragická místa naší novodobé 
historie. 

Jistě nebude na škodu připomenout, 
že v lednu tr. vždy v neděli o 16. hodině 
byla čtyři pokračování o Karlu Pulcovi 
a historii jeho odboje, vzpomínky na 
jeho spolupracovníky, jak ty zastřelené 
nebo ty zatčené a mučené, vzpomínka 
i na tuto zářijovou tragédii. Miloš Dole-
žal na Českém rozhlasu 3 - Vltava zpra-
coval události důkladně a přehledně 
a jistě mu za to patří dík. 

A tak jistě není na škodu, když si po-
řad České televize pojednávající o udá-
lostech na Ledečsku ještě jednou 
připomeneme a ohodnotíme. A snad 
ještě poznámka: Když jsem čekal na 
Osudové okamžiky u televizoru a měl 
jsem prst na knoflíku u videa, tak jsem 
byl napnutý. Program běžel, a když do-
spěl k záběrům na koželském hřbitově, 
najednou zmizel obraz! A nejenom mě, 
ale v celém domě s 55 byty. Nikdo neví 
proč najednou vypadl jistič od napájení 
antény. Asi na té elektřině už bylo něco 
osudového i onu středu. Naštěstí druhý 
den vysílání proběhlo bez závad. 

Tak tolik k jedné události na Ledeč-
sku a jednomu televiznímu pořadu. Už 
je to tak, kdo se nepoučí z historie, bude 
o ní v budoucnosti poučen za většinou 
nepotěšujících podmínek. Proto díky 
všem, kteří se podíleli na zdaru „Osudo-
vých okamžiků z Kobylího dolu 1945". 

Dr. Miroslav Vostatek 

„Srdíčkový den" 
Letošní celorepublikový Srdíčkový den 

probíhal 17. 9. a jeho výtěžek byl předem ur-
čen na vybavení nové transplantační jednotky 
kostní dřeně ve FN Motol Praha pro děti ne-
mocné leukémií, dále pro II. Dětskou kliniku 
ve FN Motol Praha a dětská zařízení v České 
republice, jakými jsou nemocnice, ústavy, dět-
ské stacionáře, školky apod. 

Sama za sebe mohu říci, že jsem opravdu 
ráda, že jsem ve svém dětství nepotřebovala 
pomoc od Občanského sdružení ŽIVOT 
DĚTEM, které Srdíčkové dny pořádá. Záro-
veň si ale uvědomuji, že spousta lidí, přede-
vším dětí, je na jejich pomoci závislá. Jsem 
proto velice šťastná, že jsem se díky ledečské-
mu gymnáziu mohla srdíčkového dne zúčast-
nit a přispět tak svou troškou do mlýna. 

Abyste tomu rozuměli, gymnázium objed-
nalo 1500 srdíček a jako každoročně se přidě-
lila studentům septimy. Ti mají jediný úkol: 
prodat všechna srdíčka. Letos to konečně pad-
lo na nás, 13 neobyčejně schopných dvojic. 
Ano, klidně si troufnu říci neobyčejně schop-
ných, celkem jsme totiž vybrali neuvěřitel-
ných 31 985,50 Kč. Při již zmiňovaném počtu 
1500 srdíček a minimální ceně 20 Kč, to pova-
žuji za úspěch. Ještě ten den jsme, za doprovo-
du třídní profesorky Ireny Sedláčkové, odnesli 
peníze do banky a odtud byly převedeny na 
účet Občanského sdružení (č.ú. 
83297339/0800). 

Bylo to nejen prospěšné, ale z našeho po-
hledu také zábavné a poučné. O lidech se nej-
více dozvíte, když jdete mezi ně. My jsme šli. 
A musím říci, že bylo zajímavé sledovat, jak 
na nás reagují. Většinou jsme se setkali s klad-
ným přístupem, například starší občané v dů-
chodovém věku byli již informováni z televize 
a s připravenými penězi nám chodili naproti. 
Ostatní po vyslechnutí informací o Srdíčko-
vém dnu a Občanském sdružení ŽIVOT 
DĚTEM přispěli také, i když třeba jen tou dva-
cetikorunou. 

Ovšem našli se i výjimky. Lidé, kteří nám 
nedůvěřovali, mluvili o zpronevěře, podvo-
dech, špatném hospodaření státu s penězi da-
ňových poplatníků... „Tak já vám teda něco 
řeknu, nic vám nedám, já na tohle nikdy nic 
nedávám. Kdyby nebyl ve státě takovej bor-
del, tak by tohle vůbec nemuselo bejt. Až tady 
bude pořádek, tak klidně dám." Na tahle slova 
asi nezapomenu, i kdyby ta paní měla pravdu, 
tak jak to souvisí s těmi dětmi? Ony za to přece 
nemohou. My ji nežádali o kritiku státu, ale 
o pomoc dětem. 

S dalším rozporuplným přijetím jsme se 
setkali na ZŠ ve Zruči n./S, konkrétně u žáků 
vyššího stupně. Přišlo jim ponižující a trapné 
koupit si takovou blbost a shodit se tak před 
kamarády. Několik dívek za námi přišlo na 
chodbu a srdíčko si koupily, ale pro pána, jen 
aby je někdo neviděl. Přijde mi to paradoxní, 
jeden před druhým se styděl za to, že by něko-
mu pomohl. O to překvapivější byla reakce 
dětí na nižším stupni. Nelze to nazvat jinak 
než děti dětem. S jakým zaujetím poslouchaly 
a dokonce se nás samy začaly vyptávat. „Co je 
to leukémie?" „Proč ty srdíčka prodáváte?" 
A nakonec mnoho z nich obětovalo celé své 
kapesné, aby mohly říci, že ony také pomohly. 
A co vy, pomohli jste? 

Na závěr bych ještě chtěla popřát všem bu-
doucím septimánům našeho gymnázia, ať jsou 
alespoň tak úspěšní jako my a setkají se 
jen s vřelým přístupem a Vám všem, kteří jste 
naším prostřednictvím přispěli, uctivě podě-
kovat za 31 985,50 Kč pro nemocné děti. 

Lenka Srachtová 
septima, Gymnázium Ledeč n. S. 

PREZIMUJI V PROUDNE VODE 
Hned první říjnový víkend zúročili členové místního rybářského svazu svoji nároč-

nou práci. Stejně jako v jiných krajích, tak i na rybníku v Hutích začaly rybářské žně. 
A nutno poznamenat, že pro naše rybáře byly požehnané. V chladném podzimním do-
poledni tu bylo vyloveno 42 q kaprů, ve velikosti 35-50 centimetrů. Z tváří hospodářů 
čišela pohoda a spokojenost, a tak se hodilo malé přírodní občerstvení i kalíšek hřejivé-

ho, který přijde 
u studené vody vždy 
vhod a ku prospěchu 
zdraví. Všichni šupi-
náči mají svůj další 
osud ve svých plout-
vích, neboť jejich 
cesta nebyla až tak 
daleká - byli vypuš-
těni do řeky Sázavy. 
Ti chytřejší na jaře 
uvidí po březích 
řeky kvést blatou-
chy, ti méně prozíra-
vější a chamtivější 
se z vany budou dí-
vat jen na svátečně 
pozlacené jmelí. 

Text a foto: jv 
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Výstava díla Otakara 
Štáfla očima studentů 
Nepřehlédnutelnou skupinu mezi náv-

štěvníky výstavy tvořili ledečtí gymnazisté. 
V rámci hodin výtvarné výchovy i mimo ni 
ji zhlédlo více než 150 studentů. O tom, že 
zanechala velký dojem, svědčí i ohlasy, 
z nichž jeden uvádíme: 
Marie Cuchalová, sekunda 

„Od posledního týdne prázdnin až do 
konce září si mohli diváci prohlédnout roz-
sáhlou výstavu uměleckých děl Otakara 
Štáfla v bývalé ZS v Barborce. Výstava 
byla určena nejen výtvarníkům a malířům, 
ale i široké veřejnosti. Návštěva výstavy 
jistě zpříjemnila každému den a vnesla do 
něj kulturní zážitek. Každý tak mohl poznat 
ať už rozmanitou krásu Vysokých Tater, 
Popradského plesa, nápaditost a originalitu 
plakátu nebo tvůrčí ilustrace knih pro mlad-
ší čtenáře. ̂  

Otakar Štáfl, který se narodil roku 1884 
v nedalekém Havlíčkově Brodě, studoval 
na výtvarně zaměřené škole. Své obrazy 
dokonce i prodával případným zájemcům. 
Inspiraci bral hlavně na Slovensku ve Vy-
sokých Tatrách, kde Štáfl zachytil krásu 
masivních skal a hor, lučního kvítí, divo-
kých vodopádů nespoutané tekoucích po 
ohlazených kamenech, ale i detailů bylin 
znázorněných výraznou perokresbou. Svou 
tvůrčí osobnost využil v grafice velkých 
poutavých plakátů. Šlo hlavně o výraznost, 
použití barev a především kompoziční roz-
místění na plochu. Štáfl zvolil techniku ole-
je na plátně, akvarel či perokresby. 
0 všestranném nadání Otakara Štáfla svěd-
čí i to, že se stal režisérem hned několika 
neozvučených filmů. Jeden z nich, „Konec 
milování", mohli diváci zhlédnout v černo-
bílém podání v prostorách výstavy přímo. 
Štáfl v něm zdůraznil dramatický konec 
zoufalé lásky dvou hlavních hrdinek, Ireny 
a Loloty, ke stejnému muži. Irena v návalu 
zaslepené žárlivosti sjede převlečená za šo-
féra z prudkého srázu. 

Zajímavou kuriozitou je, že Štáflovi na 
konci roku přišlo přes 1000 novoročních 
přáníček a na všechny odpověděl! Byl vel-
mi oblíben nejen v okruhu svých přátel, ale 
1 lidmi, kteří znali jeho obrazy. 

Jeho život skončil v 61 letech v troskách 
jeho pražského bytu roku 1945, po bombar-
dování. 

Pro mě, ale i pro mé spolužáky bylo pří-
jemným zážitkem i velkým přínosem se-
známit se s tvorbou takového výtvarníka, 
grafika, režiséra umělce, jakým Otakar 
Štáfl bezesporu byl, navíc rodákem z blíz-
kého okresního města." 

Z D E N Ě K K O P E C K Ý V S Y N A G O Z E 
Slavnostním pátečním podvečerem 

24. října byla zahájena v ledečské synagoze 
výstava obrazů výtvarníka Zdeňka Kopecké-
ho. Mistr žije ve Žďáře nad Sázavou a jezdí 
malovat na různá místa po celé Vysočině. 
Jeho obrazy dýchají atmosférou zdejší krás-
né krajiny. Zvláště lze ocenit jeho podzimní 
a zimní oleje. Ty zaujmou snad všechny náv-
štěvníky výstavy. 

Pan Kopecký pracoval dříve jako výtvarník 
a reprodukční fotograf v tiskárně, kde realizo-
val desítky návrhů knižních obálek a ilustro-
val několik básnických sbírek. Dnes se však 
již plně věnuje pouze výtvarné tvorbě. 

Obrazy je možné si prohlédnout v synago-
ze do 23. listopadu 2003: Po - Pá 9-12, 
13.30-16.30 a v neděli odpoledne 13.30-17. 

BUDE JEZDIT SPEKTRUM FORMULI? 

V první říjnový týden se na ledečském náměstí objevila neobvyklá atrakce. Před 
prodejnou Elektro expert SPEKTRUM zaparkovala" sytě žlutá formule 1, která oka-
mžitě vyvolala zájem kolemjdoucích. Toto atraktivní závodní auto bylo součástí rek-
lamní kampaně světové sítě obchodů EXPERT. Zajímavé podívání nebylo jen na 
chodníku, ale také uvnitř prodejny Spektrum, kde se v tento den nabízelo zajímavé 
zboží za stejně zajímavé ceny. Tímto počinem vlastně jmenovaný řetězec odstartoval 
předvánoční nabídku zboží světových značek. V širokém sortimentu a za příznivé ceny 
tu jistě vybere dárek každý, ať už je pro vnuka nebo pro dědu. 

Srdečně vás tedy zveme do našich prodejen, kde najdete klid a zázemí pro dobrý ná-
kup, navíc se během krátké doby nabízí i prodej o adventních nedělích. Přijďte se podí-
vat! JB 

P S 
- regionální 
a portál vvtéočir 

zlatý a 

I v Havlíčkc 

portál vysočiny 
m a 4 společného virtuí 

jmenovatele a tím jsou 

r.zlatyceskyrucicl 
Zde můžete: 
- zviditelnit Vaši firmu již od 1 K č denně 
- sehnat kontakty na služby a řemeslníky 

R*fS*dat bezplatné inzerát 
- využít banneru 

f GEONOVA sTo * Kyjovská 1962, Havlíčkův Brod 
^ zavrel@geonova.cz. 569 428743, 606 848494 

Tradiční výstava v Havlíčkově Brodě ZAHRADA se představí poslední víkend v dubnu 
příštího roku. Jde o 11. ročník akce a v součastné době probíhají již přípravné práce. Už nyní 
si mohou případní noví zájemci požádat o přihlášku. V této souvislosti však fyzická účast na 
výstavě není jediným možným řešením, jak prezentovat svoje služby či výrobky před veřej-
ností. Na portále www.zlatyceskyrucicky.cz, kde mimo jiné probíhá vždy souběžně s výsta-
vou její virtuální podoba, lze inzerovat již „za korunu denně" po celý rok. Řádkový zápis, 
který umožňuje zkontaktovat potenciálního zákazníka, nebo upozornit na vlastní webové 
stránky, lze rozšířit o obrázky, fotografie či loga. K tomu, aby se takovýto rozšířený záznam 
stal malými firemními webovými stránkami, slouží i popis nabídky záznamu a několika čin-
ností. Pro ty, kdo chtějí upoutat „na první pohled", jsou připraveny bannery (plošné inzerá-
ty), které lze pronajmout na období, jež nejlépe vyhovuje záměru firmy. Vyhledávání je více 
než jednoduché, stačí naťukat část řetězce požadovaného slova a „vyhledávací pes" se o od-
povídající sestavu postará. Náročnější mohou vyhledávat podle kritérií: profese, místa, čin-
nosti, klíčového slova. NOVINKOU pro veřejnost je možnost bezplatné, časově omezené, 
nepodnikatelské inzerce. Tak každý může učinit záznam v rubrikách prodej, koupě, výmě-
na. Kontakty - viz náš plošný inzerát. 
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Jak se v CENTRU - DDM Ledeč nad Sázavou zpívalo 
* mm 

* . __ 

Na obrázku 1.-3.místo 1. kategorie zleva: 
ULČ Michal 2. místo, DOLEŽALOVÁ Anna 
1. místo, SUCHECKA Vanessa 3. místo 

M B 

Je navečer 5. listopadu, v domě dětí je úplné 
ticho. Ještě před chvílí byly chodby plné dětí 
a dospělých, všude hlahol. Loučí se porota, 
odchází představitelé města. Skončil 23. roč-

44. ročník Běhu Šeptouchovem 
Lyžařský oddíl TJ Kovofiniš, 

CENTRUM - Dům dětí a mládeže 
a Jízdní kola Ledeč n. S. uspořádali 
v sobotu 18. 10. 2003 již 44. ročník 
Běhu Šeptouchovem. I letos se v ka-
tegoriích ženy a muži vytrvalci bě-
želo o cenu starosty města Ledče nad 
Sázavou, který věnoval pro vítěze 
hodnotné ceny. Zeny běžely 2000 m 
a cenu získala Jarmila Machačová 
(čas 8:28,8) běžící za domácí lyžař-
ský oddíl. Muži vytrvalci měli trať 
dlouhou 8000 m a z ceny se radoval 
Tomáš Dvořák (32:30,3) závodící za 
KOLA Ledeč n.S. Závody jako kaž-
doročně se daří připravit s cenami 
pro první tři místa v každé kategorii 
za vydatné pomoci sponzorů z Ledče 
n. S. Předpověď počasí letos slibova-
la nádherné slunečné počasí, které 
také bylo, ale přesto se závodu 
zúčastnilo celkem pouze 54 startují-
cích. Bohužel se stále nedaří více 
zlákat místní mládež k účasti na tom-
to závodě, který se koná v pěkném 
prostředí rekonstruovaného parku 
Septouchov. Škoda, že se nedaří více 
vyhecovat děti v místních školách 
k zdravému aktivnímu soupeření. 
A tak je závod obsazen každoročně 
díky účasti oddílů z jiných měst. 

Všem ledečským závodníkům děku-
jeme za účast a dosažené výsledky 
a nezbývá, než si přát jejich větší 
účast na těchto tradičních pěkně při-
pravených závodech. PB 

vítězově hlavních 
KATEGORIÍ 

Ženy - Trať: 2000 m 
Běh o cenu starosty města Ledče n. S. 
Machačová Jarmila, LO Ledeč n.S. 
Strnadová Iveta, AC Čáslav 
Horná Eva, ASPV Ledeč n.S. 

Muži mílaři - Trať: 3000 m 
Schwarz Josef, Sokol Chotěboř 
Koudela Jiří, LO Ledeč n.S. 
Strnad Josef, Sokol Chlístovice 

Muži vytrvalci - Trať: 8000 m 
Běh o cenu starosty města Ledče n.S. 
Dvořák Tomáš, Kola Ledeč n.S. 
Znojemský Karel, LO Ledeč n.S. 
Smejkal Lukáš, SK Chotěboř 

Muži veteráni - Trať: 8000 m 

Hotař Pavel, Datalusk Jihlava 
Horný Petr, AFK Pardubice 
Schwarz Josef, Sokol Chotěboř 

Malá kopaná 
Dne 15. 10. 2003 se v Ledči nad Sáza-

vou uskutečnil přebor středních škol 
okresu Havlíčkův Brod v malé kopané. 
Turnaj uspořádaly společně VOŠ a ISŠ 
strojnická a gymnázium. 

Akce se zúčastnilo celkem osm druž-
stev, která byla rozdělena do dvou sku-
pin. Jedna skupina hrála na hřišti u DM 
při VOS a ISSs, druhá skupina na zrekon-
struovaném házenkářském hřišti na 
městském stadionu. Do finále postoupila 
první dvě družstva ze skupiny. K naší ra-
dosti byly ve finále obě ledečské střední 

školy. Chlapci z VOŠ a ISŠ strojnické 
nakonec skončili na třetím místě, studen-
ti gymnázia na místě čtvrtém. Jan Smut-
ný a Martin Turek z VOŠ a ISŠs byli 
vyhodnoceni jako nej lepší střelci turnaje. 

Ke zdárnému průběhu celé akce při-
spěly výkony všech hráčů, pěkná prostře-
dí v areálu obou hřišť, hezké počasí, ceny 
pro vítězná družstva, na které přispělo 
Sport Impérium Petra Casky. Zájem sou-
těžících družstev o účast v dalším pořá-
daném turnaji je potvrzením zdařilosti 
pořádané akce. Mgr. Petr Drahokoupil 

nik pěvecké soutěže Ledečský slavíček 
O cenu starosty města. 

32 dětí soutěžilo ve zpěvu, aby první dva 
z nich postoupily do regionální soutěže v Jih-
lavě. 
Zde jsou výsledky. 
1. kategorie: 3. místo Suchecká Vanessa, 
2. místo Ulč Michal, 1. místo a postup Dole-
žalová Anička. 
2. kategorie: 3. místo Kovářová Veronika, 
2. místo, Ulrichová Lucka, 1. místo Myslivco-
vá Jana. 

Prvenství si odvezla Jana do Světlé, a tak 
postupuje ještě i Lucka za Ledeč. 

Zajímavost letošního ročníku. Klidné vody 
soutěže rozvířila zpěvačka Denisa Marková, 
která zasedala v porotě. Každý soutěžící, po-
kud předčasně neodešel, od ní dostal její CD 
Všechno co mám. Pěkná tečka na závěr. 

Hana Veletová 

KOOPERATIVA EXTRALIGA 
VOLEJBALU M U Ž Ů - 1. KOLO 

CHANCE Odolenu Voda 

VK KLADNO 
Sobota 29 11. 2003 v 18:00 hod. 

Sportovní hala, Na Pohoří 
285 22 Zruč nad Sázavou 

Vstup: 
50,- Kč, mládež do 75 let 20,- Kč 

SLENDER LIFE 
REKONDIČNÍ CVIČENÍ 

1 hodina cvičení 
= 6 hodin v tělocvičně 

(přijďte vyzkoušet - 1. hodina je 
zdarma) 

N O V É O T E V Ř E N O 
od 3. 11. 2003 

v Ledči n, Kozel ská ulice 205 
(nad galanterií, 1. patro) 

Objednávky na tel ; 602 237 154 

Na státní svátek se opět 
půjde pěšky do Cíhoště 

V pondělí 17. listopadu 2003, kdy si při-
pomeneme Den boje studentů za svobodu 
a demokracii, se opět uskuteční pěší výlet 
z Ledče nad Sázavou do nedaleké Číhoště. 
Sraz účastníků bude v 8:30 před kostelem 
sv. Petra a Pavla v Ledči nad Sázavou 

Jde o tradiční akci pořádanou Katolic-
kým společenstvím mládeže v Ledči nad 
Sázavou, na kterou jsou zváni všichni lidé 
bez rozdílu věku. Během výletuje pro děti 
kvalifikovanými pedagogy připraven pes-
trý program, na jehož konci čeká každého 
účastníka sladká odměna. 

Po obědě v Číhošti na faře jsou pro 
všechny přítomné připraveny zajímavé 
přednášky, na které bezprostředně naváže 
neformální odpolední posezení při čaji 
a kávě. Od 14:30 se mohou „výletníci" 
zúčastnit mše svaté ve zdejším kostele, kte-
rá bude sloužena za svobodu a demokracii 
v naší zemi a poté si zahrát fotbal. 

Konec výletuje plánován na 17. hodinu, 
kdy budou účastníci dopraveni zpět do Led-
če nad Sázavou na Husovo náměstí. 

Tomáš Zdechovský 
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RESTAURACE BERNARD -
VILA MARKÉTA LEDEČ 

ve spolupráci s Informačním centrem 
pořádají jazzové a hudební pořady 

úterý 18. 11. 2003 v 19.30 
ŠAFR QUARTET - PRAHA & PETRA 
ERNY - ZPĚV 
Jazz 50. let 
úterý 25. 11. 2003 v 19.30 
VOJTA ECKERT - TRIO - PRAHA & 
PETRA VLASICOVÁ - ZPĚV 
Jazz 50. let 
neděle 30. 11. 2003 v 15.00 
I. ADVENTNÍ NEDĚLE 
Vánoční rozjímání s koledami a punčem. Vě-
nováno stacionáři Petrklíč Ledeč nad Sázavou 
úterý 2. 12. 2003 v 19:30 
JAZZOVÝ MIKULÁŠ 
BOB ZAJÍČEK QUARTET - PRAHA 
& EVA DOSTÁLOVÁ - ZPĚV 
Klasický dixielandový program 
neděle 7. 12. 2003 v 15:00 
II. ADVENTNÍ NEDĚLE 
Koledy - punč - štrúdl. Hrají žáci hudební 
školy v Ledči nad Sázavou. Věnováno stacio-
náři Petrklíč Ledeč nad Sázavou. 
Neděle 14. 12. 2003 v 15:00 
III. ADVENTNÍ NEDĚLE 
Vánoční posezení s koledami. Věnováno sta-
cionáři Petrklíč Ledeč nad Sázavou. 
Neděle 21. 12. 2003 v 15:00 
IV. ADVENTNÍ NEDĚLE 
Punč-koledy-štrúdl. Účinkují Jiří Michelfe-
it a Jan Havel. Věnováno stacionáři Petrklíč 
Ledeč nad Sázavou. 
Pondělí 22.12. 2003 v 19:30 
JAZZOVÉ VÁNOCE 
POLYDOR QUARTET - PRAHA, 
REJHON - ZPĚV, MALÝ - ZPĚV 
Jazzové kousky 40. a 50. let. 

Informace: 606 504 034 
Předprodej vstupenek: 

Informační centrum, Ledeč nad Sázavou 
Tel.: 569 721 471,569 721 507 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU ! ! ! 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny oslaví 
2.11. Čuchalová Zdeňka 

Lovčen 323 
HO. narozeniny oslaví 
1.11. Rittenauerová Božena 

Poděbradova 437 
85. narozeniny oslaví 
4.11. Martínková Ludmila 

Stínadla 1047 
94. narozeniny oslaví 
14. 11. Nováková Ludmila 

B. Němcové 753 
K Vašemu životnímu jubileu Vám 
přejeme prožití dalších dnů Vašeho 
Života ve zdraví a spokojenosti. 
Zemřeli 
Čapek Jan 
Brodil Jan 
Strachotová Marie 
Narozeni 

OMLOUVÁME SE NAŠEMU 
MALÉMU SPOLUOBČANOVI 
FIŠEROVI, JEHOŽ JMÉNO JSME 
NESPRÁVNĚ OTISKLI V MINU-
LÉM ČÍSLE LN, JEHO SPRÁVNÉ 

•ZNĚNÍ JE MATY AS. 

Dne 4. prosince se dožívá paní 
JARMILA OCHOVÁ, rozená 
BROŽOVÁ z Prahy-Kyjí 70 ti let 
a dne 5. prosince oslaví 50 let spo-
lečné cesty životem manželé Jarmila 
a Oldřich OCHOVI z Prahy-Kyjí. 
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí, po-
hodu a lásku. 

Syn PETR 
a dcera JARMILA s rodinami. 

NESEĎTE DOMA A POJĎTE 
V PROSINCI 00 KINA! 

3.12. KILLBILL 
19.30 Byl to její svatební den a oni seji 

pokusili zabít. Po pěti letech 
komatu se „Nevěsta" vydává na 
cestu pomsty. 

6. 12. PRAVÁ BLONDÝNKA 2. 
19.30 Úspěšná blondýnka Elle se vrací, 

aby opět dokázala, že míra 
inteligence s barvou vlasů 
nesouvisí. Skvělá filmová komedie. 

10. 12. LÁSKOU PRAŠTĚNÁ 
19.30 Romantická komedie o milostných 

peripetiích krásné Halley, kterou ve 
filmu ztvárnila americká popová 
hvězda Mandy Mooreová. 

13. 12. ROGER DODGER 
19.30 Černá komedie pro obě pohlaví 

aneb Nahá pravda o rozdílech mezi 
mužem a ženou. 

17. 12. MIZEROVÉ II. 
19.30 Mizerové Will Smith a Martin 

Lawrence mají opět o práci 
(a spoustu akce) postaráno. 

20. 12. BOŽSKÝ BRUČE 
19.30 Jim Carrey je naštvaný na všechny 

okolo a nejvíc na Boha. Úspěšná 
filmová komedie. 

25. 12. LARY CROFT TOMB RAIDER 
(Kolébka života) 

19.30 Lara Croft se vrací, aby zachránila 
svět... 

26. 12. KAŠLU NA LÁSKU 
19.30 Příběh vypráví o jiskřící kolizi mezi 

ženou, která se zřekla lásky, 
a miláčkem žen, který si myslí, že 
lásku nepotřebuje. 

30.12. PLNOU PAROU VZAD! 
19.30 Cuba Gooding Jr. v bláznivé 

americké komedii z prostředí 
homosexuálů. 

STALO SE ROKU... 
1878 
V listopadu tohoto roku byly ohrazeny lípy za 
školou. Byly tu položeny kamenné sloupy 
s železnými tyčemi - stalo se za purkmistra 
Jana Hasáka. 
1893 
Nákladem téměř tisíce zlatých byly na řece 
Sázavě vybudovány mostní ledolomy. 
1923 
11. listopadu byl slavnostně ustaven výbor fi-
liálky čáslavské městské spořitelny. 
17. 11. nastaly kruté mrazy až -19 stupňů Cel-
sia. Až do Vánoc bylo vše pod sněhem. 
Hladové vrány a straky létají až do města. 
Spousty sněhu. Přísně zakázáno lapati zpěvné 
ptactvo na vějičky. V nejkrutějších mrazech i 
za zimy jsou horečně stavěny subvencované 
domy u Čáslavské ulice. 
1928 
Dne 23. listopadu konala se schůze městského 
zastupitelstva. Přiznáno domovské právo Jo-
sefu Moravcovi. Odprodána menší část poze-
mku v Havlíčkově ulici Jindřichu Krejdlovi, a 
to po třech korunách za čtvereční metr. 
Pro elektrárenský podnik byl přijat na konkurs 
jako účetní Bohuslav Wurm (na tříměsíční 
zkušební lhůtu). 
Stavitel František Vorlíček bude donucen, aby 
pro domky u továrny Voko, jím postavené, 
zřídil studni. 
1933 
Dne 3. listopadu uzavřena s Ing. Antonínem 
Chramostou, stavitelem z Čáslavi, u minister-
stva vnitra dohoda, podle které mu město na 

požadovanou náhradu z titulu nenormálního 
postupu stavby okresního domu v částce 
160.000 Kč., vyplatí na úplné vyrovnání část-
ky této, částku 60.000 Kč. 
Dne 10. listopadu se konala schůze městského 
zastupitelstva. František Kadlec, ustanoven 
kancelářským úředníkem čtvrté služební třídy 
přesně podle zákona číslo 103 z roku 1926. 
Pensionovanému nadstrážníku Josefu Sadíl-
kovi bylo ustanoveno výslužné na 10.824 ko-
run ročně. Dále byl projednán obecní rozpočet 
na rok 1934 a dále bylo jednáno o stavbě vodo-
vodu a o úpravě Havlíčkovy ulice. 
1938 
Dne 2. listopadu bylo arbitráží ve Vídni roz-
hodnuto odstoupení jižní části Slovenska a 
Podkarpatské Rusi Maďarsku. Tuto pro nás 
tak potupnou arbitráž provedlo Německo s Itá-
lií. 
Na našem okrese bylo v tuto dobu přes 600 
uprchlíků ze zabraného území. V Ledči to byli 
čeští železničáři z Mostu a z Duchcova, ve 
Světlé demokratičtí Němci. Železničáři byli 
do Vánoc 1938 rozmístěni po železničních 
stanicích nezabraného území republiky. Ně-
kteří byli dokonce přiděleni i do Ledče. 
A ještě jednu změnu přináší konec roku v na-
šem politickém životě, neboť došlo k jeho 
zjednodušení, když všechny naše politické 
strany se spojily ve dvě strany nové, a to Stra-
nu národní jednoty a ve Stranu práce. - Obě 
tyto strany zřídily si v našem městě svá okres-
ní ústředí. 

1948 
V podzimním fotbalovém mistrovství II. třídy 
našeho kraje byl místní AFK úspěšný a umístil 
se na I. místě. 
Na oslavě 28. října na ledečském náměstí pro-
mluvil poslanec Jindřich Pěšák. (Den před 
touto slavností zametli studenti gymnázia celé 
náměstí). 
O dva dny později navštívil naše město kultur-
ní patron okresu - spisovatel Zdeněk Jirotka. 
Navštívil také gymnázium a pobesedoval se 
žáky. 
Na podzim obnovil mladý profesor gymnázia 
Miroslav Tesař (z Benešova), který byl v Led-
či ustanoven od počátku školního roku 
1948-49, činnost divadelního ochotnického 
spolku Tyl a zahájil také průzkumné práce 
v jeskyních pod Septouchovem. Ale pro nedo-
statek finančních prostředků nemohly být jes-
kyně zpřístupněny. 
Na podzim bylo také započato s výdlažbou 
dolní části Havlíčkovy ulice a výdlažba v krát-
ké době byla dokončena až do míst, kde odbo-
čuje ulice Svatotrojická. 
A konečně v listopadu tesařští a zedničtí 
učňové zdejší základní odborné školy započali 
na bývalém městském tržišti v Koželské ulici 
se stavbou učňovského domova. (S tržištěm 
související orelské hřiště bylo k parcele uč-
ňovského domova přiděleno teprve v r. 1950. 
V této době podle rozhodnutí MAV - NF z 2. 
dubna bylo přiděleno reálnému gymnáziu. Do 
Vánoc vyrostla pod střechu jedna hlavní budo-
va. ok 
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