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CHOVATELE PODLE TRADICE 
( d o b ř e p ř i p r a v e n a s d e š t ě m ) 

v 

R íj e n 

Český svaz chovatelů, ZO Ledeč nad Sá-
zavou uspořádala ve dnech 4. a 5. 10. velkou 
okresní výstavu králíků, holubů a drůbeže. 
Jednalo se o jednu z největších chovatel-
ských akcí konaných letos na území ČR. 

Vystaveno bylo 840 králíků, více než 
300 holubů a 200 ks hrabavé a vodní drůbe-
že. Součástí výstavy byla i expozice klubu 
chovatelů králíků masných plemen a expo-
zice barneveldek (drůbež). Kvalita vystave-
ných zvířat byla na mimořádně vysoké 
úrovni, o čemž svědčí udělení 73 čestných 
a vítězných cen. 

Soutěžilo se i o ceny MěU Ledeč nad Sá-
zavou v jednotlivých odbornostech a o cenu 
starosty města. Tato cena je každoročně udě-
lována nejlepšímu ledečskému chovateli. 
V odbornosti králíků získal cenu MěÚ př. 
Ladislav Kašpar z Holic, nelepším holubá-
řem byl vyhodnocen př. Miroslav Kučera 
z Horní Redice, 
cenu pro nej-
lepšího chova-
tele drůbeže 
získal př. Miro-
slav Horák ze 
Znojma. 

Cenu pro nej-
lepšího mladé-
ho chovatele 
do 18 roků zís-
kal př. Vondrá-
ček David z Po-
těh u Čáslavi. 

Všechny uve-
dené ceny pře-
dal osobně 

Je ticho v návrších, sychravý čiší chlad, 
dnes mlhy podzimní krajinu zatopily; 
jeseň až doubravy do hola odstrojí\ 
zima je oblékne v sněhový šat bílý. 
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Ohlédnut í za oslavami str. 5 , 6 
N a návštěvě v Hradci str. 7, 8 
Ještě k tělocvičně str. 12 
Sport str. 13 

v sobotu pan starosta Karel Urban, dále byli 
slavnostnímu předání cen přítomni zástup-
ce starosty p. Jaroslav Poborský, vedoucí 
referátu ŽP p. Ing. Břetislav Dvořák a velmi 
mile nás překvapila i přítomnost předsedy 
Českého svazu chovatelů z Prahy př. Ing. 
Jaroslava Kratochvíla. 

Ledečské výstavy se zúčastnilo více než 
150 vystavovatelů z celé ČR, doslova od 
Sušice až k Opavě. 

Výstavě přálo i počasí, především v so-
botu. Příprava a průběh této akce si vyžáda-
la značné úsilí ze strany členů ledečské 
organizace. Za výstavní výbor bych jim 
proto chtěl poděkovat. Stejné poděkování 
patří i MěU Ledeč n. S., všem sponzorům, 
vystavovatelům i návštěvníkům. Těším se 
na setkání při další ledečské výstavě. 

Za výstavní výbor 
Jaroslav Kafka, předseda 

M E S T S K E M U Z E U M 
P O Ř Á D Á Y L E D E Č S K É 

S Y N A G O Z E 

VÝSTAVU OLEJOMALEB 
VÝTVARNÍKA 

ZDEŇKA KOPECKÉHO 

S L A V N O S T N Í Z A H Á J E N Í 
V Ý S T A V Y P R O B Ě H N E 

2 4 . 10 . 2 0 0 3 V 18 H O D I N 

O T E V Ř E N O : 
2 4 . 1 0 . - 2 3 . 11 . 2 0 0 3 

P O - N E 9 - 12 , 1 3 . 3 0 - 1 6 . 3 0 
N E 1 3 . 3 0 - 1 7 

Pro ve lký z á j e m veřejnost i 
b u d e výs tava obrazů Otakara 
Štáfla prod loužena pro skupino-
v é z á j e m c e a ž d o k o n c e října 
2 0 0 3 . Zájemci o prohlídku s e 
m u s í p ř e d e m ohlásit v Informač-
ním centru na H u s o v ě n á m ě s t í 
v Ledči nad Sázavou . O b č a n é , 
kteří zat ím nestihli v ý s t a v u z h l é d -
nout, mají nyní p o s l e d n í příleži-
tost . 

Po šedesáti letech z Ledče v cizině -
většinou v Americe - sleduji pozorně 
všechny události ve svém rodném městě! 
Můj bratr mněposílával Ledečské noviny 
poštou, ale teď to mám všechno k dispozi-
ci přes internet. Je to velice pohodlné! 
Každý měsíc se těším na nové vydaní! 
Máte to výborně sestaveno - stydět se za 
to rozhodně nemusíte! 

Já mám velice rychlé internetní spoje-
ni (broadband) a tak ty stránky mně před 
očima jdou velice rychle a spolehlivě. 

Gratuluji Vám k Vašim technologic-
kým úspěchům a doufám, že v tom budete 
pokračovat. 

Frank (Slávek) Vorlíček 



Nový; maturitní obor na 
VOS a ISŠ strojnické 
Naše škola, jako jediná v kraji Vysočina, 

vyučuje od 1. září 2003 nový studijní obor 
„INFORMATIKA V EKONOMICE". Jde 
o čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou, 
který je vhodný pro všechny chlapce i dívky, 
kteří ukončili 9. třídu základní školy s dobrým 
prospěchem. 

Žáci jsou připravováni pro činnosti v eko-
nomické oblasti s aktivním využitím výpočet-
ní techniky a pro práce s komunikační 
technikou. Jsou vybaveni znalostmi pro orien-
taci v tržním hospodářství. Znají problematiku 
účetnictví, daní a ekonomiky. Dokáží se vy-
jadřovat v anglickém a německém jazyce. 
Umí připravit jednání i prezentační akce po 
stránce organizační a technické. Ovládají 
prostředky moderní komunikace, jako je elek-
tronická pošta, tvorba a správa internetových 
stránek. 

Podrobnosti o tomto novém perspektivním 
oboru lze získat na ředitelství školy nebo na 
internetové stránce školy: www.vosiss.cz. 

Mgr. Radomír Nulíček 

NOVÁ GEODETICKÁ FIRMA 
Ing. Dagmar Olišarová - GEODET 

Husovo nám. 67 
(vedle Komerční banky) 

584 01 Ledeč nad Sázavou 
Tel.: 603 164 390, 569 721 333 

Geodetické práce 
Geometrické plány pro; 
+ zaměření nové stavby 
ke kolaudačnímu řízení 

+ dělení stávajících pozemků 
+ obnovení parcely pozemkové 

katastru 
+ vyznačení věcného břemene 

Vytyčení pozemků 
Vytyčení stavby dle projektové 

dokumentace 
Provozní doba 
po 6.30-8.30 
út 6.30-8.30 
st 6.30-8.30 
čt 6.30-8.30 
pá 6.30-8.00 

Motorest Střechov 
znovu otevřen! 

Nabízíme vám hezké prostředí pro ob-
čerstvení, stravu i příjemné posezení. Po-
kud hledáte kvalitní a příjemnou zastávku 
na vašich cestách, zavítejte k nám a vy-
zkoušejte naše jídla a nápoje. 

Motorest Střechov se nachází na dálnici 
Dl na 52. km ve směru na Brno, možnost 
příjezdu je z obou směrů dálnice Dl . 
Nabízíme: 
• restauraci s kapacitou 60 míst a terasu 

k venkovnímu posezení 11-24 hod. 
• salonek pro 50 osob 
• bufet - rychlé občerstvení s terasou 7-19 hod. 
• obchod SHOP (nápoje, dárkové předměty, 

autodoplňky) 7-19 hod. 
• velký výběr teplých i studených pokrmů 
• snídaně, svačiny, obědy, večeře 
• rychlá obsluha, mírné ceny, příjemné pro-

středí 
• parkoviště pro osobní i nákladní vozidla 
• bezbariérové prostředí včetně parkoviště 
• uspořádání oslav, svateb, promocí, firem-

ních setkání, školení 
Jste srdečně zváni!!! 

15.00-17.30 

15.30-17.30 

Hezké václavské počasí přilákalo řadu občanů z Vrbky a okolí na slavnostní otevření odpočívadla 
pro cyklisty a svěcení kříže. Na křižovatce silnic Vrbka - Kozlov došlo zásluhou ledečského mís-
tostarosty Jaroslava Poborského k postavení nově opraveného litinového kříže z ledečského dě-
kanského úřadu. U něj bylo zřízeno odpočívadlo pro cykloturisty s přehlednou mapou zdejšího 
kraje. Slavnostní svěcení provedl administrátor ThDr. Jan Bárta. Odpočívadlo bude sloužit nejen 
pro cyklisty, ale i pěší turisty, kteří si mohou v tomto hezkém koutu Vysočiny posedět a odpočinout. 

Sokolovna - centrum kultury i sportu 
Je po prázdninách a tím skončila tzv. okurková sezóna i pro nás, Sokoly. Rozbíhá se 

nový cvičební rok a sokolovna bude opět vytížena od rána do večera. Pro výuku tělesné 
výchovy sokolovnu využívají ledečské školy především v dopoledních hodinách. Cvi-
čit zde v novém školním roce budou studenti Gymnázia, OPISŠ Ledeč n. S. a Zvláštní 
školy. Naší sokolovnu rovněž využívá pro své aktivity Centrum - DDM. Jedná se o ta-
neční kroužek pro děti a cvičení aerobiku žen. Od začátku září, vždy v pátek, pořádá 
DDM v sokolovně taneční kurzy (tzv. taneční), které budou ve 13. lekcích probíhat až 
do konce listopadu. 

Sokolovna ale především slouží pro cvičení a sportování našim oddílům. Nejaktiv-
nějším oddílem je odd. stolního tenisu - „A" družstvo mužů hraje krajský přebor a „B" 
družstvo hraje okresní přebor. Dále se rekreač-
ně sportuje v oddílech * * j r florbalu, volejbalu, ka-
rate a sálové kopa- ^ ^ sokolovně taktéž 
cvičí každý čtvrtek f j ^ j f c * ( f předškoláčci. O toto 
cvičení je velký zájem, / protože je velmi dobře 
organizováno cviči- T * j J j p i ^ ^ l telkami sestrami Horá-
kovou a Hornou. Tímto zveme do sokolovny 
všechny ty, kteří by měli zájem o sportovní 
vyžití v některém z uvedených oddílů, 
aby se přihlásili u p. \ J r Šilhana, který j im podá 
veškeré potřebné infor- J f r ^ t r mace a nakontaktuje j e 
na vedoucí jednotli- vých oddílů. 

Protože sokolovna v Ledči n. S. plní i funk-
ci kulturního domu, využívají ji i další spolky a organizace, např. senioři ke svým schů-
zím a setkáním při hudbě, Město Ledeč n. S., ledečské organizace k pořádání plesů 
a různých výročních oslav, Ustav pro mentálně postižené Háj, Petrklíč, Charita atd. 

Provoz sokolovny však není levná záležitost, zvláště, když chceme, aby prostředí 
v sokolovně bylo příjemné, to znamená teplo, čisto, teplá voda na WC, sprchy apod. 
Sokolovna si na sebe musí vydělat, proto pořádáme různé kulturní akce, diskotéky 
a prodejní akce. Z takto získaných finančních prostředků financujeme nejenom provoz 
sokolovny, ale neustále se snažíme vylepšovat interiér sokolovny. V současné době ře-
šíme i vnější vzhled. Fasáda sokolovny bude barevně upravena a budou instalovány 
nové hlavní vchodové dveře. Stanislav Šilhán 

starosta TJ 

Ledečský slavíček 2003 
CENA STAROSTY MĚSTA 

Centrum - DDM v Ledči n. S. oznamuje, že ve středu dne 5. listopadu 2003 proběh-
ne v sále Gymnázia v Ledči n. S. od 14.00 hodin pěvecká soutěžní přehlídka hudebních 
žánrů 23. ročník Ledečského slavíčka, organizovaná Centrem - DDM ve spolupráci 
s Městským úřadem v Ledči n.S. Tato hudební soutěž postupuje do Jihlavy (pouze prv-
ní místa v každé pěvecké kategorii) a mohou se j í zúčastnit děti a mládež, kteří se muzi-
kou zabývají amatérsky. Bližší informace podá Centrum - DDM v Ledči n. S., 
www.ddmledec.cz. ZK 
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S T O L E T Á 
Sobota nás přivítala tropickým počasím. Již od rána pa-

noval na celé posázavské dráze ze Světlé až do Kácova 
čilý ruch. Bylo tomu tak i na ledečském nádraží, které se 
v ranním slunci lesklo novotou. Na tom měl velkou záslu-
hu přednosta stanice ve Světlé nad Sázavou ing. Josef 
Kaplan. Podařilo se mu zajistit finanční pokrytí oprav 
celé výpravní budovy. Zvláště lze ocenit, že nebyly poru-
šeny původní názvy stanice na budově, tak jak na jiných 
nádražích. 

Ale vraťme se opět k sobotě. Davy lidí, počítané na 
stovky, oblehly výpravní budovu. Možná jich bylo více 
než před sto lety. Stanicí netrpělivě pobíhal výpravčí Jiří 
Píchá. Nová uniforma na něm jen 
zářila, ale pod plnovousem bylo 
možno zaznamenat velkou starost, 
aby vše proběhlo v pořádku. Na ná-
stupišti čekali i bývalí železničáři -
důchodci Hrabaň, Vykouřil, Pešek 
a další. Několik minut po desáté 
přisupěl za hvizdu parní píšťaly do 
stanice zvláštní vlak, tažený parní 
lokomotivou 433 001 - Skaličák. 
Dlouhá řada vagónů již byla značně 
obsazena z výchozích stanic. Hav-
líčkova Brodu a Světlé nad Sáza-
vou. Cestující ze Světlé vedl 
světelský starosta Josef Bóhm 
s manželkou. Dav zvědavců odešel 
k lokomotivě, která zastavila až 
u bývalé nádražní vodárny. Zde při-
hlíželi naplnění žíznivé lokomotivy 
vodou. O to se postaral hasičský 
sbor z Kožlí. Na samotném nádraží 
pak probíhalo uvítání vlaků. 
Rakousko-uherský oficír, jinak 
místostarosta Jaroslav Poborský, se 
secesní dámou v podání Jany Fo-
trové oznámili starostovi města, že přivedli do stanice, tak 
jako před sto lety, zvláštní vlak. Slavnostního projevu se 
ujal starosta Karel Urban. Po něm pak ještě vystoupilo ně-
kolik hostů z vedení drah, František Raška - ředitel ob-
chodně provozního ředitelství CD v Brně, ing. Jaromír 
Kadlec - zástupce náměstka GŘ - CD v Praze a přednosta 
ing. Josef Kaplan. Vše zakončila dechová hudba ZUS pod 
vedením Karla Růžka. Došlo i na ukázku tance, kdy paní 
Fotrová šla při tanci z ruky do ruky. Parní vlak stál ve sta-
nici přes hodinu. Všichni tak mohli nahlédnout do králov-
ství strojvůdce a topiče. Pro děti to byl velký zážitek. Po 
nástupišti procházelo několik mužů ve starých vojen-

ských uniformách. Kolorit doplňoval starý pán v kroji 
strojvedoucího i s neodmyslitelnou taštičkou. 

Přiblížil se čas odjezdu a lokomotiva se dala do chodu 
směrem ke Zruči nad Sázavou. Míjeli jsme stanici Pod-
hradí, nádražíčko v Chřenovicích, kde je dnes ze stanice 
zřízena hospoda. Vlak pak projel všechna nádraží a za-
stávky, na každé zastavil, vítaly ho zde desítky zdejších 
občanů. Nejinak tomu bylo i na celé trase, kde mávali 
chataři i místní, cvakali spouště fotoaparátů a v kamerách 
se točily pásky o sto šest. 

Lokomotiva prisupěla po dvanácté hodině do Zruče. 
Zde ji uvítal též starosta Mgr. Martin Hujer a hrabě Zde-

něk Šternberk, majitel nedalekého 
hradu Český Šternberk. Návštěvní-
ky vítala svižná dechovka, mažo-
retky a zajímavá železniční 
technika. Po půlhodinové zastávce 
se dal zvláštní parní vlak opět do 
pohybu a odsupěl směrem do Ká-
cova. 

Odpoledne jel vlak zpět stejnou 
trasou. Měl ale značné zpoždění, 
a tak Ledči projížděl již za soumra-
ku. Byla to zvláštní nostalgie, kdy 
již za částečné tmy projížděl dýma-
jící vlak s osvětlenými vagóny přes 
viadukt v Pivovarském údolí, tune-
lem a zastávkou Horní Ledeč. Pak 
se již ztemnělou krajinou ozývalo 
v dáli jen jeho pískání. 

V ten den i následující projížděla 
městem i spousta jiných historic-
kých motorových vlaků a vagónů, 
které železničáři nasadili na nor-
mální linky. Stejný parní vlak pro-
jížděl tento úsek posázavské dráhy 
i v neděli. Zásluhu na tom, že se 

tato velká oslava podařila, má občanské sdružení, propa-
gující železnici a turistiku v Posázaví „Posázavský paci-
fik" s jeho vedoucím Lumírem Běhalem. 

Večerním odjezdem vlaku do Havlíčkova Brodu se za-
končily důstojné oslavy sto let této místní dráhy, která ve 
své době znamenala velký technický pokrok. Je jí třeba 
přát, aby i do druhé stovky let šťastně vykročila a noví ob-
čané Ledče ji mohli uvítat opět za sto let v roce 3003. 

Při této příležitosti byla vydána kniha „100 let místní 
dráhy Kácov-Ledeč-Světlá", kterou si můžete zakoupit 
v Informačním centru na Husově náměstí za 250,- Kč. 

František Pleva 
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PROJEV STAROSTY MĚSTA KE STOLETÍ DRÁHY 
Vážení a milí přátelé, 

dovolte mi, abych Vás pozdravil 
na ledečském vlakovém nádraží při 
příležitosti oslavy stoletého výročí 
zprůjezdnění tratě Kácov - Ledeč n. 
Sáz. - Světlá n. Sáz. 

Také vítám významné hosty 
zvláštního vlaku a další cestující. 

Nyní však dovolte, abych Vám in-
terpretoval v historickém exkurzu 
dobrozdání Obchodní a živnostenské 
komory Praha ke stavbě železnice ze 
dne 3. 11. 1898 pro Zemský výbor: 

„Ladem tu leží síla vodní, minerá-
ly, železná ruda, žula, hlína a porce-
lánová surovina a také dostatek 
pracovních sil. Je tu konečně i hoj-
nost neobyčejných krás přírodních, 
které při dobrém spoji železničním 
zabezpečí uzavřenému dosud údolí 
Sázavskému silný proud cestovatel-
ský. Po první léta dráze sice finanč-
ní výnosnost nijak nepoplyne, ale 
časem může být součástí hospodář-
ské prosperity. Bez železnice by ale 
Posázaví neudrželo vývoj hospo-
dářský a zemědělství ponechalo ve 
stavu živoření. Výrobě průmyslové 
by až na malé výjimky zbyly úzké 
formy s pouze lokálním odbytem. 
Účinkem by byla chudoba obyvatel-
stva a vysídlování okresu." 

Vy, dnešní účastníci oslav vyššího 
věku, mi jistě dáte za pravdu, že popis 
tehdejšího území posázavského byl 
velice výstižný a nástin pro vývoj 
území velmi předvídavý. Následná 
rozhodnutí ve prospěch výstavby drá-
hy a tak docílení propojení tratě Čer-
čany, Ledečka, Kácova přes Zruč, 
Ledeč až do Světlé nad Sáz. byla pro 
téměř plných devadesát let existence 
dominantním dopravním prvkem při-
nášejícím prosperitu celému území. 

Ale i sama železnice a zabezpečo-
vání jejího provozu přinášelo za-
městnanost místním obyvatelům. 
Tak natrvalo vznikala zaměstnání 
pro profese strojvůdců, například 
pány: Pilíka, Kubáta, Linharta, 
Kloutvora, Vykouřila, Šťastného 
a Hrabaně. Pro profese přednosty 
a výpravčí stanice pány Čvančara, 
Peška, Nováka, Fejta, Pýchu. Další 
činnosti zabezpečovali například 
pánové Kubín, Pšenička, Benda, 
Landsman, Žáček, Krajíček, Dušek, 
Falta, Rozvoral, Růžička nebo Klo-
kočník. Činnost dráhy však zaměst-
nala postupně i desítky žen, např. 
paní Krejčovou, Baldovou. Těch 
jmen bylo samozřejmě daleko více, 
ale mě v této chvíli nejsou známá 
a já se těm všem nepojmenovaným 
omlouvám, neboť stoleté údobí je 
údobím nejméně pro pět generací. 
Bohužel se však mezi námi dnes již 
nenachází nikdo, kdo by byl pamět-
níkem dne 24. září roku 1903, kdy 
manželka přednosty přestřihla slav-
nostně pásku a vlak se vydal na svou 
první cestu do Světlé. 

Železnice však také na svých stro-
jích a vozech pravidelně předváděla 
i technický rozvoj našeho státu. My 
však současnou technickou úroveň 
strojů a vozů známe. Pro mladou ge-
neraci, ale i nás pamětníky jsou tyto 
dny oslav zpětným připomenutím 
a ohlédnutím za technikou, která 
z našich tratí zmizela. Vy všichni 
tak díky nemnoha zapáleným nad-
šencům ze sdružení „POSAZAV-
SKÝ PACIFIK" se dnes pokocháte 
zázrakem tehdejší techniky a umě-
ním jejích tvůrců za plného provo-
zu. Proto využijte této dnešní 
jedinečné možnosti ve zkratce pro-

žít cestování či dopravu nám 
vzdalující se minulosti. 

Pro chod dráhy však bylo nutné 
vybudovat celou řadu provozních 
objektů, často velmi specifických 
pro potřeby na dráze. V našich před-
stavách z nedávné minulosti však 
tyto nádražní objekty zakotvovaly 
mínění o výrazné zašedlosti či ne-
hezkosti staveb, pro které není nut-
né zvedat oči. Nedávná proměna 
hlavní nádražní budovy v Ledči, 
která jistě Vás, dnešní návštěvníky, 
přivedla v údiv či úžas, jak velmi 
starý objekt má trvalou funkčnost 
a velmi jednoduchou a také krásnou 
architekturu s jednoznačným akcen-
tem pro drážní budovy. Za návrat do 
původní krásy ledečského nádraží 
musím, a rád tak činím, poděkovat 
panu ing. Kaplanovi - přednostovi 
stanice ve Světlé n. S., který se svou 
vytrvalostí dožádal u svého vedení 
uvolnění prostředků, zatím alespoň 
na vnější opravu objektu. 

V závěrečné části proslovu bych 
rád vyjádřil přesvědčení, že takové-
to významné a oslavné dny mohou 
být zárodkem opětovného trendu 
správného zhodnocení významu že-
leznice a jejího dalšího přínosu pro 
budoucnost. Nedopusťme však její 
zánik pro její momentální ekono-
micky nedobré výsledky. 

Závěrem děkuji panu Karlu Růž-
kovi, učiteli hudby, dětem základní 
umělecké školy za to, že nám zpří-
jemňovaly dnešní chvíle čekání, či 
očekávání. Můj závěrečný dík patří 
také všem, kteří připravovali tyto 
výroční dny. Všem účastníkům 
slavností přeji hezký zážitek a trvalé 
vzpomínky na tyto dny. 

Karel Urban, starosta 
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LEBEČSKO 

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

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

Sázení lípy pány L. Skálou (místostarostou) a F. Hof- Místní ženy cvičí v sále obecního úřadu, 
manem (starostou) 

Obec Hradec se rozkládá na sever od Ledče nad Sáza-
vou. Patří k ní osady Hamry, Kříže, samoty Na Úlehlích, 
Hořeslavsko a hájenka U sv. Huberta. Dříve spadala pod 
Hradec Horní Ledeč i se zámkem a hotelem Koželužna. 
Hranici tvořila řeka a Pivovarský potok. První zpráva 
0 Hradci je ze 14. srpna 1545, kdy si dala majitelka ledeč-
ského panství Markéta Ledečská z Říčan vložit své pan-
ství do zemských desek. Na ledečském panství byla 
v roce 1654 pořízena berní 
rula a v ní je Hradec uváděn 
jako panský dvůr, nikoli jako 
ves. Zřejmě z toho důvodu, že 
zde nebyl dostatek lidí. Snad 
byli ve třicetileté válce vybiti 
nebo odešli pro víru za hrani-
ce. Pohyb obyvatel se měnil 
1 kolem I. a II. světové války. 
V roce 1870 zde žilo 739 oby-
vatel, v roce 1947 590 obyva-
tel. V roce 1990 se po 
listopadových volbách odtrh-
la osada Ostrov, patřící dlou-
há léta k Hradci. Vytvořili si 
samostatnou obec se svým 
tehdy národním výborem. 

V současné době žije v obci 
237 obyvatel. Staví se zde 
nové rodinné domy, přibývá 
dětí. Každé z nich je po doho-
dě s rodiči důstojně přivítáno 
v obřadní síni obecního úřadu starostou obce a zapsáno do 
místní kroniky. První vítání se uskutečnilo již v roce 1978 

Dětský karneval — na snímku sourozenci Barešovi. 

a od té doby proběhlo přes 50 aktů vítání. Nezapomíná se 
ani na občany v důchodovém věku. Při příležitosti životní-
ho jubilea je navštíví členové SPOZ při obecním úřadě 
s přáním a dárkem. Před vánočními svátky obdrží dárkové 
balíčky. Ty jim osobně předávají zastupitelé obce. 

Zastupitelstvo je sedmičlenné, schází se pravidelně 
každých 14 dní. Starostou byl zvolen František Hofman, 
místostarostou Ladislav Skála. Dalšími členy jsou Josef 

Kadleček, Jiří Vosika, Jaro-
slav Pravec, Josef Kovář 
a Marie Benešová, která vy-
konává funkci knihovnice 
a kronikářky. 

Všichni představitelé obce 
se vždycky starali, aby obec 
vzkvétala a lidem se v ní dob-
ře žilo. V roce 1989 a 1990 
byl vybudován nový vodo-
vod. Obec tak má dostatečný 
zdroj kvalitní pitné vody. Po 
dokončení vodovodní sítě se 
obyvatelé obce dočkali vyas-
faltování místních komuni-
kací, do té doby ještě 
prašných. V posledních třech 
letech byla zrenovována bu-
dova obecního úřadu a s ní 
i místní knihovna. V roce 
2000 obdržela titul „Knihov-
na roku 2000". 

V obci je vedena kronika. Kronikářka sepsala historii 
založení a vzniku obce a od roku 1976 provádí pravidelné 



Pomlázka má ve vsi bohatou tradici i bouřlivou oslavu. 
Vlevo: Svěcení kapličky na návsi bývalým zastupitelstvem. 

Kapličku „na staré hradecké" budují pánové J. Mo-
ravec a F. Kutil. 

roční zápisy. Ke kronice jsou vedeny přílohy s dokumen-
ty. 

V roce 1999 byla opravena a nově vysvěcena kaplička 
na návsi. Na opravu přispěli i místní podnikatelé. Také 
kaplička na staré silnici směrem na Ledeč nad Sázavou 
zazářila po opravě bělostí. 

Majitelé firmy UNIMONT zakoupili bývalou hospodu 
a z ní se snaží vybudovat nový objekt pro své podnikání. 
Velmi dobře spolupracují s obecním úřadem. Místní pod-
nikatelé podporují i kulturu v obci, zaplatili celoroční 
předplatné dvou časopisů pro čtenáře knihovny. Každý 
rok je pořádán karneval pro děti, velké jsou i oslavy svát-
ku "čarodějnic", každý rok první sobotu v srpnu se koná 

^ 

fotbalový turnaj. Hasiči pořádají zájezd do Českých Bu-
dějovic na výstavu Země-živitelka. V loňském roce zača-
ly mladé maminky cvičit v sále obecního úřadu. 

Také obyvatelé místních „bytovek" udržují budovu 
i její okolí. Natřeli střechu, položili na přístupovou cestu 
dlažbu, celý objekt nově oplotili. Stálou údržbu vyžadují 
i dva rybníky; jeden na návsi, druhý u lesa, který slouží 
i ke koupání. V jeho sousedství se rozkládá fotbalové 
hřiště. 

V současnosti se dokončuje plynofikace obce - III. eta-
pa. Po dokončení plánuje obecní úřad opravu místních 
komunikací. 

V obci stojí i prodejna potravin, ve které se až do roku 
2002 prodávalo. Ani po zveřejnění inzerátů se zájemce 
o provozování prodejny neozval. Občané by uvítali její 
nové otevření. Odlehlé osady jsou poměrně vzdálené od 
centra obce. V zimních měsících jsou problémy s prohr-
nováním přístupových cest, po celý rok pak s odvážením 
odpadu. Po dohodě s Městským úřadem v Ledči nad Sá-
zavou došlo ke změně hranic katastru obce. V Křížích 
byla část území s výstavbou rodinných domů převedena 
do katastru Ledče nad Sázavou. 

Budova firmy UNIMONT. 



Přednosta stanice Světlá nad Sázavou 
ing. Josef Kaplan 

František Raška - ředitel 
obchodněprovozního ředitelství CD v Brně 

Hrabě Zdeněk Stenberk (vpravo) 

České dráhy, akciová společnost 
Divize obchodní provozní, a./... Nábřeží L Svobody 1222. 110 i 5 Praha i 
zapsané v Obchodním rejstříku « M&tského soudu v Praze, oddíl B, vtóka.8039 
ŽELEZNIČNÍ STANICE SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 
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Nádražní 569, $82 91 Světlá nad Sázavou 
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VÁŠ DOPIS ZNAČKY / IV. ONE 

| Vážený pan 
Karel U r b a n 
starosta města 
Městský úřad 
L e d e č nad Sázavou 
584 01 

VYŘIZUJE / LINKA SVĚTLÁ N.S DNI, 
2 5 JI2003 

Věc: Poděkováni 

Vážený pane starosto. 

Dovolím si Vám touto cestou poděkovat za přijetí pozvání a osobní účast dne 20, září 2003 na 
oslavách 100. výročí tratě Světlá - Ledeč - Kácov Děkuji Vám za osobni iniciativu na přípravách města 
Ledče nad Sázavou na oslavy. Ze strany města byl připraven pěkný program. Krásné uvítání slavnostního 
vlaku a všech účastníků oslav na nádraží v Ledči nad Sázavou, ať to byla vlajková výzdoba či dechová 
hudba, tak Váš upřímný a krásný projev, bylo perlou oslav, Velice mě těší přízeň Vaše i města k železniční 
dopravě, 

Věřim. že jste nebyl oslavami, které připravili železničáři, zklamán a že jste prožil příjemný den. 
Myslím, že v srdcích lidí bude dlouho doznívat příznivá atmosféra těchto oslav, 

Řádků tohoto dopisu využijí i pro poděkování panu Plevovi, který byl zřejmě duši oslav v Ledči nad 
Sázavou. 

Vážený pane starosto, jsem šťastný, že se podařilo výpravní budovu v Ledči nad Sázavou opravit a 
předat v krásném kabáté k užívání občanům města těsně před oslavami, Děkuji Vám za rychlé vybudováni 
chodníku, který dotváří celkový vnější vzhled výpravní budovy, Předejte, prosím, mé poděkování též radě 
města. 

Téšim se na další dobrou spoluprácí $ Vámi. Věřím, že příští rok najdeme společnou řeč v cestě za 
lepším a vzhlednějším nádražím v pěkném městě Ledči nad Sázavou, 

S úctou, poděkováním a upřímným pozdravem 

Ing, Josef Kaplan 
přednosta staničp" 
Světlá nad Sázal/ou 

Telefon - pmvolba IČO DK Bankovní spojení KB Fax I -mail 
I tnvlíčkftv Brod 

slíitnt 5<>9452 '>45 709942 26 001-70994226 t ů. 51-480M21/0100 569 452 935 kaplanaopr.bwvcďc 
dráhu 967-H3-40 

Jaroslav Vykouřil a Miroslav Hrabaň a možná 
jejich příští nástupce na ledečském nádraží 

Nádražácká nostalgie neznámého 
návštěvníka oslav 



K JAROSLAVU PAVLÍČKOVI 
Před nedávnem napsal na tyto stránky Fran-

tišek Pleva výňatek z ledečské kroniky a tam 
uvedl, že v době heydrichiády byl popraven 
Jaroslav Pavlíček. K tomu několik slov. 

Jaroslav Pavlíček se narodil v Ledči nad Sá-
zavou 14. února 1923. Byl tedy o sedm let star-
ší nežli já, a tak jsme chodili do jedné školy, 
ale odtud si už na něj nevzpomínám. Věděl 
jsem, že bydleli někde až nahoře v Havlíčkově 
ulici, snad žil pouze s matkou. Ale už si ho pa-
matuji, jak pracoval v ledečské prodejně Baťa, 
která byla v domě Karla Kosa, avšak vchod 
byl už na začátku Havlíčkovy ulice. Odtud si 
na něj vzpomínám. Byl to subtilní mladík s ku-
čeravými vlasy a pracoval úslužně a ochotně, 
jak to tehdy u Bati vyžadovali. To bylo někdy 
na konci 30. let. Posléze už v prodejně nebyl 
a až v roce 1942 proběhla mezi lidmi smutná 
zpráva, že ho popravili ve Zlíně. 

Požádal jsem svého přítele Ing. Jana Lam-
pera, který dělá kronikáře ve Zlíně, jestli tam 
o tom není známo něco více. Dostal jsem do-
pis a v něm následující: ve Zlíně byl zatčen 
gestapem ve svých devatenácti letech, zřejmě 
ve svém bydlišti Zlín, Třída Tomáše Bati 
1010, v pohnuté době po atentátu na zastupují-
cího protektora Reinharda Heydricha. To byl 
také důvod k jeho zatčení, schvaloval tento 
nadmíru vlastenecký akt. Zřejmě se někde 
projevil a uši udavače nezahálely... Těch zat-
čených baťováků bylo několik. Zlínské gesta-
po mělo své „úřední popraviště" v Brně 
v Kounicových kolejích. Život tohoto mladé-
ho Ledečáka uzavřela poprava dne 22. června 
1942. 

K tomu je potřeba ještě dodat podrobnosti. 
Reinhard Heydrich nastoupil do fúnkce zastu-
pujícího říšského protektora dne 27. září 1941. 
Bezprostředně po nástupu vyhlásil stanné prá-
vo, nastalo masové zatýkání a popravy, para-
lyzoval práci protektorátní vlády, nechal 
zatknout a odsoudit k smrti předsedu vlády 
Ing. Aloise Eliáše, zlomil české hnutí odporu 
a snažil se pacifikovat český prostor. Dne 27. 
května 1942 provedli čs. parašutisté Jozef 
Gabčík a Jan Kubiš na Heydricha atentát. Pro-
tektor byl zraněn a především střepina plechu 
jeho mercedesu SS 3, který zasáhla bomba pa-
rašutistů, se ukázala jako příčina jeho skonu 
po osmi dnech. Zanesla totiž do jeho břišní du-
tiny infekci. Po atentátu bylo vyhlášeno druhé 
stanné právo, a to trvalo až do 3. července. Do-
šlo k období brutálního teroru a perzekuce, 
kdy na základě stanných soudů bylo poprave-
no 1412 vlastenců. A Jaroslav Pavlíček byl 
jedním z nich. Tehdy stačilo jen schvalování 
atentátu k tomu, aby dotyčný byl zatčen a brzy 
popraven. Celkový počet obětí heydrichiády 
se odhaduje na 5000 osob. 

Do tohoto krutého období patří i oběti le-
dečských židů, kteří dne 9. června 1942 odjeli 
večerním vlakem do Kolína. Tam bylo shro-
maždiště a odtud byli zanedlouho odsunuti do 
Terezína. Ve dnech 10.-13. června 1942 pak 
byly z Terezína vypraveny trestní transporty 
AAh, AAi, AAk do vyhlazovacích táborů, kde 
byli vyvražděni. Bylo to 3000 lidí... 

Oběť našeho devatenáctiletého rodáka po-
znamenala tuto dobu a díky Fr. Plevovi se as-
poň o ní ví. A jednu poznámku: 
V Pardubicích, kde žiji, byly desítky obětí za 
heydrichiády a jen na zdejším Zámečku bylo 
popraveno zastřelením kolem dvou stovek 
vlastenců. Je tam dodnes důstojný památník 
a po městě jsou desítky pamětních desek na 
domech obětí a jiných památných místech. 
Myslím si, že i v Ledči by se mělo uvažovat 
o uctění památky Jaroslava Pavlíčka pamětní 
deskou a jistě i nové ulice by měly nést jména 
obětí bojů za naši svobodu. Není pro národ 
prospěšné, aby si nevážil lidí, kteří za jeho 
svobodu položili životy. 

Dr. Miroslav Vostatek 

Petrklíč zari i v zari 
V denním stacionáři pro děti a mládež s kombinovaným postižením Petrklíčjsme v měsíci 

září nezaháleli. Využili jsme nádherného letního počasí k několika vydařeným akcím, jedna-
li jsme s představiteli města a pokračovali ve finanční sbírce na pomoc postiženým dětem ze 
stacionáře. Výčet akcí seřazený podle důležitosti je následující. 
Finanční sbírka 

Ve dvou pokladničkách umístěných v le-
dečských prodejnách jsme pod dohledem 
pracovníků městského úřadu nalezli cel-
kem neuvěřitelných 8084,- Kč. Vybraná 
hotovost je prozatím uložena na účtu stacio-
náře v České spořitelně. Sbírka pokračuje 
dále. Jedna pokladnička je umístěna v pro-
dejně Sázavanka, druhá v prodejně potravin 
na náměstí ve Světlé n. S. Všem dobrovol-
ným dárcům děkujeme. 
Jednání s představiteli města 

Stacionář Petrklíč působí v prostorách 
MS Stínadla, v budově, která je majetkem 
města. Z iniciativy starosty města, pana 
Karla Urbana, proběhla v měsíci září tři 
pracovní jednání mezi městem, vedením 
MŠ a vedením Petrklíče. Účelem těchto 
schůzek bylo stanovení podmínek pro další 
působení stacionáře v budově MS Stínadla 
i nyní po zřízení právní subjektivity MS. 
Byly stanoveny smluvní podmínky nájmu 
a úhrady provozních nákladů prostorů uží-
vaných stacionářem. Pro potřeby stacionáře 
byly na jednání vymezeny vnitřní a vnější 
prostory a ze strany vedení města přislíbeny 
potřebné terénní úpravy přístupové cesty 
a pískovišť. Vstřícné jednání představitelů 
města je příslibem a povzbuzením pro naši 
další činnost a existenci. 
Koupání na koupališti 

S laskavým svolením pana Pavla Pajera 
jsme první zářijové dopoledne měli k dispozi-
ci bezplatně koupaliště v Kožlí pouze sami 
pro sebe: „Rezervováno pro Petrklíč". Naši 
klienti měli za dozoru personálu stacionáře 
a dalších dobrovolných pracovníků možnost 
samostatného koupání, projížděk na nafuko-
vacím člunu a pobytu na pláži. Mnozí z nich 
poprvé v životě vstupovali do člunu a oddá-
vali se vodním radovánkám. Pobyt jsme za-
končili obědem v místním bufetu, kde nám 
byla poskytnuta příjemná sleva. 
Rekreační pobyt v Chorvatsku 

První zářijový týden se dva z klientů Pe-
trklíče společně s bývalým vedoucím sta-
cionáře panem Práškem (dnes vedoucím 
Občanské poradny při Oblastní charitě 
v Havlíčkově Brodě) zúčastnili rekreačního 
pobytu u moře v Chorvatsku. Pů-
vodně plánovaná akce Petrklíče 
proběhla po soukromé linii vzhle-
dem k potížím s organizačním za-
jištěním (doprava, pojištění atd.). 
Projížďka na koních 

V poledních hodinách 22. září 
jsme po předběžné dohodě pře-
padli pana Převora a jeho koně. 
Za neustálého dozoru vychovate-
lek a dobrovolných pracovníků 
a hlavně za pozorného doprovodu 
pana Převora se naši klienti pro-
jížděli téměř dvě hodiny po zahra-
dě hájenky na kobylce Regině. 
Fotografie a filmové záběry doku-

Ve čtvrtek 2. října přijeli do Ledče žáci speciálních škol z Havlíčkova Brodu a Cho-
těboře, aby se spolu s našimi žáky utkali v turnaji v malé kopané (chlapci) a vybíjené 
(děvčata a mladší žáci). Oba poháry pro vítěze putují do Chotěboře. 

Ceny pro družstva věnoval Městský úřad v Ledči, odměny pro nej lepší hráče z každé-
ho družstva fa ELKOMPLEX. Drobné odměny si však odnesli všichni, kteří soutěžili. 
Děti se již dnes těší na příští společné setkání v Havlíčkově Brodě. 

Za Zvláštní školu v Ledči 
František Hofman 

mentují nejen radost našich „rejtarů", ale 
i trpělivost a ochotu pana Převora, kterému 
tímto ještě jednou a veřejně děkujeme. 
Na světelské pouti 

Po dohodě s tajemníkem MěU Světlá n. 
S. paní ing. Černohubovou jsme mohli ve 
čtvrtek 25. září dopoledne navštívit vlakem 
pouťové atrakce na světelském náměstí. 

Kolektivní cesta vlakem plná zpěvu 
a společných her rozdováděla naše svěřen-
ce natolik, že se na pouti k našemu velkému 
překvapení hrnuli nejen na autíčka, ale i na 
houpací koráb, bobovou dráhu a centrifugu. 
Samozřejmě každý jedinec v doprovodu 
vychovatelek, rodičů a dobrovolníků. Stej-
nou příležitost využili ten den i chovanci 
ústavu ze Zboží a Domova důchodců ze 
Světlé. Ke cti provozovatelů atrakcí patří 
fakt, že se tak dělo bez úhrady - zadarmo! 
Děkujeme. 
Posezení na letišti 

Zřizovatel stacionáře Oblastní charita 
Havlíčkův Brod uspořádal v sobotu 20. září 
odpoledne setkání charitních pracovníků, 
dobrovolníků a příznivců charity na letišti 
v Havlíčkově Brodě. Setkali se zde kolego-
vé z H. Brodu, Chotěboře, Humpolce 
a Ledče n. S., kde všude Oblastní charita 
působí. Volná zábava, dobré jídlo a pití, 
soutěžní hry pro děti a vyhlídkové lety nad 
Brodem při krásném slunečném počasí byly 
vhodnou odměnou pro obětavé charitní pra-
covníky. 
Personální obsazení stacionáře 

Od září navštěvuje denní stacionář Petr-
klíč již dvanáct klientů ve věkovém rozpětí 
5-29 let. Tři jsou z Ledče n. S., po jednom 
z Bohdanče, Bohumilic, D. Královic, Du-
nic, Hněvkovic, Hradce, Chřenovic, Ostro-
va a Vlkanova. O děti se tu starají tři 
vychovatelky, dva osobní asistenti, jedna 
rehabilitační pracovnice, jedna pomocná 
síla a jedna vedoucí. Stacionáři vypomáhají 
též stážistky a dobrovolníci. Svoz a rozvoz 
klientů zajišťuje denně personál stacionáře 
osobním automobilem Felicia, který je ma-
jetkem Oblastní charity. Iveta Vrbová 

vedoucí stacionáře 
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z POLICEJNÍCH ZÁPISKU 
Ani měsíc, kterým končí léto a v jehož závěru přijíždí podzim na „ strakaté kobyle " ne-
plnil stránky policejních záznamů v Ledči o nic méně než v jiných měsících roku. Snad 
jenom jejich skladba se trochu liší. Přestože díky suchému a horkému létu přicházejí 
houbaři v našich krajích na úbytě, přeci jen zkoušejí štěstí na svých vytipovaných mís-
tečkách a aby ušetřili čas, zajíždějí hluboko do lesů se svými milýmipřibližovadly - no 
a tam číhají lapkové, které houby pranic nezajímají, zato auta i jejich vnitřky zcela ur-
čitě. V září začíná také nejen školní rok, ale spolu s ním jeden neobyčejně hnusný ne-
švar, kterým je šikana - i ten se na našich školách bohužel vyskytuje. 
• 1.9. Během jednoho měsíce si spous-
tu problémů nadělal pan R. U. Přestože 
má zákaz řízení motorového vozidla -
zákazu nedbá. V tento den pod vlivem al-
koholu narazil do škodovky u letního sta-
dionu a ujel! Byl však policisty vypátrán, 
a aby se to nepletlo, podobných přestup-
ků se dopustil i 25. září, kdy byl kontrolo-
ván a zadržen policejní hlídkou. 
Tentokrát se jeho jednání bez soudního 
rozhodnutí už neobejde. 
• Opakovaně ledabyle se chovají na 
diskotékách mladí lidé, kteří tu odkládají 
bez dohledu osobní cenné věci a ty se 
jim, zcela pochopitelně, čas od času vy-
paří do neznáma. Tak se stalo i jedné 
místní tanečnici, která přišla o peníze 
a doklady z odložené kabelky. O čtrnáct 
dnů později se slečně M. Š. podobným 
způsobem ztratil mobilní telefon. 
• 2. 9. Brutálně si počínali dva ledečtí 
mladíci, kteří kradli v restauraci U Kašta-
nu v Bělé. Po vypáčení oken vnikli do ob-
jektu a odtud odnesli alkohol a cigarety 
v hodnotě téměř 20 000 korun. Věřme, že 
teď dostanou řádně pokouřit, a jistě ne 
zcela podle jejich představ. 
• Vážná dopravní nehoda se stala na 
Tyršově nábřeží, kde se místní mladý ři-
dič M. Z. čelně srazil s linkovým autobu-
sem a musel být převezen do nemocnice 
v H. Brodě. 
• 4. 9. Poškozená paní H. N. z Habreku 
oznámila, že jí neznámý darebák střílel 
(zřejmě ze vzduchové pistole) na psa. 
Necita je zatím neznámý a jeho oběť mu-
sela být ošetřena u veterináře. 
• 6. 9. Neznámý zloděj kradl z trabantu 
v Kudějově ulici. Podařilo se mu tak zís-
kat peněženku s penězi, platební kartu 
a osobní doklady. Dodatečně se mu po-
dařilo z karty vybrat 7000 korun. Podo-
bný případ s platební kartou se udál 
26. 9., kdy majitel ukradené karty přišel 
0 téměř 13 tisíc korun. V obou případech 
byl u dokladů zapsaný PIN, to aby to zlo-
ději měli snažší. Volně položené kabely 
a peněženky v autech jsou notoricky zná-
mým a častým cílem útoků zlodějů. Ve-
řejnost by mohla být ostražitější. 
• 10. 9. Už po týdnu se „mazáci" začali 
projevovat na internátu ISŠ Na Pláckách. 
Za použití násilí a pohrůžek tu terorizo-
vali své mladší spolužáky. Věřme, že 
mírně řečeno, přiblblé a hrubé chování 
násilníků bude náležitě potrestáno, aby to 
další pitomce od podobných kousků od-
radilo. 
• Opakované útoky vandalů zažívají 
1 místní plynaři. Několikrát po sobě byl 
povalen HUP na Mizerově. Ušetřena ne-

zůstala ani střecha stanice na staré hab-
recké, kde je škoda na krytině za 2000 
korun. 
• Mnohem závažnější však bylo vlou-
pání do rodinného domu ve Vilémovi-
cích, které vykazovalo znaky zkušených 
chmatáků, kteří „vybílili" kompletně 
všechny prostory domu i jeho přilehlých 
částí. Neznámí pachatelé tu způsobili 
opravdu vysokou škodu - 200 000 korun. 
• 12. 9. Za důvěřivost zaplatila M. K. 
Muž, který se prokazuje slovenskými pa-
píry na jméno A. B., jí nejen nezaplatil za 
ubytování, ale také jí nevrátil půjčenou 
hotovost. Svatá prostoto - to jsme ale 
hodní a důvěřiví! 
• 13. 9. Trochu netradiční cestu si pro 
vyzvednutí svých osobních věci zvolil 
bývalý přítel paní J. B. Po rozbití okna 
u chaty posbíral své svršky a stejnou ne-
pohodlnou cestou zmizel. 
• 17. 9. V Habrecké ulici došlo k do-
pravní nehodě, kdy řidič V. H. se dostal 
do protisměru, posléze do příkopu a až 
tam se zastavil o patník. Vzniklá situace 
se mu zjevně nelíbila, a proto odešel! Ze 
mu jedinou spolucestující byla řádná 
opička, je nabíledni. 
• 18. 9. Povedeného ptáčka v Kristo-
vých letech se podařilo zajistit místním 
policistům. M. S., který se rafinovaně vy-
dával za další M. S., z Chebska se toulal 
naším krajem, až narazil, lustrací bylo 
zjištěno, že za svůj mladý život už napá-
chal řadu lotrovin a že se bude muset vrá-
tit tam, kam patří - tedy za mříže. 
• Paní M. H. oznámila ztrátu patnácti 
králíků. Neznámý pobuda je vytahal 
z nezajištěného kotce. Kdepak asi chudá-
ci chlupáči skončili? Na výstavě asi těž-
ko. 
• 25. 9. Prázdninovou krádež dopátrali 
místní policisté. Dva místní mladíci a je-
jich kumpán z Bělé tehdy vnikli do domu 
v Tasicích, odkud ukradli věci a hotovost 
za 25 000 korun. To se z prázdninových 
radovánek naštěstí dlouho netěšili. 
• 26. 9. Profi šňůru vloupání do aut za 
jedinou noc provedl neznámý zloděj. 
Dvě auta „udělal" v Hněvkovicích a zby-
tek v Ledči. Tažení podzimní nocí mu 
vyneslo 60 000 korun. 
A to je skoro všechno. Nezapomeňte si 
tedy vystavit na opuštěné lesní cestě (pří-
padně na neosvětlené ulici) v autě drahý 
fotoaparát, peněženku s doklady a také 
platební kartu, u níž bude zřetelně čer-
ným fixem poznamenán váš PIN. Jen tak 
máte naději se dostat do této rubriky. 

ok 
• • • 

Zásahy PS Ledeč n. S. 
• 1. 9. Na žádost Policie ČR vyjeli hasi-
či na dopravní nehodu u viaduktu v Ledči 
n. S. Po příjezdu vyprostili vozidlo po-
mocí navijáku a vrátili se na základnu. 
• 2. 9. Na PS Ledeč oznámilo operační 
středisko dopravní nehodu osobního vo-
zidla a autobusu na Tyršově nábřeží 
v Ledči. Po příjezdu na místo nehody jed-
notka zabezpečila osobní vozidlo proti 
požáru a pomohla s transportem zraněné-
ho řidiče do sanity. Do příjezdu dopravní 
policie hasiči zabezpečovali místo neho-
dy a poté se vrátili na základnu. 
• 3. 9. Další dopravní nehoda se stala 
u obce Dobrnice. Jednalo se o osobní vo-
zidlo Seat, které po rychlém průjezdu za-
táčkou skončilo na střeše. Hasiči 
zabezpečili vozidlo proti požáru a po za-
dokumentování nehody dopravní policií 
vrátili vozidlo zpět na kola a předali odta-
hové službě. 
• 16. 9. Jednotka vyjela s cisternou na 
požár kamionu v obci Dolní Město. Po 
příjezdu na místo byl již požár zlikvido-
ván světelskou jednotkou a proto velitel 
zásahu vrátil ledečské hasiče zpět na sta-
nici. 
• 17. 9. V ranních hodinách havaroval 
řidič s vozidlem Škoda Favorit v ulici 
Habrecká u moštárny. Po příjezdu jed-
notky bylo vozidlo opuštěné a uzamčené 
a opodál ležel uražený nadzemní hyd-
rant, ze kterého prýštila voda. Hasiči po-
volali VČ Vak na opravu uraženého 
hydrantu a po dohodě s PČR se jednotka 
vrátila. 

Mimo tyto události pomohli hasiči 
v tomto měsíci pětkrát při otevírání bytu 
a pětkrát likvidovali obtížný hmyz. 

i Ovocná a růžová školka í v J 

Stastných 
zahajuje podzimní prodej 

| ovocných stromků a okrasných keřů 
11. října 2003. 
Prodejní doba: 

po-pá: 8~ 16 hod., so: 8 -12 hod. 
Nová Ves 2, 584 01 Ledeč n. S. 
tel. 569 722 518, 604 360 546. 

http:// ovocnaskolka.hyperlink.cz 

VÉS ZV I NA NÉVÉiÉVIf 
NOVÍ OTEVŘENÉ PRODEJNY 

DĚTSKÉHO TEXTILU 
Čechova ulv Ledeč 
(bývalý RABBIT) 

INZERCE 
Pořežeme kulatinu přímo u Vás páso-
vou pilou na prkna, trámy, fošny apod. 
Tel. 732 535 769. 

SPŠ stavební hledá jakoukoliv admi-
nistrativní práci. Tel. 732 436 409. Zn.: 
Spolehlivost. 



Integrovaná střední škola 
Světlá nad Sázavou 

odloučení pracoviště Ledeč n. S. 
Vás zve na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
v pátek 14. listopadu 2003 a v pátek 
9. ledna 2004 v době od 8 do 15 hod. 

Rádi Vás přivítáme a seznámíme 
se všemi pracovišti naší školy 

Nabízíme možnost vyučení 
v těchto oborech : 

1. Opravář zemědělských strojů 
2. Automechanik 

3. Autokarosář 
4. Kovář a podkovář 

5. Kuchař - číšník (kuchařka - servírka) 
pro pohostinství 

Náš kontakt: 569 720 696 
Těšíme se na Vaši návštěvu 

Házenkáři se dočkali 
V červnu letošního roku oslavil místní 

oddíl házené 50 let od prvních krůčků to-
hoto sportu v našem městě. Naším vel-
kým snem bylo nadělit si k jubileu velký 
dárek - nový umělý povrch na stávající 
asfalt. Z technických důvodů se nám ne-
podařilo zahájit do oslav ani pokládkové 
práce. Lepší směr nabraly naše představy 
v průběhu léta, kdy jsme začali jednat 
s firmou Regutec, která nám předložila 
velice solidní nabídku na kvalitní povrch. 
Symbolicky, téměř přesně 30 let po slav-
nostním otevření asfaltového hřiště 
v roce 1973, se současnému vedení oddí-
lu splnil několikaletý sen - hráči vyběhli 
k prvnímu zápasu na umělém povrchu. 
Koncem měsíce srpna ledečští házenkáři 
za dozoru pracovníků firmy Regutec po-
ložili 924 čtverců o ploše 1 m2. Povrch je 
vyroben z recyklovaných starých pneu-
matik a splňuje jeden z našich zásadních 
požadavků - za deště neklouže. Tuto vel-
kou investici (více než 550 tisíc Kč) by 
určitě oddíl házené nezvládl ze svého 
rozpočtu, a proto se obrátil s žádostí o po-
moc na městský úřad. Zde našel pocho-
pení, hlavně u pana starosty, který 
přislíbil pomoc již v závěru minulého vo-
lebního období. Kladně se k rekonstrukci 
házenkářského hřiště postavili i noví za-
stupitelé, a tak město ve svém letošním 
rozpočtu našlo peníze na převážnou část 
této investice. Házenkáři se spolupodíleli 
v rámci svých možností, jak finančně, tak 
i svépomocí. 

V dalším období se připravuje oploce-
ní hřiště, elektrická časomíra a další 
úpravy hřiště směřující k vylepšení pod-
mínek pro hráče, rozhodčí i diváky. 

Dnes můžeme hrdě říct, že házená 
v Ledči j iž není nebezpečným sportem na 
tvrdém asfaltu, ale atraktivní sport na 
moderním bezpečném povrchu, a za to 
patří naše poděkování všem zastupitelům 
a dalším zainteresovaným představite-
lům města. Pevně doufáme, že tato první 
větší investice do ledečského sportu ne-
bude zase na dlouhou dobu poslední in-
vesticí do této dříve opomíjené oblasti. 

Jan Drápela, Házená Ledeč 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny oslaví 
19. 10. Sobotková Věra, Slunečná 981 
22. 10. Fialová Jiřina, Z. M. Kuděje 463 
28.10. Šimková Marie, J. Wolkera 882 
75. narozeniny oslaví 
1.10. Pekárek František 

J. Wolkera 824 
2.10. Hrala Miroslav, Jabloňová 819 
21. 10. Rajdlová Věra, 28. října 465 
31. 10. Sladečková Růžena, Hrnčíře 41 
92. narozeniny oslaví 
18. 10. Dymáková Marie 

Husovo nám. 76 
94. narozeniny oslaví 
13. 10. Pospíšilová Marie 

Z. Fibicha 677 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přeje-
me prožití dalších dnů Vašeho života ve 
zdraví a spokojenosti. 
Svatby 
Jitka Janečková & Václav Vacek 
Lucie Tylečková & Milan Zůna 
Ivana Košturiaková & Milan Joukl 
Eva Geschnablová & Jaroslav Seifert 
Novomanželům přejeme do společného 
života hodně lásky, porozumění a spoko-
jenosti. 
Narozeni 
David Palán 
Maryas Fišer 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození 
Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, 
aby vyrůstalo ve zdraví a k všeobecné ra-
dosti. 
Zemřeli 
Zatloukal Lukáš 
Vadinský Tomáš 
Dědičová Ludmila 
Radil Jaroslav 
Pařízková Růžena 

1878 
Dne 26. října 1878 udělilo obecní zastupitel-
stvo Města Ledče velezasloužilému městské-
mu ficíku MUDr. Maxmiliánu Růžičkovi za 
příčinou jeho čtyřicetiletého účinkování, co 
doktora lékařství v obci zdejší, čestné měšťan-
ství. Dne 1. listopadu 1878 mu byl diplom do-
dán radou městskou. Dne 31. října 1878 
uspořádal mu hasičský sbor, zpěvácký spolek 
s velikým počtem obecenstva za přítomnosti 
obecního zastupitelstva, s purkmistrem Janem 
Hasákem v čele a ostatních hodnostářů, zasta-
veníčko s pochodněmi, purkmistr a okresní ta-
jemník MUDR. Josef Krajíc vzletnou řečí 
vylíčili jeho zásluhy, co lidumila a projevili 
své blahopřání, aby Bůh muže tak nadaného 
a lidumilovného zachovati ráčil. Obce k býva-
lému panství Ledeč náleževší udělily oslaven-
ci čestné občanství. Vláda, a jmenovitě Jeho 
Veličenstvo císař František Josef I., udělil mu 
zlatý Záslužný kříž s korunou. Okresní výbor 
zlaté hodinky se zlatým řetězem. 
1923 
Zemřel Josef Zadražil, hudební skladatel a ka-
pelník, stár 73 let. Působil dlouho na Rusi 
a jeho skladby byly svého času velice oblíbeny 
(podle zápisu v matrice - v den úmrtí 3. 10. 
1923. - opr. Doubek). 7. října - fotbalový zá-
pas Sportovního klubu Ledeč I. versus II. Vel-
ký zájem obecenstva o sport ten vpravdě 
demokratický. Hrál se pod nádražím na louce 
pronajaté od paní Geisselheiterové. 16. října. 
Hned na II. schůzi městského zastupitelstva 13 
členů Nár. dem. s lidovci opouští jednání. 

NESEĎTE DOMA A POJĎTE 
V LISTOPADU DO KINA! 

1.11. TELEFONNÍ BUDKA 
19.30 Premiéra amerického filmu. 

Thrillerový příběh o teroristickém 
odstřelovači v newyorských ulicích. 

5.11. PLNOU PAROU VZAD 
19.30 Skvělá filmová komedie o krásných 

švédských dívkách. 
8. 11. FANFÁN TULIPÁN 
19.30 Vtip, odvaha, šarm - ztřeštěný 

miláček Štěstěny a krásných žen 
se vrací! 

12.11. RYCHLE A ZBĚSILE 2. 
19.30 Volné pokračování úspěšného 

filmu, v němž hlavní roli hrála 
supersilná auta a nelegální uliční 
závody ve speciálně upravených 
vozech, nás tentokrát zavede do 
Miami. 

15.11. MILUJTE SVÉHO ZABIJÁKA 
19.30 Kontroverzní příběh muže dvou 

tváří Chucka Barrisa, který byl 
slavným televizním bavičem 
i vrahem CIA. 

19.11 BLÁZNIVÁ ŠKOLKA 
19.30 Eddie Murphy vychovatelem proti 

své vůli v nové americké komedii 
pro děti. 

22. 11. ŽELARY 
19.30 Milostný příběh z druhé světové 

války podle stejnojmenné předlohy 
Květy Legátové. 

26. 11. BLBCI V AKCI 
19.30 Premiéra španělské filmové 

komedie. 
29. 11. ŠTVANEC 
19.30 L. T. Bonham, bývalý agent FBI 

musí opustit svůj klidný důchod 
a vydat se do lesů Oregonu, kde se 
jeho nejlepší žák, traumatizovaný 
svými zážitky z nasazení 
v Kosovu, dopustil dvojnásobné 
vraždy... 

1928 
Ulice u státního činžovního domu, byla dnes 
pojmenována „Ulice 28. října". K upomínce 
na tuto oslavu bude vysázeno na náměstí stro-
mořadí. Elektrárenský podnik provede slav-
nostní osvětlení náměstí. 
Dne 29. října měl pohřeb zemřelý Ladislav 
Šally, řezník v Ledči n. Sáz. 
Téhož dne konala se schůze městského zastu-
pitelstva. Jednáno o novostavbě domu pro 
okresní úřad. Pro různé potíže ve věci získání 
stavebního místa v Nádražní ulici, bude jedná-
no se sourozenci Geisselreiterovými o koupi 
pozemku u silnice vedoucí do Habrku a usne-
seno, koupiti od nich pozemek jednak k stavbě 
budovy pro okresní úřad a jednak pro stavbu 
školy. Architekt Chochol z Prahy bude pově-
řen vypracováním ideových plánů budov 
a bloku u nich. 
1938 
Dne 12. října do Ledče přibylo téměř 500 
uprchlíků z území obsazeného Velkoněmeckou 
říší. Byli to uprchlíci všech kategorií, nejvíce 
železničáři, kteří umístěni v hostincích a sou-
kromých domech i v sokolovně. Za pomoci 
města a tělocvičné jednoty Sokol zřízena v so-
kolovně stravovací akce, kdež vydávány obědy 
majetným za 3 Kč a nemajetným zdarma. 
Dne 28. října zemřel František Vorlíček, stavi-
tel v Ledči, ve stáří 51 roků, který pro město 
během let vykonal dosti prací, hlavně silnič-
ních a pozemního stavitelství. Jel autem, které 
osobně řídil a na silnici u Vlastějovic, učinila 
mozková mrtvice náhle konec jeho života, ok 

STALO SE ROKU... 
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