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TÁBORY JEŠTĚ ŽIJÍ. I když ještě docela nedávno nebylo na březích Sázavy louky, 
kde by během letních prázdnin nebyl dětský tábor, dnes je taková aktivita spíše ojedinělá 
a dokonce i stálá rekreační zařízení zejí prázdnotou. Skoda! Přitom sídlišti měst bloudí 
skupinky dětí, které se evidentně nudí a nezřídka provádějí různé lumpárny, které škodí 
okolí i jim samotným. 

Centrum domu dětí a mládeže v Ledči jeden takový tábor v druhé polovině července 
„rozbalilo" nedaleko odtud, ve Vlastějovicích - Březině. Celý týden se tu rekreoval úcty-
hodný počet dětí - bylo jich přes sto dvacet! Počasí jim vskutku přálo a tak mohly dosyta 
využít všech možností k radovánkám, které jim krásná posázavská krajina nabízí. A tak 
tu probíhala lovecká safari, tančilo se, cvičila se bojová umění, nechyběla ani tolik oblí-
bená, ale pro mnohé i obávaná noční hra. Naštěstí se našel i poklad, který horlivým zlato-
kopům ukryli vedoucí v hlubokých lesích v podobě „sladkých nugetů", a radost nad tím 
vším konáním korunovala dnes tolik oblíbená a nepostradatelná diskotéka. 

Naštěstí zdravotnice byly bez práce, zato kuchařský personál se musel činit. Nasytit to-
lik hladových a žádostivých krků není jen tak. U vody a v plném pohybu prostě vyhládne 
a chutná všechno. I když je třeba stejně poznamenat, že nejvíce bodů dostala „maminči-
na" svíčková, což zrovna není strava až tak zálesácká a „čundrácká", zato velmi chutná. 

Za pěkné chvíle letošního léta na táboře ve Vlastějovicích jsou určitě organizátorům 
vděční rodiče i děti, které si odtud odvážejí jistě spoustu hezkých zážitků i nových přátel-
ství. Kéž by se louky při Sázavě opět o prázdninách plnily stejně spokojenými dětmi, ok 

Ukradená pokladnička 
Stacionář Petrklíč v Ledči nad Sázavou 

zahájil 7. 7. 2003 se souhlasem krajského 
úřadu finanční sbírku na akce pořádané 
stacionářem pro děti s těžkým kombinova-
ným postižením (zájezdy do bazénu, zoo-
logické zahrady, výlety do okolí). 

Tři průhledné zapečetěné pokladničky 
byly rozmístěny ve třech ledečských pro-
dejnách, proti zcizení byly zabezpečeny 
lankem uchyceným ke stolu. U pokladni-
ček je umístěn i panel s fotografiemi posti-
žených dětí. Sbírka se setkala s překvapivě 
velkým zájmem občanů a pokladničky se 
utěšeně plnily. Až do 22. 7. 2003, kdy se 
z prodejny Sázavanka na ledečském ná-
městí jedna z pokladniček ztratila. Její ob-

sah mohl dosahovat asi 3000,- Kč, hodno-
ta vlastní pokladničky je 1000,- Kč. Ne-
známý poberta si ji z prodejny za zády 
prodavaček odnesl po přestřihnutí zabez-
pečovacího lanka. Okradl tak 12 postiže-
ných dětí o možnost výletu parníkem po 
Labi a pošlapal dobročinnost možná dvou 
stovek občanů. Kdyby jeho oči upoutaly 
fotografie na vystaveném panelu a ne hro-
mádka penízků v průhledné bedničce, ni-
kdy by nemohl tak podlý, drzý a nízký čin 
spáchat. 

Mezi stovky nezištných a solidárních 
lidí se vkradla hyena. Nechť se svojí kořis-
tí zalkne! 

Stanislav Vrba 

! Můžeš si sedláčku, \ 
I můžeš si zadupat, j 
í když prodáš pšeničky i 
\ koreček za dukát í 
i Tralala, tralala. 
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VÝSTAVY V GALERII 
MUZEA NA 

LEDEČSKÉM HRA 
- f OLEJOMALBY Ew k a m e p i ^ | | | 

od 31. července do 2. září 2003, 

OBRAZY A SOCHY 
-PETR MINÁŘ 

od 4. září do 26. října 2003 
(zahájení výstavy 4. září 2003 

v 18 hodin) 

OTEVŘENO: 
Út-Ne 9-12, 13-16 hod. ^ 

v říjnu: So-Ne 9-12, 13-16 hod..... 

UPOZORNĚNÍ 
ČESKÉ POŠTY 
Česká pošta, s.p. Ledeč nad Sáza-

vou upozorňuje občany, že pošta 
bude ve středu 3.9. 2003 pro veřej-
nost UZAVŘENA. Důvodem je 
změna operačního systému v počí-
tačové síti. Simandlová 

vedoucí pošty 

POZVÁNKA 
Srdečně Vás zveme na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
V DOMOVĚ DŮCHODCŮ 
VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU 

ul. Na Bradle 
6. září 2003 

od 9 do 11 hod. 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady města Ledeč nad 
Sázavou konaného dne 7. července 
2003 
• RM schvaluje přijetí pí Marcely 
Střelkové, bytem Olšinky čp. 573, 
okr. Ústí nad Labem, za člena Bytové-
ho družstva Melechov se sídlem Sá-
zavská 263, Ledeč nad Sázavou. 
• RM projednala žádost Myslivecké-
ho sdružení Želivka - Kožlí ze dne 
19. 6. 2003 o finanční příspěvek na 
pořádání lesních zkoušek ohařů, která 
se uskuteční dne 19. července 2003 
a schvaluje poskytnutí pěti kusů pub-
likace Ledečské dominanty. Knihy 
pořadatelům předá OŠKaT MěÚ Le-
deč nad Sázavou. 

Ze zasedání Zastupitelstva města Le-
deč nad Sázavou konaného dne 14. 
července 2003 
• ZM bere na vědomí vyjádření Mgr. 
Štěrbové, náměstkyně hejtmana kraje 
Vysočina ze dne 23. 6. 2003 ke stano-
visku zaměstnanců Gymnázia Ledeč 
nad Sázavou k integraci středních 
škol v Ledči nad Sázavou ze dne 13.6. 
2003. 
• ZM bere na vědomí rozhodnutí 
Rady kraje Vysočina ve věci „Přístav-
by tělocvičny s učebnami VOS a ISSS 
Ledeč nad Sázavou" v areálu Domova 
mládeže v Koželského ulici. 
• ZM bere na vědomí návrh člena ZM 
pana Miroslava Kouby na organizaci 
provozu „Víceúčelového hřiště pro 
všechny" uZS v Nádražní ulici. 
• ZM v souladu s § 85 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném zně-
ní schvaluje doplnění usnesení ZM ze 
dne 18. 6. 2003 č. 3.2003/8ZM-u) 

o další podmínku, a to, aby součástí 
směnné smlouvy bylo i zřízení věcné-
ho břemene na dešťovou kanalizaci na 
pozemku pare. č. 37/3 v kat. území 
Vrbka. 
• ZM v souladu s § 85 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném zně-
ní schvaluje zajištění finančních zdro-
jů na dofinancování stavby 
„Nemocnice Ledeč nad Sázavou, Lé-
čebný areál Háj - odstranění havarij-
ních stavů" v roce 2003 ve výši 782 
tis. Kč formou prodloužené splatnosti 
faktury dodavateli firmě STATUS 
a.s. Humpolec s úhradou nejpozději 
do 30. 4. 2004. 
• ZM v souladu s § 85 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném zně-
ní schvaluje projekt dopracování sta-
vebních úprav z února 2003 ve 
stávaj í c í m 1 éčebně- adm i n i strat i vn í m 
objektu Nemocnice Háj o rozpočto-
vých nákladech do 3,407 mil. Kč jako 
akci „Odstranění technických nedo-
statků administrativní části nemocni-
ce Háj". 
• ZM projednalo „Koncepční záměr 
1/2003 pro vedení informačního sys-
tému" na Městském úřadě v Ledči nad 
Sázavou a tento materiál na základě 
ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném zně-
ní schvaluje. 
• ZM projednalo návrh na rozpočtová 
opatření č. 2 na rok 2003 a tento návrh 
na základě ustanovení § 84 odst. 2 zá-
kona č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění schvaluje. 
• ZM v souladu s § 85 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném zně-
ní schvaluje prodej nebytových pros-

tor v domě čp. 890 v ulici Nad Lesem 
v Ledči nad Sázavou a pověřuje sta-
rostu města k podpisu smlouvy o vý-
stavbě - rozšíření bytových jednotek 
v domě čp. 890 v Ledči nad Sázavou, 
ulice Nad Lesem. 
• ZM ukládá v samostatné působnosti 
vedoucímu OVÚP a ŽP Ing. Dvořá-
kovi v návaznosti na usnesení č. 
4.2003/48ZM-S), aby byla z převádě-
ného pozemku č. 37/3 v k.ú. Vrbka 
odtěžena a odvezena zavážková zemi-
na v nezbytně nutném rozsahu na ná-
klady Města Ledeč nad Sázavou, 
včetně jejího uložení v souladu s plat-
nými zákony. 
• ZM k projednávanému bodu o po-
stupu stavby „Nemocnice Ledeč nad 
Sázavou, Léčebný areál Háj - odstra-
nění havarijních stavů" ukládá radě 
města stanovit nájemné za pronájem 
objektu Nemocnice Háj s časovým pl-
něním od 1. 9. 2003. 
• ZM ukládá místostarostovi p. Po-
borskému projednat na nejbližším za-
sedání představenstva společnosti 
VaK a.s. Havlíčkův Brod požadavek 
na finanční příspěvek na úhradu pro-
jektové dokumentace výstavby vodo-
vodu a kanalizace v místních částech 
Obrvaň a Habrek. 
Z mimořádného zasedání Rady měs-
ta Ledeč nad Sázavou konaného dne 
18. července 2003 
• RM schvaluje přijetí pí Anny Cihlá-
řové, bytem Hradec čp. 39, p. Ledeč 
nad Sázavou, za člena Bytového druž-
stva Melechov se sídlem Sázavská 
263, Ledeč nad Sázavou 

Slávek Poborský 
místostarosta 

Ve středu 16. 7. 2003 navštívil Le-
deč nad Sázavouj>oslanec Parlamen-
tu ČR Karel Černý (ČSSD). Po 
krátkém jednání na městském úřadu 
si prohlédl rekonstruovanou Léčeb-
nu dlouhodobě nemocných v Hájích 
a rekonstrukci hasičské zbrojnice. 
Obě dvě rekonstrukce probíhají za 
plného provozu, náklady v Hájích 
prozatím činí 42 mil. Kč a náklady na 
přestavbu hasičské zbrojnice jsou 
vyčísleny cca na 15 mil. Kč. „Jsem 
rád, že se nám společnými silami po-
dařilo získat potřebné finanční pro-
středky a j ak j e vidět, j sou použity na 
dobrou věc. V Hájích tak získají pa-
cienti důstojné podmínky k léčení 
a v nově zrekonstruované hasičské 
zbrojnici najdou kvalitní zázemí pro-
fesionální i dobrovolní hasiči," řekl 
na závěr své návštěvy poslanec Čer-
ný. Zleva poslanec Karel Černý, člen rady Jaroslav Doležal a starosta Karel Urban 
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PŘEDSEDA SENÁTU V LEDČI 
Vpravdě historická návštěva Ledče nad Sázavou předsedou Se-

nátu Parlamentu České republiky Doc. Dr. Petrem Pithartem se 
uskutečnila v pondělí 4. srpna 2003. 

V dopoledních hodinách Petr Pithart pobýval v jižní části svého 
volebního obvodu na Havlíčkobrodsku, zejména pak v obci Úsobí. 

Před čtrnáctou hodinou zavítal do sousedního volebního obvodu 
Kutná Hora, kde Ledeč nad Sázavou je jeho součástí. (Na vysvětle-
nou: Senátní volební obvod Chrudim - senátor Petr Pithart před-
stavuje celý chrudimský okres a dále část okresu Havlíčkův Brod 
s regiony Chotěbořsko, Přibyslavsko, Havlíčkobrodsko až ke Sto-
kám. Sousední senátorský obvod Kutná Hora - senátor Jan Fencl 
je tvořen celým okresem Kutná Hora, dále G. Jeníkovsko, Ledeč-
sko, Světelsko až k Okrouhlici včetně území kolem Herálce.) 

Po přivítání na ledečském hradě sta-
rostou a místostarostou se Doc. Pithart 
zajímal jak postupují stavebně-restau-
rátorské práce. Během návštěvy mu-
zea diskutoval s vedením města o dal-
ším možném využití našeho hradu. 
Ocenil aktivity společnosti Hrad Le-
deč nad Sázavou s.r.o., včetně netra-
dičního způsobu financování, jakým 
v posledních letech bezesporu jsou po-
platky filmových producentů z natáče-
ní v exteriérech hradu. S hlavním 
projektantem rehabilitace Doc. Ing. 
akad. architektem Václavem Girsou 
hovořil o možnostech Programu zá-
chrany architektonického dědictví, 
z kterého jsou letos poprvé sanovány 
opravy, a nevyloučil osobní intervenci 
na Ministerstvu kultury, které je nosi-
telem programu. Tedy opětovného za-
řazení v roce 2004, s cílem 
razantnějšího postupu prací. 

Další zastávkou byla Sluneční zá-
toka v údolí řeky Sázavy u památníku 
a pamětní desky Jaroslava Foglara 
s výkladem člena skautského oddílu a 
místopředsedy Sdružení přátel J. 
Foglara Milana Lebedy o historii tá-
bořiště Pražské dvojky. Předseda se-
nátu se zajímal o současné možnosti 
využití pro turistický ruch a vyslechl 
záměr radnice upravit a odklonit sou-
časnou Posázavskou cyklotrasu č. 19 

tak, aby vedla touto pozoruhodnou lokalitou. Po krátké zastávce 
v Nemocnici Háj a seznámení se s celkovou koncepcí využití léčeb-
ny dlouhodobě nemocných (LDN) ocenil zájem města a Minister-
stva zdravotnictví v právě dokončované rekonstrukci celého 
zařízení v úhrnné výši 46 milionů korun. 

Závěr návštěvy předsedy Senátu patřil samotné radnici, kde ve 
více než hodinové diskusi s vedením města hovořil o reformě veřej-
né správy a nelogičnosti odtržení území Dolnokralovicka a Zručska 
ke Středočeskému kraji, možnosti využití strukturálních fondů EU 
a rozvoje limitního území v povodí želivské vodní nádrže. 

Po čtyřech hodinách strávených v Ledči a zcela mimo plánovaný 
program se konala krátká návštěva ledečské synagogy a poděkování 
Františku Plevovi za úsilí vynaložené při záchraně tohoto stánku. 

Poněvadž jsem Doc. Pitharta měl 
možnost celkem zblízka poznat už 
v roce 1995 při jeho prvním zvolení se-
nátorem, nepřekvapila mě jeho vstříc-
nost až lidovost včetně zájmu pomoci 
v lokálních problémech na straně jedné. 
Zároveň jako intelektuála vědomého si 
složitosti společenských jevů a jednoho 
z nejlepších publicistů a politologů sou-
časnosti včetně jeho obdivuhodné 
schopnosti objektivně analyzovat do-
mácí politiku minulého století. 

Jistým povzbuzením pro mě samého 
je zjištění mých nejbližších kolegů, že 
mediální obraz politika, kterého měli 
„zaškatulkovaného" jako vybroušené-
ho rétora bez jednoznačných postojů, 
je pouhou fikcí. 

Co říci závěrem? Senát České re-
publiky tu máme od zmíněného roku 
1996. Kdo si ještě vzpomene na první 
volby a „našeho" prvního senátora 
pana Flose? Tehdy to byly dva roky se-
nátorování a v Ledči se snad ani neob-
jevil. Ten druhý „náš" pan senátor to už 
„má" na 6 let od r. 1998 do 2004. Od té 
doby se na radnici v Ledči ukázal je-
dinkrát. Znají vůbec čtenáři Ledeč-
ských novin jméno svého senátora? 
Třebas se tu objeví a dá o sobě vědět, 
vždyť už příští rok máme opět senátní 
volby. Jaroslav Poborský 

místostarosta 

Co nového na Vysočině - červenec 2003 
Situace v jihlavské nemocnici se uklidnila 

Předpokládám, že vývoj situace okolo pořízení lineárního 
urychlovače jihlavskou nemocnicí sledovalo mnoho občanů z celé 
Vysočiny. Přestože Ministerstvo zdravotnictví ČR v čele se svojí 
ministryní zatím nadále hraje v této věci roli mrtvého brouka, celou 
věc se za spolupráce kraje Vysočina a nemocnice daří postupně ře-
šit. 

Po schválení finančních plánů nemocnic 1. července 2003 pode-
psal ve středu 2. července ředitel Nemocnice Jihlava nájemní 
smlouvu s budoucím právem koupě o pořízení lineárního urychlo-
vače provozovaného Nemocnicí Jihlava. Smlouva zajišťuje, že li-
neární urychlovač začne v nemocnici naplno fungovat v nejbližším 
možném termínu, nejpozději od 1. 1. 2004. 

Na závěr považuji za potřebné znovu zdůraznit, že pořízení -
zpočátku pronájem lineárního urychlovače bude zcela hrazen 
z prostředků Nemocnice Jihlava. Ministerstvo zdravotnictví ČR, 
které nyní i dříve prostřednictvím svých oficiálních vyjádření po-
třebnost fungování lineárního urychlovače v Nemocnici Jihlava 
několikrát potvrdilo a které v současné době jako jediné disponuje 
finančními prostředky na nákup přístrojů a další zdravotnické tech-
niky, zatím na jakoukoliv žádost o poskytnutí finančních prostřed-
ků na lineární urychlovač reagovalo zamítavě. Přitom je naprosto 
zřejmé, že současné příjmy kraje Vysočina a Nemocnice Jihlava 
neumožní v budoucnu uhradit v plné výši nákup lineárního urych-
lovače, jehož cena je vyšší než 100 miliónů Kč. 
Nepodceňme přípravu projektů 

Píši o tom v krátké době již podruhé. Do konce srpna bude kraj 
Vysočina zveřejňovat formou inzerátů v tisku a na svých webo-
vých stránkách výzvy za účelem vytvoření skupiny tzv. „sběračů" 

projektů. V inzerátech kraj Vysočina nabízí a bude nabízet obcím, 
podnikatelům, neziskovým organizacím i jednotlivým občanům 
spolupráci v oblasti sběru projektů. Kraj Vysočina přihlášené „sbě-
rače" po provedení základního výběru zdarma proškolí. Po proško-
lení by se „sběrači" měli stát hlavním zdrojem návrhů na realizaci 
různých rozvojových projektů pro různé části kraje Vysočina (mi-
kroregion, obec, průmyslová zóna, kulturní nebo přírodní památka 
apod.). 

Je proto velmi důležité, aby každá větší obec, každý mikroregion 
vyvinul snahu informovat o svých rozvojových záměrech alespoň 
jednoho „sběrače" a následně kraj Vysočina. Je zřejmé, že nejjed-
nodušší a nejspolehlivější způsob informování o svých rozvojo-
vých záměrech a nápadech je prostřednictvím „svého sběrače" -
„svého" krajem proškoleného člověka. 

Vzniklý zásobník nápadů a návrhů zpracovaný do tzv. projekto-
vých fiší bude potom posuzován z hlediska možnosti jejich vzá-
jemného propojení a vytvoření větších projektů. Samozřejmě se 
počítá i s průběžnou aktualizací a doplňováním zásobníku novými 
návrhy. 

Pokud chceme - chcete vstoupit úspěšně do soutěže o „brusel-
ské" peníze, tak oznamuji, že soutěž již naostro začala. Prvním 
předpokladem úspěchu Vysočiny je, aby měla připraven dostatek 
kvalitních projektů. Nemá cenu si asi zastírat, že to bude kromě 
práce i o spoustě byrokracie a neustálého dohadování a upřesňová-
ní podmínek. Předpokladem úspěchu tedy bude nejen dostatek in-
vence a dobrých nápadů, ale také dostatek znalostí, trpělivosti, 
přesnosti a vytrvalosti. Zvláště důležité potom bývá nezaspat. 

Miloš Vystrčil 
náměstek hejtmana 
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Karel Havlíček 
Borovský na Vysočině 

Nezachovaly se žádné doklady o ná-
vštěvách studenta Karla Havlíčka u své-
ho strýce Antonína v Losenici. Pravdě-
podobně to bývaly jen krátké návštěvy, 
které nepřinesly žádných důležitých či 
pozitivních jevů. Podobně tak i návště-
vy u dalšího strýce Václava Havlíčka, 
učitele v Ledči nad Sázavou, nemají též 
žádných písemných či ústních dokladů. 
Do působení Václava Havlíčka v Ledči 
spadá mnoho divadelních her a hudeb-
ních skladeb, které tento významný 
osvícenec tehdy složil. Jeho obsáhlá 
knihovna a v ní korespondence s listy 
bratrů Matěje (otce Karla Havlíčka) a 
Antonína, se dvěma dopisy Karla Hav-
líčka či jinými rodinnými památkami 
jsou dokladem jeho výrazné obrozenec-
ké činnosti. Do Ledče byl Václav Havlí-
ček ustanoven v srpnu 1818, když 
předtím 11 let vyučoval na hlavní škole 
v Německém Brodě. V Ledči vykonával 
dvě ředitelské funkce, byl ředitelem 
školy a chrámové hudby. Ve svém bytě 
doma na břehu Sázavy, v domě za kos-
telem sv. Petra a Pavla, měl na stěnách 
zavěšeny všechny možné „inštrumenty" 
a v celé Ledči bylo velmi málo lidí, kte-
ré by na některý nenaučil. Ušlechtilý 
učitel byl v Ledči oblíbený. Jeden z jeho 
žáků po jeho smrti, která si pro vzděla-
ného muže přišla 13. června 1869, za-
vzpomínal: „Dědečka Havlíčka mám 
v paměti, když mě učil hrát na housle a 
klepal mne smyčcem na prsty; on byl 
ctěný ode všech občanů města Ledče. 
Staří muži mu líbali ruku, když ho pot-
kali." 

Právě jste si přečetli část kapitoly 
„Havlíčkovy prázdniny" z připravované 
knihy „Karel Havlíček Borovský na Vy-
sočině", která má vyjít v havlíčkobrod-
ských tiskárnách u příležitosti knižního 
veletrhu. Kniha čtenářům přiblíží život 
našeho slavného novináře a revolucio-
náře u nás na Vysočině. Dostanete od-
povědi na otázky: Co zde vlastně 
všechno Karel Havlíček prožil? Kde se 
všude pohyboval? Kde si jako dítě hrál? 
Kam chodil do školy? S kterými kama-
rády a později přáteli se nejvíce stýkal? 
Která děvčata se mu líbila? Kolik měl 
sourozenců? Jak byl milován svými ro-
diči? Kam chodil na vycházky a na výle-
ty? Jak proběhl jeho noční únos do 
Brixenu? atd. atd. 

Autor František Drašner nasbíral pro 
tuto knihu velké množství dokumentů. 
Navštívil spoustu archivů, vyhledal pí-
semnosti listinného či novinového typu. 
Vznikla skoro třistastránková práce do-
plněná předmluvou Petra Pitharta, před-
sedy Senátu, a zajímavými ilustracemi 
Luboše Novotného. Kniha by neměla 
chybět v žádné knihovně sběratelů 
a příznivců regionální literatury. 

Vydavatelé 

ADAPTACE TEPELNÉ SÍTĚ. Celkově nevábné sídliště na Stínad-
lech, bez zelených zákoutí, laviček, s auty zaparkovanými i na zbytcích 
trávníku, dostalo další ránu. Tentokrát snad jen dočasnou a ku prospěchu 
všech občanů. To, co v tyto dny připomíná středovýchodní bojiště, je sta-
veniště místní firmy ATOS, která tu přistoupila k rozsáhlé rekonstrukci te-
pelné sítě na tomto území města a je také investorem. Vlastně už to není 
zase až taková novinka, neboť podobná akce proběhla na „starém" sídlišti 
už před dvěma roky a je nutné dodat, že k všeobecné spokojenosti. 

Původní kotelna na Stínadlech (1048) je provozována na pevná paliva, 
v kotelně je připravována ekvitermně (v závislosti na venkovní teplotě) ří-
zená topná voda a centrálně užívaná užitková voda, je napojena na čtyř-
trubní tepelnou síť. Obdobně byla provozována i „olejová" kotelna. 
Minulý čas je tu namístě, neboť tato kotelna bude novými úpravami zruše-
na a objekty k ní připojené budou nově napojeny na primární tepelnou síť 
stínadelské kotelny. Zde bude připravovaná ekvitermně předregulovaná 
topná voda výstupní teploty 110-70 °C. Stávající zásobníky teplé užitkové 
vody (TUV) v kotelně 1048 budou použity pro akumulaci primární topné 
vody. Toto řešení umožňuje plynulost chodu zdroje na pevná paliva a vy-
tvoření zásoby tepla pro potřeby rychlého náběhu vytápění po topné přes-
távce, respektive pokrytí drobných potřeb v době topné přestávky. 
Původní příprava TUV v této kotelně bude zcela zrušena, příprava TUV 
pro bytové domy bude zajišťována nově v předávacích stanicích. 

Věřme, že konečný výsledek celé rozsáhlé akce bude stejně úspěšný 
jako zmíněná první etapa, že tento nejmodernější systém centrálního vytá-
pění přinese významné snížení tepelných ztrát, a tím také značných úspor. 

Firma ATOS tak pokračuje v rámci plánu dlouhodobé rekonstrukce cen-
trálního zásobování tepla. Další úpravy jsou připraveny k řešení i případné 
realizaci. Až bude tato etapa dokončena (firma ATOS slibuje do 15. 9. 
2003) a po prvních kontrolách ze zkušebního provozu, se k této problema-
tice ještě vrátíme. 

Dle podkladových materiálů fy ATOS - ok 

P Ř I J M E M E K U C H A Ř E 
Restaurace Centrál v Ledči 

přijme na stálý pracovní 
úvazek vyučeného kuchaře, 

nejlépe s praxí. Nabízíme 
dobré platové podmínky 

a možnost ubytování. 
Nástup možný ihned! 

Kontaktujte nás na telefonech: 
603 509 057; 603 528 116 

O d k o u p í m knihy Jaroslava 
Foglara ze 30. a 40. let (nakladatel-
ství Kobes, Melantrich, Blahoslav) 
a časopis Mladý hlasatel pro svou 
sbírku. Dále mám zájem i o materiá-
ly a fotografie související s pobytem 
Jaroslava Foglara v Ledči nad Sáza-
vou pro plánovanou knihu. Vaše na-
bídky mi prosím zanechejte 
v inzerci listu nebo mě kontaktujte 
večer na telefonu 602 830 915. 
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L E D E Č S K O 

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

f 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 založili Svazek obcí mikroregionu Ledečsko. Dnes z tohoto 
devatenáctičlenného společenství představujeme obec: 

B Ě L Á -

Tato obec leží deset kilometrů severozápadně od Ledče 
a její historie sahá hluboko do středověku. Nevíme sice 
kolik osadníků tu bylo v oněch časech, ale současné číslo 
je přesné. Žije zde 188 obyvatel (z toho 46 v Tasicích). 
A právě tito obyvatelé si na sklonku minulého roku zvoli-
li nové zastupitele, v jejich čele je starosta Pavel Lhoťan, 
místostarostou pak Petr Flekal. Dalšími zastupiteli jsou: 
Josef Černý, Jaroslav Choutka, Aleš Buchta, Pavel Černý 
a Zdeněk Kalhotka. 

Ani tyto obce nejsou výjimkou a stejně jako ostatní 
i ony se potýkají s nedostatkem financí. Přesto by rádi 
svou obec zkrášlili nebo alespoň zastavili některé hava-
rijní stavy, které obcím hrozí. Prvořadým úkolem je 
oprava místních komunikací, rozšíření dešťové kanali-
zace, včetně opravy dešťových vpustí. Letošního jara se 
dočkaly odborné prořezávky stromy a keře na bělské ná-
vsi. Ostatně je to také místo častých setkání občanů, zej-
ména mládeže. Naposledy zde byla velká sláva koncem 
května letošního roku, kdy místní hasiči slavili už sto let 
organizace v obci. Oslava to byla důstojná, navíc koru-
novaná vítězstvím domácích borců - hasičů, kteří pora-
zili své přátele a kamarády z okolních sborů 
v hasičských dovednostech. Ostatně hasiči jsou sice je-
diným oficiálním spolkem, zato velmi agilním a praco-
vitým, který nechybí u žádných akcí konaných v obci. 
Skoda jen, že byla porušena jejich tradice tolik populár-
ních a tradičních hasičských plesů v hostinci U Tvrdíků. 
V současné době se veškeré kulturní a společenské akce 
konaj í v restauraci U Kaštanu - manželů Mizerovských. 
Ochotní majitelé restaurace vždy vyhoví potřebám obce, 
a tak se tu konají dětské karnevaly, setkání důchodců, 
posvícenské a vánoční zábavy a v neposlední řadě i vý-
roční schůze. 

Dále obec pořádá různé zájezdy a příznivci ledního ho-
keje se už teď mohou těšit, že v příštím roce na vlastní oči 
uvidí světový hokej a jeho populární protagonisty na svě-
tovém šampionátu v Praze. 

Je ovšem také celá řada problémů, které občany sužují. 
Především je to uzavření tasické sklárny, kde nacházela 
řada občanů pracovní uplatnění a provoz Hutě Anna, kte-
rý je pro obec jistě přínosem, nemůže zatím nahradit pra-
covní příležitosti, které se po léta nabízely v Tasicích. 
Práci nabízí Zemědělské družstvo Vrcha a.s. a řada obča-
nů dojíždí za prací hlavně do Ledče. Obci by byla velmi 
prospěšná víceúčelová obecní budova, která by byla ne-
jen důstojným sídlem úřadu, ale také útočištěm spoluob-
čanů pro další aktivity (společenská místnost, knihovna, 
internet, posilovna...). 

Letitým a trvalým problémem je také místní vodovod. 
Občané jsou nuceni využívat jen vlastní zdroje pitné 
vody, které nejsou vždy uspokojivé. I když se jim snaží 
obec pomoci finančními příspěvky či úhradami za rozbo-
ry vody, centrální rozvod by byl nejlepším řešením. 

I když ani v Bělé a Tasicích se žádná populační revolu-
ce nekoná, obec stejně nevlastní vhodné pozemky pro ro-
dinnou výstavbu, kam by mohla přilákat případné nové 
„osadníky". A tak tu zůstává 63 trvale obydlených domů, 
6 bytů a 53 rekreačních objektů (40%!). 

Díky dílně a iniciativě pana V. Dudáka je tu velmi po-
pulární cyklistika. Skupina nadšenců se účastní význam-
ných cyklistických závodů (zejména sjezdových) odkud 
přivážejí velmi hodnotná a cenná umístění. Nezahálejí 
ani míčové sporty, a tak se tu hraje rekreační volejbal, te-
nis a samozřejmě kopaná. Na 1. ročník turnaje v malé ko-
pané (pro zajímavost mužů i žen), který se koná 16. srpna 
v Tasicích, vás pořadatelé srdečně zvou, stejně tak na ha-
velské posvícení v polovině října. 

Jak je z předchozích řádků patrné, občané Bělé a Tasic 
žijí pospolitě, ale také vědí, kde je tlačí bota. Jistě i oni si 
přejí, aby zápisy do jejich kroniky (je vedena od roku 
1929 a současné zápisy provádí sám pan starosta) byly 
jen optimistické, aby milníky ve vývoji těchto vsí byly jen 
ku prospěchu a zvelebení těchto historických sídel. 

Z podkladů pana P. Lhoťana zpracoval: ok 



S K L Á Ř S K Á H U T A N N A 
Kdo by hledal za tímto firemním názvem rozlehlé 

a honosné sídlo v obci Bělá, bude nespíš na první po-
hled zklamán. Najde totiž spíše „manufakturu" tří-
členného rodinného klanu paní Jany Třískové. 
Skromné pracovní podmínky hned na dvou místech 
obce vám však vynahradí pohled na nádherné sklář-
ské výrobky, které z malé obce putují do celé Evropy 
a v poslední době také za Atlantik do USA, Kanady 
a úplně naposledy i do Mexika. I to je důkaz, že fortel-
ná práce těchto kreativních a pracovitých lidí se drží 
v silné konkurenci českého skla na domácím i zahra-
ničním trhu. 

Mnohé ANNĚ vyřeší nové prostory, které si rodina 
postupně buduje v zakoupeném starším rodinném 
domku, což by si za desetileté působení v našem kraji 
už jistě zasloužili. Věřím, že časem tu vybudují svou 
huť, vzorkovou prodejnu a připraví si rodinné zázemí 
v podobě pohodlného bydlení. 

Hybná síla celého podniku, paní Jana, je dnes už spí-
še manažerkou celého podniku, přestože má pro práci 

se sklem veškeré předpoklady. Výtvarný talent a abso-
lutorium na Střední umělecko průmyslové škole v Ka-
menickém Senově a možná také něco z fortelu dědy, 
který na Jihlavsku brousil sklo. Ale nic naplat, její 
sklářskou jedničkou na „pláce" je Janin životní druh 
{tedy jednička i v životě), který musí zastat práci návr-
háře i výrobce. Stihnout a nastudovat toho musí moc, 
protože zákazníci jsou nejen nároční, ale také marniví. 
Proto také ve vystavených vzorcích můžeme vidět 
užitkové i dekorativní sklo, krásné a náročné repliky 
skla renesančního i benátského. Prostě je toho tady na 
malém prostoru vidět hodně a všechno krásné. Krásné 
poháry mnoha barev i tvarů, sluneční koně, drak v kle-
ci (<objednali si ho až ze Singapuru) nebo jen prostý 
skleněný česnek jako těžítko, který má na první pohled 
stejné „ grády " jako ten pravý. 

Za vší tou křehkou krásou stojí velké úsilí. Přeji 
ANNĚ, aby svým tvůrcům přinášela radost, samozřej-
mě také nezbytnou prosperitu, která bude časem jistě 
přínosem i pro obec Bělou. Ok 
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Rekonstrukce ledečského mostu 
V poslední době řada médií přináší informace k výše uve-

dené investiční akci a přitom se odvolávají na poskytnuté in-
formace od vedení Města. Patrně pro neznalost členění 
města vznikají neustále nesprávné informace a proto pova-
žuji za nutné uvést dosud známá fakta především pro občany 
města Ledeč nad Sázavou a spádového území: 

• Název stavby: 

• Projektant: 

• Investor: 
• Popis úprav: 

• Investor: 

• Popis úprav: 

• Investor: 
• Popis úprav: 

Investor: 

Popis úprav: 

Rekonstrukce mostu ev. č. 130-009 
přes Sázavu včetně rekonstrukce části 
silnic 11/130 a 11/339 v centru Ledče 
nad Sázavou 
Transconsult s.r.o., Nerudova 37, Hra-
dec Králové 
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 
Bude provedeno rozšíření mostního 
objektu s chodníky šíře 1,5 a 2 metry. 
Součástí stavebních úprav je rekon-
strukce silnice od ulice Pivovarská až 
po výjezd z Husova náměstí na Hněv-
kovice a úpravy silnice v úseku od ulice 
Komenského po napojení na Náměstí 
Svobody. S úpravou komunikací bude 
souviset také úprava křižovatky na Ná-
městí Svobody, úpravy přilehlých 
chodníků a parkovacích ploch na ná-
městí a úprava opěrné zdi před domem 
čp. 103. Veškeré povrchy vozovek dle 
požadavků památkářů budou z žulo-
vých kostek. 
Vodovody a kanalizace a.s., Žižkova 
832, Havlíčkův Brod 
Kompletní rekonstrukce kanalizační 

sítě v rekonstruovaném úseku náměstí 
včetně napojení přilehlých nemovitostí 
a nutné rekonstrukční úpravy na vněj-
ším vodovodu. 
Český Telecom a.s., Havlíčkův Brod 
Celková rekonstrukce telekomunikač-
ních sítí v prostoru celého náměstí 
a v nutném rozsahu v celém dotčeném 
území rekonstrukcí vozovek a mostu. 
Město Ledeč nad Sázavou, Husovo ná-
městí 7 
Zádlažby parkovišť a chodníků. Od-

vodnění dotčených území v majetku 

Města a rekonstrukce veřejného osvět-
lení. 

• Stavební povolení: Vydáno speciálním stavebním úřa-
dem - odborem dopravy Městského 
úřadu Světlá nad Sázavou dne 17. 7. 
2003. 
Stavební povolení stanovuje, že vzhle-
dem k umístění stavby v centru Ledče nad 
Sázavou je celá rekonstrukce rozdělena 
do 9 etap, tak aby byla po celou dobu 
stavby zachována obsluha okolních ob-
jektů i za cenu provizorního přístupu a zá-
roveň byla zachována i s určitým 
omezením tranzitní doprava. O uzavír-
kách a objížďkách dané etapy stavby roz-
hodne příslušný silniční správní úřad na 
základě žádosti podané zhotovitelem 
stavby. Stavební povolení je vydáno na 
dobu do 1 1/2005. 

• Zhotovitel stavby: Není znám, vzejde z výběrového ří-
zení. 

• Cena stavby: Není známa, vzejde z výběrového říze-
ní. 

• Termíny stavby: 1. etapa: zahájení v září 2003, kdy 
bude stavebně řešen průjezd Husovým 
náměstím včetně rekonstrukcí inže-
nýrských sítí a sítí Telecomu. Předpo-
kládaná doba výstavby 1. etapy cca 
15. 11. 03. Další etapy výstavby dle vy-
jádření náměstka hejtmana kraje Vysoči-
na pana RNDr. Pospíchala budou 
pokračovat v roce 2004. 

• Objízdné trasy: Budou vymezeny a stanoveny dodava-
telem stavby. Projekt řeší převedení 
automobilové a jiné dopravy ulicí Sá-
zavskou přes provizorní most na ko-
munikaci Ledeč n. S. - Kovofiniš. Tato 
úprava má však přímou souvislost na 
zahájení hlavních prací v příštím roce. 
V době plné uzávěry mostu projekt po-
čítá s přechodem řeky Sázavy pro pěší 
po lávce mezi finančním úřadem a so-
kolovnou. 

Karel Urban 
starosta města 

Jak dál s městskými komunikacemi 
Jedním z nejbolavějších míst našeho 

města je bezesporu stav komunikací. 
O mnohých z nich se nedá říci nic jiné-
ho, než že jsou v havarijním stavu. 
Ovšem komplexní rekonstrukce všech 
městských komunikací by dle odhadů 
stála cca 100 miliónů korun. To je ale 
částka, kterou město ani při rozložení 
oprav do mnoha let není schopno in-
vestovat. Na druhou stranu asi všechny 
politické strany, včetně ČSSD, kandi-
dující do městského zastupitelstva, 
měly ve svých volebních programech 
investice do oprav komunikací. 

Proto jsem oslovil místní Správu 
a údržbu silnic, zda by nezkusili pro-
vizorně některé ulice opravit, což 

jsem následně přednesl i městské 
radě. Mnozí z Vás si jistě povšimli, že 
v minulých dnech došlo k částečné 
opravě ulic Na Sibiři, Hlaváčova 
a 5. května. Jistě, nebyla to žádná su-
per oprava. Došlo pouze k zalepení 
těch nejkřiklavějších děr, aby se nikdo 
nemusel bát, že zde urazí kola svého 
automobilu. Ovšem dle mého názoru 
je toto jedna z možných cest, jak ales-
poň částečně stav komunikací v na-
šem městě zlepšit. Podobným 
způsobem je třeba ale pokračovat. 
Stav ulic Z. M. Kuděje, Melechovská, 
Hutní a mnohých dalších po tom pří-
mo volá. Zároveň je třeba hledat i 
možnost dotací, aby se mohlo přistou-

pit ke komplexním rekonstrukcím. 
Dle prvotních informací by jistá mož-
nost měla být z fondů EU, které počí-
tají s investicemi do dopravní 
infrastruktury. Zda na tyto dotace do-
sáhneme, bude z velké části ale zále-
žet na schopnostech a aktivitě členů 
městského zastupitelstva a úředníků 
našeho městského úřadu. 

Závěrem bych chtěl touto cestou 
poděkovat vedoucímu místní poboč-
ky Správy a údržby silnic panu Dušát-
kovi za iniciativní přístup a rychlost, 
s jakou byla oprava tří výše zmíně-
ných ulic provedena. Věřím, že tato 
kvalitní spolupráce bude pokračovat 
i do budoucna. 



Informativní náhled na územní úpravy silniční sítě související s rekonstrukcí mostu 



LETOVISKO NA SAZAVE 
Často a nostalgicky vzpomínáme na staré dobré časy, jak se v minulosti žilo v Perle Posázaví Letní dovolenkové 

lenošení k takovým představám přímo vybízí Letošní až neskutečně horké a suché léto přímo dráždí naše představy 
o chladných vodách „stříbřitéu Sázavy, o procházkách vlhkými a hlubokými lesy, které nás obklopují ze všech stran, 
ale také ke společenskému ruchu, který je nedílnou součástí rekreace a dobré pohody, stejné takjako orosené skleni-
ce dobrých nápojů a vybraných jídel. Přenesme se tedy o zhruba sedmdesát let nazpátek a udělejme si za pomoci do-
bových novinových zpráv a fotografií z archivu pana F. Plevy představu, jak vypadalo naše město o letních 
prázdninách. ok 

CO NABÍZELY HOTELY, PENSIONY, 
RESTAURACE A HOSTINCE 

v GRAND HOTEL SMEJKAL, majitel exmistr světa Joe 
Smejkal (dnešní gymnázium). Návštěvníkům tu bylo k dis-
pozici 30 pokojů s 50 lůžky, čepoval se tu Prazdroj a Velko-
popovický kozel, nabízela se penze, taneční sál, spolkové 
místnosti, kulečník a pianino. 

Dále se nabízí fotbal, házená (?), turistika, honitba, lesy -
sběr hub, jahod. Ale také taneční parkety, zvukové bio v so-
kolovně, divadlo na scéně v sokolovně i v Hotelu Smejkal, 
které provozoval divadelní spolek Tyl. Pro nenáročné ná-
vštěvníky tu byla turistická ubytovna. 

MOTORISTÉ POZOR! 
Tábořiště automobilistů. Národní autoklub Cech a Mora-

vy vyvolil si letovisko Ledeč za své tábořiště. Je umístěno 
v jednom z nej krásnějších ledečských zákoutí, na břehu řeky 
Sázavy, východně od města, Pod Hájem. Vhodné umístění 
v bezprostřední blízkosti řeky, lesů a města, pohodlný pří-
jezd po pěkné silnici vedoucí z města až na místo činí tábo-
řiště v Ledči nej vyhledávanějším všemi a automobilisty 
a motoristy. Velké výhody, které letovisko Ledeč poskytuje 
milým a radostně vítaným hostím, stojí za to, aby ledečské 
tábořiště jako součást dálnicového odpočívadla bylo vyhle-
dáváno i těmi vzdálenějšími. Tábořiště je budováno a podle 
nabytých zkušeností bude zdokonalováno a rozšiřováno. 
Lze se v něm nejen pohodlně ubytovati ve stanech a vyvářeti 
si, ale i garážovati bezplatně auta a motocykly na hlídaných 
parkovištích. Možnost parkování byla i v místních hotelích -
tedy v Hotelu Smejkal, Centrálu, Sázavě, Rolnickém domě, 

HOTEL ROLNICKÝ DŮM (dnešní Česká spořitelna) 
měl 6 pokojů a 14 lůžek, pivařům nabízeli Prazdroj a Dolno-
kralovický ležák, a to vše i na terase u řeky pro 120 hostů, 
penzi, kulečník, pianino, prostory navíc vybaveny ústředním 
topením. 

HOTEL SÁZAVA (dnešní stejnojmenné torzo slavného 
hotelu). I tady bylo 6 pokojů s 12 lůžky pro hosty. Nabízeli tu 
pivo Prazdroj a jako patrioti i Ledečský ležák a samozřejmě 
penzi, kulečník, pianino, spolkové místnosti a také kuželník. 

HOTEL CENTRÁL (stávající) měl v té době 3 pokoje s 8 
lůžky, čepovali tu českobudějovické černé a světlé pivo, ku-
lečník ve spolkové místnosti. 

Z NAŠICH KOUPALIŠŤ 
Klidná, ničím neznečištěná hladina řeky Sázavy láká ne-

jen v parných letních měsících, ale i před a po sezóně každé-
ho, kdo si přišel do Ledče odpočinout, zotavit se o dovolené. 
Městská koupaliště, bezplatně přístupná, jsou vybudována 
na prostorných trávnících, v místech, kde řeka má příjemné 
písčité dno. Nejen hloubky, dosahující až 5 metrů, ale i vy-
hražená místa pro děti a neplavce skýtají každému bezpečné 
koupání. Není zapomenuto ani na lodičky, které jsou za mír-
ný poplatek k dispozici. V úseku nad městem, dvaapůl kilo-
metru dlouhém, kde je řeka široká 50 až 80 metrů a je 
splavná bez překážek a mělčin, lze provozovati i vodní mo-
torový sport. 

Koupaliště nejsou budována nákladně, avšak svojí prosto-
tou jsou tím více půvabnější. Rodinné kabiny propůjčuje za 
nepatrný poplatek městský úřad. 

KAM ZA SPORTEM A ZÁBAVOU? 
Letním hostům byla dále k dispozici tenisová hřiště Lawn 

Tennis Clubu v Ledči. 
Lístky pro rybolov v Sázavě i přilehlých potocích jsou za při-

měřený poplatek místním rybářským klubem. 

v restauraci U Pešků, U Chotů (obě na Riegrově nám.), 
a také u Karla Kremly na Habrecké ulici. Zde byla i autoop-
ravna, stejně jako u Rudolfa Habrady na náměstí, kde byl 
také Service Jawa Jana Ruttera. 

Také benzín a oleje byly motoristům k dispozici, a to hned 
na šesti místech: BZ - Hruška František, J. S. K. - Špaček 
Karel, J. S. K. - Zemědělské družstvo skladištní, Naftaspol -
Bondy R. (všechny na náměstí), Excelsior - Švanda Karel 
(nám. Svobody), Fanto - Křivohlavý V. v Čechově ulici. 

VYCHÁZKY A VÝLETY DO OKOLÍ 
Pro letní hosty pořádají se časté společenské vycházky 

i výlety auty i vlakem do okolí s odborným výkladem. Delší 
výlety jsou do hutí a skláren v okolí, do kamenických dílen 
a brusíren ve Světlé n. S., na hrad Lipnici, do kláštera v Zeli-
vě, na přehradu v Sedlicích aj. Účastníci odnášejí si dojmy 
nezapomenutelné. Městský úřad ochotně organizuje výpra-
vu, obstarává průvodce i společnou dopravu auty nebo auto-
busy. Dle dobových novin - ok 



Reakce na článek „Jedna střední 
šknla v Ledči nad Sázavou" 

Diskuse na stránkách novin nepatří 
k mým silným stránkám, značně zavádě-
jící článek pana Mgr. Radomíra Nulíčka 
- kterého si jinak po pracovní stránce vá-
žím - v červencovém čísle Ledečských 
novin mě však donutil reagovat. I tak 
krátký text totiž obsahuje nepřesnosti, 
dokonce nepravdy: 
1. Skutečně bylo rozhodnuto o sloučení 
středních škol v Ledči nad Sázavou v je-
den právní subjekt, ale to tak, že Vyšší 
a Integrovaná střední škola strojnická má 
být připojena ke Gymnáziu Ledeč nad 
Sázavou. 
2. Rozhodnutí Zastupitelstva kraje Vy-
sočina o sloučení středních škol v Ledči 
bylo slovy p. Nulíčka Jednoznačné" -
pokud má na mysli Jednomyslné" , pak 
je třeba říci, že sloučení bylo schváleno 
zastupiteli kraje rozdílem jednoho hlasu 
(!) - pokud má na mysli „platné", pak ne-
chápu, kdo by to zpochybňoval. 
3. „Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělá-
vání" v kraji Vysočina včetně návrhu na 
integraci celé řady středních škol byl ře-
ditelům škol znám opravdu od 31. března 
2003 prostřednictvím internetových strá-
nek. Z uvedeného dlouhého seznamu 
škol však šlo stěží vyvozovat větší prav-
děpodobnost sloučení SŠ v Ledči n. S. 
než u j iných měst, pokud ovšem neměli 
k dispozici j iné informace z krajského 
úřadu. 
4. Není pravdou, že ředitelům obou škol 
byl konkrétní záměr integrovat střední 
školy v Ledči nad Sázavou sdělen v dub-
nu - řediteli gymnázia byl tento záměr 
sdělen až telefonicky ve středu 28. květ-
na 2003 (!), čtyři dny před postoupením 
návrhu Radě kraje Vysočina. 
5. „Proces slučování SŠ v kraji Vysoči-
na j e" podle p. Nulíčka „výsledkem dlou-
hodobého procesu", protože J i ž 
v prosinci minulého roku byl zpracován 
Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání 
a jednomyslně schválen 31. března 2003 
. . . " ?! 
6. P. Nulíček je přesvědčen, že sloučení 
ledečských středních škol j e pozitivním 
krokem. Stejně to jaksi automaticky 
předpokládají autoři uvedeného záměru, 
radní a většina zastupitelů kraje Vysoči-
na. Na rozdíl od nich jsem přesvědčen, že 
při provádění prakticky nevratných změn 
v síti škol, které se dotýkají nejen součas-
ných žáků a zaměstnanců obou škol, ale 
i mnoha dalších generací dětí, jejich rodi-
čů a všech ostatních obyvatel periferního 
regionu, jakým dnes Ledeč nad Sázavou 
se svým okolím je, by se měly nejdříve 
odpovědně posoudit všechny argumenty 
pro a proti, a v případě nezbytnosti slou-
čení škol připravit pro to podmínky, sta-
novit pravidla hry a teprve potom školy 
sloučit. 
Nicméně realitou je rozhodnutí o slouče-
ní středních škol v Ledči nad Sázavou 
a tady souhlasím s panem Nulíčkem, že 
záleží na obou školách, aby integrace 
bylo využito především ku prospěchu 
všech žáků, samozřejmostí dobré spolu-
práce by však mělo být i objektivní infor-
mování veřejnosti! Jaroslav Šťastný 

Roční Petrklíč 
Oblastní charita Havlíčkův Brod zahájila před rokem 13. června 2002 v Ledči nad 

Sázavou provoz denního stacionáře pro děti a mládež s kombinovaným postižením. Za 

rok existence stacionáře, který dostal do vínku jméno Petrklíč, se počet klientů více jak 
zdvojnásobil, nabízené služby se rozšířily o každodenní svoz dětí, rehabilitaci a osobní 
asistenci. 

Handicapovaným dětem je ve stacionáři věnována neustálá pozornost. Tři mladé, 
kvalifikované a ochotné vychovatelky, rehabilitační sestra, osobní asistent, uklízečka, 
stážistky a dobrovolní pracovníci se starají o dvanáct dětí ve stáří 4 - 2 9 let s různým 
stupněm postižení. Formou her, soutěží, společných akcí se snaží rozvíjet jejich osob-
nost v malém rodinném prostředí. Při systematickém a individuálním př is tupuje res-
pektován jejich mentální věk a fyzické možnosti. Každodenní výuka je zabezpečena 
v detašovaném pracovišti Speciální školy H. Brod, které j e umístěno v jedné z místnos-
tí stacionáře. 

Dnešní spontánní a nestrojený projev postižených dětí ve stacionáři je nejpřesvědči-
vějším důkazem pokroků, kterých děti díky svému pobytu v Petrklíči dosáhly. Zbavily 
se tu strachu a ostychu z lidí, v prostředí jim blízkém se nyní projevují jako jedinečné 
osobnosti začleňující se do společnosti. Nezkrotné děti a hyperaktivní děti se zklidnily 
a přizpůsobily kolektivu, nekomunikativní jedinci se j iž zapojují do společných her 
a akcí, pravidelnost docházky se neustále zlepšuje. Vytratila se i prvotní váhavost a ne-
důvěra rodičů, takže samostatný pobyt po celou provozní dobu ve stacionáři je dnes j iž 
běžnou záležitosti. Rodiče zde mimo to nacházejí vždy vlídné přijetí a pomocnou ruku 
i mimo provozní hodiny. Nabídka služeb stacionáře se rozšířila o každodenní svoz dětí 
z místa bydliště. Počet uživatelů služeb Petrklíče se za rok rozrostl z původních pěti na 
dnešních dvanáct. 

Roční existence stacionáře Petrklíč je potvrzením skutečnosti, že ta tam je doba, kdy 
postižené děti byly odkázány pouze na své bližní, izolovány od společnosti ostatních 
dětí, izolovány od okolního světa. Vždyť každý člověk má potřebu setkávání, sdružo-
vání se, každý si zaslouží pozornost ostatních, každý si zaslouží být milován. 

Ku příležitosti ročního výročí vzniku Petrklíče uspořádali zaměstnanci stacionáře 
výstavu fotografií a prací dětí. Pod názvem Roční Petrklíč byla pro veřejnost otevřena 
v ledečské synagoze od pondělí 23. června do 5. července. 

Naše fotografie, které zde měla ledečská veřejnost poprvé zhlédnout, vznikaly spon-
tánně. Kvalita u nich mnohdy pokulhává, důležitý je však jejich obsah. Zachycují kaž-
dodenní činnost stacionáře, dokumentují naše výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí, 
společné akce s přáteli z obdobných zařízení. Výstava Roční Petrklíč byla i poděková-
ním všem, kteří se o vznik a provoz stacionáře v našem městě zasloužili. 

Slavnostní vernisáže výstavy Roční Petrklíč se zúčastnili představitelé města Ledeč 
n.S., zástupci diecézní charity, vedení oblastní charity, místopředseda poslanecké sně-
movny pan Kasal, zaměstnanci stacionáře a rodiče s dětmi. Iveta Vrbová 

vedoucí stacionáře 

DOVOLUJI SI VÁS POZVAT DO NOVĚ OTEVŘENÉHO 
NEHTOVÉHO STUDIA RENATY CHALOUPKOVÉ 

NABÍDKA: MODELÁŽ NEHTŮ • SOLÁRIUM 
OTVÍRACÍ DOBA: PO-PÁ 9-78 HOD., SO 9-12 

NAJDETE NÁS NA HUSOVĚ NÁM. 139(1. PATRO) V LEDŮ NAD SÁZAVOU 

OBJEDNÁVKY NA TEL.: 604 251 105 
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Z POLICEJNÍCH ZÁPISKŮ 
• 1.7. Takový začátek prázdnin si jistě 
nepředstavoval pan J. J., který oznámil 
ztrátu platební karty. Neznámý lupič 
však byl velmi rychlý (zřejmě už v těch-
to věcech práskaný) a z nešťastníkovy 
karty stačil ve světelském bankomatu 
vybrat 30 000 korun. 

• Pozdě odpoledne přišlo oznámení 
z Kamenné Lhoty, kde si pan M. K. stě-
žoval na svou manželku a její dceru, 
které údajně velmi hrubě nadávaly jeho 
rodině. 

• F. H. pohřešoval svou družku I. K. 
Mladá paní však nebyla daleko. Zlákalo 
ji totiž léto na Stvořidlech, kde užívala 
tohoto požehnaného času ve společnosti 
přátel. 

• Škodu 2000 korun způsobili nezná-
mí pachatelé, když poškodili skleněnou 
výplň vstupních dveří u České spořitel-
ny v Ledči. 

• 3. 7. Dobře maskovaného nepřítele 
má zřejmě pan J. R., kterému opakova-
ně kdosi ničí pneumatiky jeho postarší 
škodovky. Škodolibý mizera svůj čin 
opakoval ještě 10. července a způsobil 
tak poškozenému celkově škodu za té-
měř 2000 korun. 

• Ke škodě ledečské Lesní společnosti 
se z Myslíkovy louky na Horní Pasece 
„vypařily" téměř tři kubíky dřevní hmo-
ty. Přesná škoda činí 1820,- Kč. 

• 4. 7. Cyklistická sezóna je sice v pl-
ném proudu, ale některým prevítům se 
na nové kolo nechce šetři, a tak zneuží-
vají málo zajištěných sídlištních sklep-
ních prostor. To se přihodilo i paní A. 
P., které tak vznikla škoda za 9000 ko-
run a jíž nezbývá než se letos přeorien-
tovat na turistiku pěší. Kolik řádků 
o sklepních krádežích jsme už napsali! 

• 5. 7. V okolí Číhoště zřejmě řádí ma-
niak, jehož jedinou zábavou je rozřezá-
vání karoserií postarších aut. Takové 
torzo zelené škodovky tentokrát nalezl 
pan J. N. Copak náš maniak přeřízne 
příště? 

• Na místní policii oznámil pan V. M. 
ze Světlé, že se mu kdosi neznámý vlou-
pal do auta, s nímž odjel a totéž naboural 
na ledečském náměstí. Jenže se zakrát-
ko prokázalo, že pan majitel autíčka je 
pěkný filuta a lupínek, neboť si auto 
„odcizil" sám a sejně tak si ho sám „po-
muchlal". Kromě škody za 6 000 korun 
ho čeká ještě nějaké rozumné vysvětle-
ní. 

• 1 . 1 . Neznámý pachatel (možná pa-
chatel') způsobil značnou škodu místní 
firmě Švema. V objektu firmy poškodil 
za 100 000 korun zemní stroje. 

• Trochu divoce užívá prázdnin mlá-
dež v Hradci. Mladíci se tu prohánějí na 
motocyklech bez ohledu na vlastnictví 
řidičského oprávnění a navíc s alkoho-
lem v těle. Jen aby takové počínání zůs-

talo bez následků, výstražných příkladů 
máme kolem sebe dost a dost. Třeba ten 
z 10. 7., kdy dva mladíci z Hněvkovic 
havarovali s motocyklem na silnici do 
Lokte. Nezvládnuté řízení stálo oba 
NEŘJDIČE těžké zlomeniny. Tak páno-
vé bacha! 

• Konečně máme také pachatele! Stal 
se jím bývalý spoluobčan z Federace -
Slovák M. H. Vracel se do Evropy a při 
tom se vloupal do dvou rekreačních ma-
ringotek v Chřenovicích. Ještě „horký" 
lup mu policajti našli v batůžku, ale 
přesto se dostal ještě 30 kilometrů proti 
Sázavě - do cely v H. Brodě. 

• 16.7. Oznámil L. M., chalupář z Jed-
lé, že po opakovaných verbálních napa-
deních a sporech s rodinou Z. ze 
sousedství vyvrcholily tyto spory „taš-
kařicí", kdy se na chalupářově plotě ob-
jevil transparent - na prodej. 

• 18.7. Další stotisícová škoda se ode-
hrála ke škodě firmy Less z Bohdanče. 
Neznámý pachatel v lesním prostoru 
j im u Opatovic ukradl volně přístupnou 
lesní techniku - hydraulické kleště. 

• 21.7 . Ostudu si udělali v našem kraji 
dva Slováci, tentokrát v populární res-
tauraci U Čerta ve Vilémovicích. Vzá-
jemně se tu totiž okradli a kromě 
pošramocené pověsti zaplatili ještě po-
kutu za přestupek. 
• 22. 7. Na místním nádraží nalezla 
paní J. Š. osobní doklady a platební kar-
ty. Podle dokladů byla brzy nalezena 
majitelka dokladů z Náchodská, která 
trávila svou dovolenou na Stvořidlech. 
Alespoň nějaké pozitivum. 
• 23. 7. Na sídlišti byly vykradeny dva 
sousední byty. Zloděj bral jen peníze, 
kterých naštěstí nenašel tak moc - cel-
kově za 5500 Kč. Buďte opatrní a obe-
zřetní, příště by mohli brát víc! 
• 26. 7. Do sporu se dostala rodina na 
rekreačním objektu v Sychrově. Složité 
majetkové spory o nemovitost tu řešíva-
li vloupáním tu do jedné místnosti, tu do 
přístavku či stodoly. Pikantní je, že 
všichni účastníci sporu mají akademic-
ké tituly. Co na tom, když jde o majetek, 
doktor sem doktor tam. 

• 28.7. Jako přestupek proti majetku je 
řešena krádež kabelů, které se ztratily 
z volně přístupného staveniště pana J. P. 
v Šechově. 

• V závěru měsíce se děly věci v hote-
lu Stadion. Nejdříve tu před budovou le-
želi dva značně podroušení mládenci 
z H. Králové. Stav jednoho z nich byl ta-
kový, že musel být převezen na záchyt-
ku do Jihlavy. V ten samý den oznámila 
paní S. B. z Prahy, která byla hostem 
jmenované restaurace, že jí neznámý 
zloděj ukradl z nabíječky mobilní tele-
fon, jehož baterku tu „futrovala" pro 
další používání. Ok 

Událost i na PS Ledeč n. S. 
• 2.1. Operační středisko nahlásilo do-
pravní nehodu osobního automobilu na 
vozovce mezi Ledči a Hněvkovicemi. Po 
příjezdu jednotky na místo se jednalo 
o náraz osobního vozidla do stromu a ři-
dič byl zaklíněn ve vozidle. Hasiči řidiče 
vyprostili pomocí hydraulického nářadí 
a předali RZS. Po odklizení havarované-
ho vozidla zasypali olejové skvrny sor-
bentem. 
• 3 .7 . Vyvrácený strom u mostku v pi-
vovarském potoce bránil průtoku vody. 
Jednotka strom rozřezala pomocí moto-
rové pily a kmeny odstranila z potoka. 
• 11.7. Hasiči pomáhali s ošetřováním 
a stabilizací zraněných po nárazu motor-
ky do stromu v obci Hněvkovice. 
• 19. 7. Operační středisko nahlásilo 
dopravní nehodu osobního vozidla u 
Chotěměřic. Jednotka vyjela s TA JEEP, 
po příjezdu na místo zjistila, že se jedná 
o Š Octavia. Vozidlo bylo zabezpečeno 
proti požáru a na vozovce zlikvidovány 
uniklé provozní náplně pomocí sorbentu. 
Po příjezdu policie se jednotka vrátila na 
základnu. 
• 22. 7. Hasiči likvidovali s vozidlem 
Camiva požár suché trávy nad osadou 
Vrbice. Požár pravděpodobně vznikl od 
zahozeného nedopalku cigarety a o zby-
tek se postaralo dlouhotrvající sucho. 
• 27. 7. Na PS Ledeč oznámil p. V. H. 
požár obilí v Kožlí. Jednotka z Ledče 
spolu s dobrovolnými hasiči z Kožlí po 
necelé hodině požár zlikvidovala. Pole 
hořelo na ploše cca 300 m2 a oheň vznikl 
od technické závady na kombajnu. 

Mimo tyto události pomohli hasiči 
v tomto měsíci jedenkrát při otevírání 
bytu a patnáctkrát likvidovali obtížný 
hmyz (vosy a sršně). 

POZOR POZOR POZOR POZOR 
nová nabídka fotografických služeb 

pro Ledeč nad Sázavou a okolí! 
FOTO MALÍK nabízí: 

* foto svatebních obřadů, plesů, 
škol, společenských akci, atd. 

* reklamní foto výrobků, zboží 
* barevná i černobílá fotografie 

* výhodné ceny, digitální zpracování 
a rychlé termíny dodání foto prací 

Bližší info. a objednávky: 
m +420 777 077 361 

POZOR POZOR POZOR POZOR 

Pořežeme kulatinu 
přímo u Vás pásovou pilou na prkna, 

trámy, fošny apod. T. 732 535 769 

Finanční půjčky bez ručitele 
J. Havlová, Ledeč nad Sázavou 

Tel.: 724 022 441 

BYT K PRONÁJMU 
Nabízím k pronájmu byt I. kategorie, 

2 + 1 v Ledči n. S. 
Nabídky přijímám na telefonu: 

777 720 545 
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S á z a v a 
Když jsem ještě chodil do školy v Leděi nad Sázavou, tak 

mne učil jak Eduard Doubek starší, tak i mladší. A hovořili 
i o řece Sázavě, která je nezaměnitelnou dominantou města. 
První hovořil mj. o Stvořidlech a o tom, že i ve výši 20 metrů 
nad současnou hladinou jsou balvany obroušené podobně 
jako v nynějším korytě. Druhý pak hovořil o tom, že Sázava 
původně pramenila a tekla jako dnešní Sáz^vka ústící do Sá-
zavy ve Světlé n. S. Nebyla tedy řekou, jak ji nyní známe. 

V roce 1965 sepsal Ota Zouplna zajímavou knihu s jedno-
duchým názvem S á z a v a a vydal ji Orbis. Každopádně má 
krásné snímky i zajímavý text. Ale jak to vlastně s tou Sáza-
vou je? 

Každopádně jsme se učili, že Sázava pramení z Velkého 
Dářka. Ale kde se tento velký rybník vzal? Kupodivu jeho 
vznik se klade už roku 1480 a je o celých sto let starší nežli 
známý Rožmberský rybník. A byl u toho Viktorin, kníže 
minsterberský, syn krále Jiřího z Poděbrad, který si za ženu 
vzal Žofii Ptáčkovou z Pirkštejna. Žofie 
mimo Rataje přinesla věnem i Polnou. 
Jemu přenechal žďárský klášter pusté 
místo Darsko na založení rybníka. 

I tak je záležitost pramenů poněkud 
složitější. Původně byl považován zaje-
den z pramenů řeky Cikhájský potok 
pramenící pod Žákovou horou (810 m 
nad mořem), který zanedlouho stačí na-
pojit rybník Strž a Konventní rybník. 
Západně od Žákovy hory pod Šindel-
ným a Kamenným vrchem (802 a 801 m 
n. m.) pramení potok Stružný. Ten právě 
napájí Velké Dářko, když západně leží 
ještě Malé Dářko. A aby tomu nebyl ko-
nec, tak na východní straně Dářka ústí 
Karlovský potok. 

Tak jsme tedy u Velkého Dářka, od-
kud pramení Sázava. Její tok je téměř ve 
směru sever - jih a stačí napájet několik 
rybníků: Nový, Železný, Stříbrný, Pil-
ský a Bránský (kam se vlévá Cikhájský 
potok). Teprve tehdy dosáhne Žďáru 
nad Sázavou. Ještě stačí přibrat potok 
Staviště. Je tedy situace s přítoky a ryb-
níky na horním toku Sázavy více než 
složitá. A právě ve Žďáru n. S. se řeka 
stáčí a nabírá západní směr. 

Jakkoliv je u nás Sázava velice zná-
mou řekou, kupodivu v naučných slov-
nících a encyklopediích v Německu 
(Brockhaus, Meyers Lexikon) či Anglii (Encyklopedia Bri-
tanica) není o ní ani zmínky. Avšak u nás odkazy jsou a dosti 
se od sebe liší. Prosím, zde jsou ukázky: 

Řeka ve střední části ČR, délka 225 km, plocha povodí 
4349 km2, průměrný průtok 25 m3/sek. Pramení ve Žďár-
ských vrších, teče převážně k západu, hlavní přítoky zleva 
Želivka a Blaníce. 

(Diderot 1990) 
Jinde je uvedeno, že je to přítok Vltavy v Čechách, temeni 

se u Vojnová Městce a po toku 213 km padá u vsi Sázavy 
proti Davli do Vltavy. 

(Malý naučný slovník asi z přelomu minulého století). 
Slovník Univerzum Odeon 2001: jsou podobné údaje, 

avšak navíc je přítok zleva uvedena Šlapanka a zprava Sá-
zavka. 

Geografický místopisný slovník Akademia Praha 1993 
uvádí: tok ve středních Čechách, délka 224,6 km, průměrný 
průtok 25,2 m3. 

Není tedy divu, že výše jmenovaný autor monografie o Sá-
zavě píše : „Řeka, která nepramení?" Je velice obtížné zjistit, 
jak to bylo s tou Sázavkou, o níž hovořil prof. E. Doubek. 
Avšak popisuje se, že někteří geografové se zmiňují o tom, 
že toky Želivky a Blaníce směřovaly k severu a posléze 
vznikla Sázava, která jejich toky radikálně změnila. Kdysi 
mě v Ledči n. S. říkal přítel Vladimír Vávra, jemuž jsme ří-
kali Absolon a jenž se zabýval záležitostmi jeskyňářství 
a spolupracoval s odborníky, následující. Podle něho původ-
ně ústila Želivka do Sázavy pod Šeptouchovem. Prý se děla-
ly pokusy, že se v Čertových děrách obarvila voda 
fluoresceinem a údajně se zabarvení objevilo až v jezírku 
v šeptouchovské jeskyni. Nyní, když je napuštěno jezero že-
livské přehrady, je asi tento kdysi tradovaný údaj lichý. 

Ale jak to bylo se Sázavou před 10 milióny lety? Jak došlo 
k těm omletým balvanům ve Stvořidlech, které jsou 20 met-
rů nad hladinou? Tak o tom je už vědcům - geologům dost 

známo. Tehdy situace v české kotlině 
vypadal následovně: Existovalo Pod-
krušnohorské jezero sahající od Chebu 
až po Ústí nad Labem a kdy neexistovaly 
ještě Krušné hory a voda odtékala do 
Německa. Na jihu Čech existovalo velké 
jezero v místech Českých Budějovic. 
Tehdy protékala Ledečskem tzv. Pra-
dávná Sázava, která tehdy byla mohutná 
a která se zasloužila o ony omleté balva-
ny ve Stvořidlech. Pradávná Sázava se 
vlévala do Pradávné Berounky někde 
mezi Kladnem a Plzní a napájely tak už 
jmenované Podkrušnohorské jezero. 
A kde tehdy byla Vltava? Byla malým 
potokem pramenícím někde jižně od 
Prahy a vlévala se do Pradávné Sázavy. 
Jestli z této epochy je tvrzení, že Sázava 
„ukořistila" Blanici a Želivku, to jsem 
neobjevil. A protože v oněch časech 
před milióny let docházelo k mocnému 
zdvihání mas hornin, vznikly nové hory, 
např. Krušné, na jihovýchodě Českomo-
ravské vrchoviny vymílala předchůdky-
ně Dyje kaňon s mohutnými vrstvami 
štěrku. A jak to vypadalo se Sázavou? 
Před 2-3 milióny lety Vltava zmohutně-
la a stala se mohutnou řekou. Spojila se 
jak s Praberounkou tak s Prasázavou, 
které byly každopádně mohutnější. Po-
kud jde o tyto poznatky, pak k nim do-

spěli geologové zkoumající staré říční a jezerní usazeniny. 
A protože bydlím u Labe a téměř denně přes něj chodím či 

jezdím, tak v oné době bývalo mohutným tokem, který pro-
tékal přibližně stejným směrem, jak to známe podnes. 

Bezesporu někoho překvapím sdělením, že u nás ještě 
existuje jedna Sázava, a to Moravská. Pramení u města Krá-
líky a protéká severovýchodní částí Pardubického kraje. 
U Žichlínku se dostává do údolí, kde je hlavní trať Česká 
Třebová - Olomouc. Malebné údolí řeky spolu se železnicí 
pokračuje až k Zábřehu na Moravě, kde se Moravská Sázava 
vlévá do řeky Moravy. Když se plánoval průplav Labe -
Odra - Dunaj, pak právě tato část řeky figurovala v plánech 
projektantů. 

Tolik k řece, bez níž si nelze Ledeč představit. Každopád-
ně by bylo možno o naší milé řece povědět více. Naprosto si 
nečiním nárok, že jsem napsal všechno a že by se to nedalo 
napsat lépe a podrobněji. 

Dr. Miroslav Vostatek 

Tam u řeky Sázavy je tichý, 
klidný kraj, 

na břehu řeky modravý tam 
osadu prej maj. 

Když měsíc kraj ten ozáří 

a peřej zašumí, 
tu kamarádi z osady 

si s lesem rozumí 
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DO NOVÉ 
S fotbalem v Ledči se oficiálně začalo v roce 
1924, tj. před 791ety. I když se podařilo už v mi-
nulosti, aby A mužstvo hrálo krajský přebor, je 
sezóna 2002/2003 zatím sportovně ze všech nej-
úspěšnější. Nejen díky mladšímu dorostu, ale i B 
mužstvo poprvé v historii postupuje do krajské 
I.B třídy a první celek obsadil bronzovou pozici 
v krajském přeboru Vysočina. 
Ale co dál? 
Tuto otázku si sami kladou všichni, kteří se fotba-
lu v Ledči věnují. 
Je jisté, že hlavním úkolem B mužstva pro novou 
sezónu je udržet se v 1 .B třídě. Ten, kdo si myslí, 
že „áčko" může za rok hrát divizi (silnou morav-
skou skupinu), je naivní. 
Nemáme materiální zázemí. Šatny postavili naši 
předchůdci v roce 1952, tj. před více jak padesáti 
lety. Hřiště a zázemí přestalo nebo pomalu přestá-
vá odpovídat legislativě ČMFS (kabiny, sprchy, 
WC, bezpečnostní zóny atd.). 
Doposud není nedořešeno tréninkové hřiště! Areál 
Na Pláckách nevlastní ani město Ledeč, ani TJ 

SEZÓNY 
KOVOFIN1Š (Pozemkový fond). Stávající trávník 
na jediném hřišti, kde můžeme hrát, dožívá (vybu-
dován před cca 25 lety v roce 1979) a v některých 
místech připomíná hřiště spíš oraniště. 
Krytí nákladů na činnost je každým rokem horo-
rem, který nekončí kolapsem jenom díky přispění 
jednotlivých vedoucích a trenérů mužstev, členů 
výboru a dalších pomocníků, kteří kromě času 
mnohdy věnují i vlastní finanční prostředky. 
A nebýt některých ledečských firem, nemohli by-
chom mužstva přihlásit do krajských soutěží. 
V takové situaci se zdají myšlenky na divizi nere-
álné. Ale hráči, město, organizační pracovníci 
a sponzoři se pokusí o nemožné. O postup do di-
vize nejdéle do čtyř let. 
Co pro to uděláme? 
Urychleně s pomocí radnice musíme vytvořit 
předpoklady pro vybudování nového sportovního 
areálu na stávajícím letním stadioně (hřiště, kabi-
ny, hala, bazén). Do budoucna nelze podporovat 
neekonomickou myšlenku roztříštěnosti sporto-
višť v Ledči. 

Dořešit s konečnou platností umístění a vybudo-
vání náhradního hřiště. 
Řešit organizační postavení oddílu. 
Věnovat mimořádnou pozornost žákovským 
a dorosteneckým mužstvům, aby do čtyř let 
vznikl kádr vlastních odchovanců, kteří budou 
mít výkonnostně na divizní soutěž. Nejlepší tre-
néři musí jít k mládeži! Na velké nákupy hráčů 
oddíl nemá prostředky. 
Nalézt takové sponzory, popř. majitele klubu, 
kteří by finančně zajistili řádný, profesionální 
chod oddílu. 
Jako trenér u „áčka" po třech úspěšných letech 
skončil Mirek Kouba, držitel trenérské licence 
UEFA - A. 
Od nové sezóny povedou „áčko" Milan Machala 
- hlavní trenér, Josef Příhoda - asistent a Jarda 
Červenka-vedoucí mužstva. U „béčka" zůstáva-
jí Jaromír Vágner - trenér a Jirka Mašek - vedou-
cí mužstva. 
Pozor změna! 
Dorost již nebude hrát předzápasy v neděli 
„áčku" , ale v sobotu „béčku". 

J. Habásko 

Na prahu nové fotbalové sezóny přikládám malou zajímavost, totiž komentář fotbalového zápasu, od kterého nás dělí téměř osm desítek let a spadá tedy 
do „pravěku" ledečské kopané. Možná bude inspirací pro výborný Zpravodaj pana Jardy Habáska,jen nedej Bože, aby si zejména z citovaného výsledku, 
brali příklad současní fotbalisté. 

S. K. LEDEČ - S. K. ZRUČ 2:7 (1:5) 
Hráno v pondělí 24. května 1926 na hřišti ve Zruči. Mužstvo domácí pora-

zilo svého soupeře velmi šťastně, dík souhře svého útoku a dobrému střílení, 
kde zvláště dobře se uplatnilo bodlování, neb jinak se stříleti nedalo pro mo-
čálovitý a rozmoklý terén hřiště a zvláště těžký míč, který po trávě klouzal 
a na který bylo domácí mužstvo zvyklé a proto výsledek pro hosty není žád-
nou blamáží. Domácí mužstvo ukázalo, jak dovede na svém hřišti vítěziti. 
Žádné kličkování, ve kterém si zvláště libovali hosté, jen běh a střelba dopo-
mohly jim k tak velkému vítězství. U domácích vynikl střední útočník, který 
střelil více než polovinu branek, dále pravá spojka a levé křídlo ostatní se jim 
nevyrovnali. A nyní se opakuje stále stejná historie. Hosté nastoupili s celou 
záložní řadou náhradní, která zklamala na celé čáře jak podporováním vlast-
ního útoku, tak i v držení útoku domácích, této řadě se přičítá tak velká pro-
hra. Útok, jako obyčejně, nestál za nic a zbytečným kličkováním nezmohl se 
ani na jediný dobrý gól. Dobře se uvedl nově zařazený hráč na pravém křídle, 
který také vstřelil nejlepší branku dne při kopu z rohu. Oba beckové vykonali 
dobrý kus práce, ač se jim přičítají některé branky, ale na terénu a za tak sla-
bou zálohou není se co diviti. Nově zařazený brankář se znamenitě osvědčil 
a zapadne do mužstva. Svým neohroženým vrháním se pod nohy útočníků, 
zachránil branku od většího nákladu. A nyní soudce: jest kapitolou pro sebe. 
Stranickým soudcováním poškodil značně hosty a tím také zdeprimoval, 

zvláště druhou brankou, kterou odpískal a která vůbec nebyla. Dále neuznal 
hostům dvě branky pro domnělé offside, které vůbec nebylo. Mužstvo hostí 
nastoupilo: Hajna, Doubek, Wolf, Sochůrek, Hálek, Urban, Jeníček, Vopěn-
ka, Laštovička, Pešek, Minařík. Jest na čase, aby se sportovní klub postaral 
tomuto mužstvu aspoň o nějaké místo, kde by toto mužstvo mohlo se věno-
vati tréninku a tím mu byla dána možnost k lepšímu souladu a souhře, které 
by z nich učinilo mužstvo dobré výkonnosti. Doufám, že toto mužstvo bude 
sehráno, bude na svém hřišti porážet daleko lepší mužstvo, nežje zručské, ale 
čekejme, až bude vyřešena otázka propůjčeného hřiště městem Ledči u pří-
slušných úřadů. Jak brzy - to je ve hvězdách. 

HA VLIČKOVY HLASY (list československé strany socialistické pro jiho-
východní Cechy) ze dne 28. května 1926 

A pro zajímavost dodávám, jak stejný zápas může okomentovat jiný novi-
nář. 

S. K. ZRUČ - S. K. LEDEČ 7:1. Hráno ve Zruči dne 24. května za mírné 
převahy domácích. U Zruče podala dobrý výkon levá strana útoku. Branky: 
Veliš 4, Pospíšil, Vilt, Břečka. Soudcoval dobře p. Zadák. 

SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ PODVYSOCKO (časopis čsl. Sociálně 
demokratické strany pro okres kutnohorský, uhliřskojanovický a čáslavský) 
ze dne 28. května 1926. 

Dle dobových materiálů připravil-ok 

MUŽI „A" Krajský přebor MUZI „B" - I.B třída 

Den Datum Začátek Odjezd Utkání 

So 9.8. 16:30 15:00 Havlíčkův Brod - Ledeč 

Ne 17.8. 16:30 Doma Ledeč - Humpolec 

Ne 24.8. 16:30 14:00 Žďár - Ledeč 

Ne 31.8. 16:30 Doma Ledeč -T ř eb í č „B" 

So 6.9. 16:00 13:30 Žirovnice - Ledeč 

Ne 14.9. 16:00 14:00 Pe lh ř imov -Ledeč 

Ne 21.9. 15:30 Doma Ledeč - Náměšť 

Ne 28.9. 15:30 14:00 Světlá - Ledeč 

Ne 5.10. 15:00 Doma Ledeč -Cho těbo ř 

Ne 12.10. 15:00 12:30 Vrchovina - Ledeč 

Ne 19.10. 14:30 Doma Ledeč - Bystřice 

Ne 26.10. 14:30 11:15 Hartvíkovice - Ledeč 

Ne 2.11. 14:00 Doma Ledeč - Bedřichov 

Den Datum Začátek Odjezd Utkání 

Ne 10.8. 17:00 15:45 Okrouh l i ce -Ledeč 

So 16.8. 16:30 Doma Ledeč - Jiřice 

So 23.8. 16:30 15:00 Chotěboř „ B " - L e d e č 

So 31.8. 16:30 Doma Ledeč -V r chov i na „B" 

Ne 7.9. 16:00 14:15 He rá l e c (HB ) - Ledeč 

So 13.9. 16:00 14:15 Lukavec - Ledeč 

So 20.9. 15:30 Doma Ledeč - Lučice 

Ne 28.9. 15:30 14:15 Veselý Žďár - Ledeč 

So 4.10. 15:00 Doma Lede č -Humpo l e c „B" 

Ne 12.10. 15:00 12:45 Herálec (ZR) - Ledeč 

So 18.9. 14:30 Doma Ledeč -Če rnovs i ce 

Ne 26.10. 14:30 11:30 Radostín - Ledeč 

So 1.11. 14:00 Doma Ledeč - Bohdalov 

13 



NOVÁ GEODETICKÁ FIRMA 
GEODET - Ing* DAGMAR OLIŠAROVÁ 

Husovo nám. 67 
(vedle Komerční banky} 

584 01.: Ledeč naci Sázavou...-.: . 
Tel.; 728 82Z 870 

Geodetické práce 
Geometrické plány pro: 
• 7•zaměřeni nové stavby 

fcekolaudač* rfzenf • . 
-děleni stávajících po2em&: 

•f obrn: áho 
katastru 

' , •' •"-í̂ .;" ! . . ^ . ' I ' v ; . ^ 
Vytyčení pozemku 
Vytyčení stavby dle projektové 

LEVNÁ MÓDA Z NORSKA 
PALANDY A POSTELE 

Z PŘÍRODNÍHO 
MATERIÁLU, KOMISNÍ 

PRODEJ 
Koželská ul. 205 

Ledeč n. S. 
(nad mototechnou) 

Prodejní doba 
Po: 13-17 

Út: 9-12, 13.30-17 
St: 9-12, 13.30-17 

Čt: 13-17 
Pá: 9-12, 13.30-17 

So: 8-12 
Každé pondělí a čtvrtek se 

doplňuje nové zboží! 

STALO SE ROKU... 
1923 
V polovině srpna odpoledne porodila v polích 
U Cihelny Alžběta Brzoňová, 281etá žena 
z Koutů, kloučka. Dopraveni byli do izolace. 
Matka i malý světoobčan byli zdrávi. 
Upravuje a válcuje se Nádražní ulice, která 
byla vydlážděna kostkami a zároveň byly 
upraveny i chodníky. 
Aero „L. Bark" se sneslo dopoledne Na Rá-
mech na strniště, a to pro poruchu motoru. 
Událost přilákala davy místních diváků. Od-
poledne, za silného protivětru, odletělo letadlo 
do Prahy. Denně létají zde aera na Slovensko 
(již od 5.30 ráno) a zase zpět. 
V neděli 26. v časných hodinách ranních vy-
burcováno bylo občanstvo města poplašný-
mi signály hasičskými, a to j iž šlehaly 
vysoko k oblakům plameny z domu paní 
Freischbergové, kde požár z neznámých pří-
čin vypukl. Záhy byl zachvácen i sousedící 
jednopatrový dům, tak zvaný židovský, veli-
ce zchátralý a také dům pana Josefa Reicha. 
Jen včasným a rázným zakročením místního 
sboru hasičů, pod vedením zdatného velitele 

SPOLEČENSKÁ K R O N I K A 
70. narozeniny oslaví 
7. 8. Posp í š i lová Ja rmi la 

H a v l í č k o v a 631 

1 1 . 8 . B a k u l a Josef , Hradn í 7 1 7 

2 1 . 8 . M o j ž í š o v á Mar ie , Souboř 22 

25. 8. V e s e l s k á Mar ie , L ipová 324 

26. 8. C h a r v á t o v á Mar ie , O b r v a ň 25 

75. narozeniny oslaví 
7. 8. Břez ina Jose f , N a Ska lce 694 

14. 8. H o l o u b k o v á Mar ie , L o v č e n 651 

15. 8. M a š k o v á Vlas ta , 5. kvě tna 1202 

80. narozeniny oslaví 
1. 8. N e j e d l ý Karel , H a b r e c k á 373 

2 1 . 8 . Štencl Bohus lav , N a Ž i ž k o v ě 3 3 9 

26. 8. P ř íhoda Vlad imí r 
Z a h r á d e c k á 9 1 7 

K Vašemu životnímu jubileu Vám přeje-
me prožití dalších dnů Vašeho života ve 
zdraví a spokojenosti. 
Svatby 
M i l e n a K o r d u l o v á + Ví tězs lav S labý 
Er ika K o r b e l o v á + Ladis lav Krá tký 
Novomanželům přejeme do společného 
Života hodně lásky, porozumění a spo-
kojenosti. 
Narozeni 
J a k u b B e r n a d Kr i s týna K o l á ř o v á 

T o m á š Konče l 

Vážení rodiče, s radostí vítáme narození 
Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, 
aby vyrůstalo ve zdraví a k všeobecné ra-
dosti. 
Zemřeli 
K o s á ř o v á M i r o s l a v a Raue r Fran t i šek 

K a n d o v á Jana K luch Ja ros lav 

Jakubce, bylo zachráněno město před 
katastrofou. Zmotorizovaná stříkačka se 
opět velice osvědčila a byl by zapotřebí 
i druhý takový stroj. 
1928 
Dne 13. a 15. srpna se městem přehnaly velké 
bouřky. Nadělaly velké škody a mimo jiné 
byly náplavami zaneseny všechny stoky, takže 
v ulicích stála voda. 
Dne 17. srpna zemřela paní Vítková, vdova po 
hostinském a řezníkovi Františku Vítkovi. Jen 
o den později, 18. srpna, byl v novostavbě so-
kolovny v Ledči při odstraňování lešení pada-
jícím trámem zabit František Prokop. Týž byl 
ledečský rodák a majitel domu číslo popisné 
114 v Ledči, v němž provozoval obchod smí-
šeným zbožím. Nedařilo se mu valně, přišel 
o svšechen majetek a vystěhoval se do Ameri-
ky. Po vypuknutí světové války odjel z Ameri-
ky do Francie, kde dobrovolně vstoupil do 
vojska jako legionář. Po skončení světové vál-
ky přijel do Ledče jako legionář v stejnokroji 
francouzské armády. Byl svobodný. Při no-
vostavbě sokolovny pomáhal jako dobrý So-

NESEĎTE DOMA A POJĎTE 
V ZÁŘÍ 00 KINA! 

3 . 9 . K A M E Ň Á K 
19.30 Ú s p ě š n á f i l m o v á k o m e d i e 

Z d e ň k a T r o š k y . 
6 . 9 . J O H N N Y E N G L I S H 
19.30 Strhuj íc í , excen t r i cký komed iá ln í 

v ý k o n R o w a n a A t k i n s o n a 
v nepokry té parod i i n a J a m e s e 
Bonda . 

1 0 . 9 . H L U B I N A 
19.30 Jeden z ne jú spěšně j š í ch f i lmů 

U S A . 
1 3 . 9 . M A T R I X R E O A D E D 
19.30 Dalš í pok račován í ú s p ě š n é h o 

sci-f i f i lmu. 
17. 9. H A R R Y P O T T E R 

A T A J E M N Á K O M N A T A 
17.30 Harry Pot ter se p o p r á z d n i n á c h 

vrací do kouze ln i cké školy 
v Bradav ic ích . V e škole se a le 
z a č n o u dít p o d i v n é v ě c i . . . 

20 . 9. C H A R L I H O A N D Í L C I : 
N a p lný p e c k y 

19.30 Sexy agen tky z n o v u v akci . 
Ten tokrá t j s o u v sázce dva 
s t ř íbrné prs teny . 

24. 9. P U P E N D O 
17.30 Ú s p ě š n á če ská f i l m o v á k o m e d i e 
19.30 v režii J a n a H ř e b e j k a . 
27. 9. X - M A N 2. 
19.30 P remié ra j e d n o h o z ne jú spěšně j -

š ích t i tulů na Z á p a d ě . 

M ě s t s k é k i n o Ledeč nad Sázavou 
upozorňuje návštěvníky kina, že od 
3. září 2003 hraje f i lmová představení 
pravidelně 2 x t ý d n ě a to v e s t ř e d u 
a v s o b o t u v ž d y o d 1 9 . 3 0 h o d . v e č e r . 

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

H l e d á m dvě spo lubydl íc í nekuřač -
ky (i j edno t l i vě ) do by tu 2 + K K 

v P R A Z E Strašnic ích, v bl ízkost i 
M H D . K nas t ěhován í od 1. 10. 2003 , 

za cenu 2 9 0 0 korun měs íčně . 
Kon tak t : 776 707 943 

kol a Čech. Pohřeb měl dne 20. srpna. Nábo-
ženského vyznání byl československého. 
Pohřbu zúčastnily se téměř všechny korpora-
ce, některé z nich ve stejnokrojích a také velký 
počet občanstva. Na hřbitově před položením 
rakve do hrobu měl řeč Jan Šeba, vyslanec 
z Bělehradu, rovněž ledečský rodák a italský 
legionář. 
1943 
Protože se zvyšuje odběr vody z městského 
vodovodu tím, že se na vodovodní síť připojují 
stále noví a noví odběratelé a to se projevilo 
v sušších ročních obdobích nedostatkem vody, 
rozhodlo město postarat se o nový vodní zdroj, 
který by rozšířil kapacitu vodovodu. Vhodné 
pomocné prameniště bylo objeveno u samoty 
Ovčín na katastru osady Veliká (obec Bojiště). 
S majiteli těchto pozemků, pány Tvrdíkem 
a Charvátem, bylo jednání úspěšné a došlo 
k dohodě o vykoupení těchto pozemků. Obec 
se zavázala postavit oběma jmenovaným vo-
dovodní přípojky a povolila jim denní spotře-
bu vody až 25 hl. (Ke stavbě tohoto 
pomocného vodovodu však zatím nedošlo), ok 

/ 
{ V n e d ě l i 17 . s r p n a 2 0 0 3 o d 18 h o d i n n a k r y t é m l e t n í m p a r k e t ě v K e b l o v ě \ 
j v y s t o u p í p o p u l á r n í p r a ž s k á k a p e l a Š L A P E T O . Č i s t ý v ý t ě ž e k z e v s t u p n é h o i 
\ v ě n u j í p o ř a d a t e l é p o d o h o d ě se S l a p e ť á k y , k t e ř í b u d o u h r á t z a s n í ž e n ý h o - { 
í n o r á ř , n a k o n t o F o n d u o h r o ž e n ý c h dě t í . T a k ž e n e v á h e j t e a p ř i j ď t e v n e d ě l i i 
| 1 7 . s r p n a n a 18. h o d i n u d o K e b l o v a ! U d ě l á t e r a d o s t s o b ě p o s l e c h e m d o b - i 
jirých č e s k ý c h p í s n i č e k v p o d á n í k a p e l y Š L A P E T O a z á r o v e ň i m n o h a d ě - j 
U e m , k t e r ý m F o n d o h r o ž e n ý c h dě t í z e z í s k a n ý c h p e n ě z p o m ů ž e . j 
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