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SOCHY A NÁMĚSTÍ 
Téměř na opačných koncích rozlehlého ledečského náměstí najdeme dvě památeční 

sochy, respektive jedno sousoší. Věkem je dělí téměř 160 let, ale kdyby tak tito, bohu-
žel němí svědci mohli vypovídat, jistě by to bylo nad všechny kronikářské záznamy, 
které máme k dispozici. A jistě by nás nezajímal jen tok velkých dějinných událostí, ale 
také osudy lidí, kteří byli a jsou s tímto městem spojeni. Kamenní svědci by také jistě 
rádi pustili nejednu informaci o svém ohrožení i ranách, které jim čas na masivních 
podstavcích připravil. 

Mariánské sousoší už má za sebou několik oprav, poslední před šestnácti lety. To se 
sousoší zaskvělo novotou a ve slunečních paprscích se třpytily zlaté atributy světců. Po 
nájezdech vandalů však mají už zase holé ruce a zdá se, že ještě nějaký čas budou jejich 
útrpné pohledy směrem do nebes tento stav provázet. Zvláště po nynějších úpravách 
náměstí bude mít zlobná ruka pobudů k památce ještě blíž. 

To ještě ne osmdesátiletý Mistr Jan v západní části náměstí je na tom mizerně už teď. 
Jeho žehnání městu je už nyní mementem. I když se zdá, že ztráta levé ruky je spíše dí-
lem času než vandalským počinem, je pohled na šiřitele pravdy velmi smutný. Jistě by 
bylo záhodno, abychom zavčas pomohli středověkému učenci, který dal centru našeho 
města jméno. Jistě si to zaslouží, už také proto, abychom nemuseli zase hledat pro naše 
náměstí nové pojmenování a abychom v dobré víře naplňovali motto na podstavci so-
chy : „ Milujte se vespolek, pravdy každému přejte "! ok 

P O Z V Á N K A DO S O K O L O V N Y 
18. srpna od 10 hodin „KARUZOŠOU" - soutěž ve zpěvu pro klienty ústavů so-

ciální péče a stacionáře. Akci pořádá TJ SOKOL, Restaurace „Na Růžku" a ledečský 
stacionář Petrklíč. Účast pořadatelům přislíbily ústavy ze Zboží, Háje, Slatiňan, Skři-
van, Křižanova, Bystré a Červeného Hrádku. V hodnotící komise zasedne mimo jiné 
i pan Kasal, místopředseda poslanecké sněmovny, dr. Běla Hejná, ředitelka Oblastní 
charity Bc. Anna Blažková, zřejmě i pan Libor Joukl z Přibyslavi a starosta města Le-
deč nad Sázavou. Organizátorem akce bude též pan Karel Hrůša z Ledče nad Sázavou. 
Akce je přístupná i veřejnosti. 

20. srpna od 15 hodin „ÚSMĚV DĚTEM" - zábavné odpoledne pro děti a mládež. 
Tuto charitativní akci zorganizovala a pořádá Petra Kraj íčková pod hlavičkou města Le-
deč nad Sázavou. Na programu bude vystoupení skupiny Maxim Turbulenc a zpěváka 
Michala Davida, soutěže a hry pro děti. Náklady akce jsou kryty ze sponzorských darů 
ledečských i okolních firem a institucí. Výtěžek z akce bude věnován na pomoc při od-
straňování následků povodně, pro potřeby Denního stacionáře Petrklíč pro dětí a mládež 
s kombinovaným postižením v Ledči nad Sázavou a na vesničku SOS v Brně. 

Obě akce jsou jasným důkazem tvrzení, že: „Když se chce, takto jde!" -sv-

SRPEN 
V zahradu uzavřenou světu 
šum klasů zavívá a voní živným 

chlebem. 
Pokojná píseň žní jde po polích 
a pod ohnivým sluncem 
blažený pot si stírá člověk. 

ČTĚTE NA STRANĚ 
Nový tajemník na MÚ str. 3 
Zimní stadion-harmonogram 

str. 5 
Horní Paseka str. 6-7 
Házenkáři u moře str. 10 
Podzimní fotbal - los str. 11 

Vodívej, kvete růže 
1ffluzeum — &tru\) JLedec nad Sázavou 
vás srdečné zve na vystoupení skupiny 

as sans toi ( f t e z tebe ne) 
JLucxe Soljaková - zpěv 

Vetru Ochová - zpěv 
IMurkétu Cechová - klavír 

28. srpen 17 hodin 

- &tral) JLébei 
při nepřízni počasí v Synagoze. 

Od 3. 9. Do 31. 10. 2004 pořádá 
městské muzeum výstavu 

malířů a umělců z Jledečska. 
Zahájení 3. 9. ZOO4 v 18 hod. 

Romeo a Julie na ledečském hradě 
Jedinečná příležitost zhlédnout nejkrásněj-

ší, ale zároveň nejsmutnější Shakespearův pří-
běh lásky skýtá nejen Pražský hrad, ale i hrad 
v Ledči nad Sázavou. 

Od 3. 9. do 5.9. se na ledečském hradě usku-
teční 3 večerní představení pod širým nebem. 

Jádro hereckého souboru, který hru nastu-
doval, tvoří Činoherní skupina gymnázia Le-
deč n. S. V hlavních rolích se představí Jan 
Cihlář a Zuzana Pipková. 

Zpracování a režie: Tomáš Doležal za po-
moci Jana Vrzáčka, na motivy překladu Josefa 
Topola. 

Představení pořádá: Centrum - DDM Le-
deč n. S. a CSGL za podpory města Ledeč nad 
Sázavou, společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou 
s.r.o. a ZUS Ledeč n. S. 

Sponzory divadla jsou: Centrum - DDM 
Ledeč n. S. 

Předprodej vstupenek od 2. 8. v informačním 
centru Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o., Husovo 
náměstí č. 60, Ledeč n. S. (telefon 569 721 471). 
Začátky představení vždy od 20 hodin 
Kontakt: Centrum - DÓM Ledeč n. S. 

centrum@ddmledec.cz 
tel. 569 720 537 

mailto:centrum@ddmledec.cz


ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou 
konaného dne 21. června 2004 
• RM bere na vědomí „Zápis zjednání Bezpeč-
ností rady obce o řešení krizové situace - povod-
ně v Ledči nad Sázavou dne 10. června 2004" ze 
dne 17. 6. 2004. 
• RM bere na vědomí rozhodnutí Krajského úřa-
du kraje Vysočina ze dne 17.6.2004 o konání ve-
řejné sbírky za účelem pomoci osobám 
postiženým záplavami v Ledči nad Sázavou 
v době od 21. 6. 2004 do 20. 7.2004 formou shro-
mažďování finančních příspěvků na předem vy-
hlášený zvláštní bankovní účet č. 
787943440257/0100 zřízený u Komerční banky 
a.s. pobočka Ledeč nad Sázavou. 
• RM bere na vědomí poskytnutí daru od staros-
ty města pana Stanislava Vrby a místostarosty 
pana Jaroslava Doležala Domu pečovatelské 
služby - videorekordér v hodnotě 1000,- Kč pro 
společenskou místnost DPS. 
• RM projednala nabídku společnosti Czech On 
Line, a.s. U nákladového nádraží 8, Praha 3, ze 
dne 21.6. 2004 a v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schva-
luje uzavření Smlouvy o poskytování služby 
COL Voice Easy pro telefonní čísla 569729511, 
569726631, 569726593 a 569721512 a pověřuje 
starostu města p. Stanislava Vrbu k podpisu výše 
uvedené smlouvy. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
uzavření Smlouvy o spolupráci na zhotovení pro-
pagační brožury Světlá nad Sázavou - Ledeč nad 
Sázavou - Zruč nad Sázavou obsahující kartogra-
fie měst s firmou GARP HK, spol. s r.o., Malé ná-
městí 14/15, Hradec Králové. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení projektu na 
akci „Revize dopravního značení místních komu-
nikací v Ledči nad Sázavou" s firmou Ing. Jaro-
slav Kolmaš - projekt a inž. služby, Houbová čp. 
1034, Chotěboř, za cenu 50 000,- Kč. 
• RM projednala nabídku firmy FairNet Sys-
tems, s.r.o., Nádražní 167, Ostrava, a v souladu 
s § 102 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje uzavření 
smlouvy na nákup programového vybavení PC 
Info k zabezpečení SW auditu za zvýhodněnou 
cenu 10 300,- Kč a pověřuje starostu města p. Sta-
nislava Vrbu k podpisu této smlouvy. 
• RM projednala žádost pana Františka Fialky, 
bytem Pivovarská ul. čp. 1223, Ledeč nad Sáza-
vou ze dne 14. 5. 2004 a souhlasí s využitím poze-
mku pare. č. 2179/2 - trvalý travní porost v k.ú. 
Ledeč nad Sázavou panem Fialkou na sekání trá-
vy bezplatně s tím, že případná nájemní smlouva 
bude uzavřena až po vybudování nového mostu 
na komunikaci ulice Ke Křížům. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
pronájem části pozemku pare. č. 2136/9 v k.ú. Le-
deč nad Sázavou o výměře cca 720 m2 za cenu 
1.000,— Kč/rok Společenství vlastníků bytů čp. 
684 - 686 v ulici Zd. Fibicha v Ledči nad Sázavou 
s tím, že ve smlouvě bude zakotveno věcné bře-
meno ve prospěch stavby topného kanálu a s tím, 
že uvedený pozemek si může Společenství vlast-
níků oplotit. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 

pronájem části pozemků pare. č. 469/2 a 2329/2 
v k.ú. Ledeč nad Sázavou pro CENTRUM - Dům 
dětí a mládeže Ledeč nad Sázavou bezplatně 
s tím, že bude uvedené prostranství udržováno 
v řádném stavu. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ve výši 
10 000,- Kč z Fondu Vysočiny - Grantového 
programu na podporu rozvoje komunikační infra-
struktury „Webové stránky měst a obcí" s Krajem 
Vysočina, Žižkova ul. čp. 57, Jihlava, na projekt 
Města „LeNet WEB". 
• RM projednala žádost SK Kožlí o poskytnutí 
finančního příspěvku na pořádání Koželských 
slavností dne 26. 6. 2004. Rada města neschvalu-
je poskytnutí finančního příspěvku, ale schvaluje 
poskytnutí věcného daru, a to 5ti kusů publikace 
Dominanty Ledeč nad Sázavou, a zapůjčení pó-
dia zdarma. 
• RM schvaluje pořádání akce „Úsměv dětem" 
dne 20. 8. 2004 v prostorách sokolovny v Ledči 
nad Sázavou od 15.00 do 18.00 hodin pod hla-
vičkou Města Ledeč nad Sázavou s tím, že veš-
keré výdaje budou pokryty ze sponzorských 
darů a akce bude realizována rozpočtovou změ-
nou, jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. 
Na programu bude vystoupení skupiny Maxim 
Turbulenc a Inky Rybářové. Hlavním organizá-
torem bude Petra Krajíčková, která zajistí krytí 
nákladů ve výši cca 40 000,- Kč ze sponzor-
ských darů. Rada města pověřuje starostu města 
pana Stanislava Vrbu podpisem smluv s umělec-
kými agenturami. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění neschva-
luje pronájem dřevěného objektu u nemocnice 
Háj, na pozemku pare. č. 734 - stavební v k.ú. Le-
deč nad Sázavou oddílu Pathfineder „Draci" 
s tím, že doporučují tomuto oddílu obrátit se s ob-
dobnou žádostí na Ustav sociální péče Háj o pos-
kytnutí jiného vhodného objektu. 
Z mimořádného zasedání Rady města Ledeč 
nad Sázavou konaného dne 28. června 2004 
• RM bere na vědomí informaci starosty města 
p. Stanislava Vrby o průběhu mimořádné valné 
hromady Zájmového sdružení právnických osob 
„Úpravna vody Želivka" v likvidaci, která sou-
hlasila s převodem majetku sdružení vkladem do 
akciové společnosti Úpravna vody Želivka IČO 
26496224, čímž došlo k navýšení základního ka-
pitálu a.s. o 800 mil. Kč. Město Ledeč nad Sáza-
vou bude v a.s. Úpravna vody Želivka vlastnit 
3690 ks listinných akcií v nominální hodnotě 
11 402 100,- Kč. Předání a převzetí akcií se usku-
teční v závěru roku 2004. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
uzavření Účastnických smluv na rozšíření a opti-
malizaci VPN T-Mobile v předloženém znění 
a pověřuje starostu města p. Stanislava Vrbu 
k podpisu smluv. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvalu-
je uzavření Smlouvy Významného zákazníka 
T-Mobile v předloženém znění a pověřuje sta-
rostu města p. Stanislava Vrbu k podpisu 
smluv. 
• RM ukládá starostovi p. Stanislavu Vrbovi 
a tajemníkovi pí Kubistově zjistit povinnost Měs-
ta provozovat Veřejné telefonní stanice. 

Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou 
konaného dne 19. července 2004 
• RM bere na vědomí přehled o neplacených ná-
jemných z bytů v majetku Města Ledeč nad Sáza-
vou a zároveň bere na vědomí předložený vývoj 
dlužných částek a jejich umořování (stav k 30. 4. 
2004). 
• RM bere na vědomí informaci starosty města 
p. Stanislava Vrby o jednání se zástupci kraje Vy-
sočina ve věci převodu zřizovatelských kompe-
tencí k ZUŠ, DDM a Zvláštní škole. 
• RM podle § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění stanovuje, že výkonem 
občanských obřadů - vítáním dětí s práveni uží-
vání závěsného odznaku se státním znakem ČR je 
pověřen: Ing. Vladimír Molín, tajemník MěÚ. 
• RM na základě § 102 odst. 2 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schva-
luje Zdeňku Slepičkovi ^prodloužení nájemní 
smlouvy k bytu č. 2/1 v ul. Čechova, čp. 77 v Led-
či nad Sázavou na dobu určitou od 1. 7. 2004 do 
31.12.2004. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
vyvěšení záměru Města odprodat pozemky 
parc.č. 2073/3, 2074/4, 1753, 2024/2, 2058, 
2059/2, 2289/3 v kat. území Ledeč nad Sázavou. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
znění smlouvy o budoucí kupní smlouvě a znění 
nájemní smlouvy v souvislosti s výstavbou II. 
etapy „Rekonstrukce mostu ev.č. 130-009 přes 
řeku Sázavu včetně rekonstrukce části silnic 
11/130 a 11/339 v centru Ledče nad Sázavou" na 
pozemky schválené pro trvalý zábor usnesením 
zastupitelstva města dne 18. 6. 2003 a pověřuje 
starostu města pana Stanislava Vrbu podpisem 
těchto smluv. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
uzavření smlouvy s panem Zdeňkem Chládem, 
Melechovská 539, Ledeč nad Sázavou a uzavření 
smlouvy s firmou Directa Group s.r.o. Praha, za-
stoupenou p. Ing. Vojtěchem Rosickým, na vy-
pracování kompletní žádosti o podporu ze 
strukturálních fondů EU na projekt „Metropolitní 
síť" v celkové výši 30 tis. Kč. 
• RM ukládá starostovi města p. Stanislavu Vr-
bovi jednat s vedením kraje Vysočina o podmín-
kách realizace SO 105 - Chodníky a S0431 -
Veřejné osvětlení v rámci akce „Rekonstrukce 
mostu ev.č. 130-009 přes řeku Sázavu v Ledči 
nad Sázavou" a o rozsahu spolufinancování těch-
to stavebních objektů. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporuču-
je ZM schválit koupi pozemků od firmy Wiener-
berger cihlářský průmysl a.s. České Budějovice 
v lokalitě motokrosového závodiště. 
• RM neschvaluje žádost pí. Renaty Prchalové, 
nájemce městského bytu č. 6 o velikosti 2+1 
v domě čp. 555, ulici Ke Stínadlům v Ledči nad 
Sázavou, o poskytnutí podnájmu panu Pavlu 
Smutnému, trvale bytem Ke Stínadlům 555, Le-
deč nad Sázavou, a to z důvodu nehrazení nájmu 
a služeb spojených s užíváním bytu. 
• RM neschvaluje žádost p. Pavla Smutného 
o uzavření splátkového kalendáře na úhradu dluž-
ného nájmu, a to z důvodu, že dlužníkem vůči 
Městu Ledeč nad Sázavou je dle zákona považo-
ván nájemce bytu, tj. pí Renata Prchalová. 

Co nového na Vys( 
K Fondu Vysočiny přistupuje možnost čerpání evropských peněz 

V úterý 27. července se konalo v pořadí již čtvrté zasedání Zastupitel-
stva kraje Vysočina v roce 2004. Pro obce a občany Vysočiny, zejména 
potom malé střední a drobné podnikatele, považuji za nejzajímavější 
body projednávané pod čísly 19 až 29. Právě při projednávání těchto 
bodů krajské zastupitelstvo schvalovalo vyhlášení nových grantových 
programů v rámci Fondu Vysočiny a prvních grantových schémat 
v rámci opatření Společného regionálního operačního programu (zkrá-
ceně SROP). V další části mého článku se pokusím velmi stručně a zjed-
nodušeně vysvětlit podstatu projednávaných bodů. 

Grantové programy Fondu Vysočiny 
Výzkum - vývoj - inovace (2,77 mil. Kč), Rozvoj malých podnikate-

lů (3,81 mil. Kč), Certifikace osvědčení (2,20 mil. Kč), Vítejte 
u nás 2004 (2,00 mil. Kč), Doprovodná Infrastruktura cestovního ruchu 
2004 (5,00 mil. Kč) a Integrace Aplikačního vybavení informačního 

čině - červenec 2004 
systému veřejné správy zkráceně ISVS (1,00 mil. Kč) jsou názvy kraj-
ským zastupitelstvem nově vyhlášených grantových programů. Kraj 
Vysočina vyhlášením těchto programů uvolňuje téměř 17 miliónů korun 
zejména za účelem podpory rozvoje malých a drobných podnikatelů 
a potřebné infrastruktury obcí. Přesné zaměření jednotlivých programů, 
možné žadatele a míru spolufinancování naleznou zájemci na webové 
stránce kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz. 

Pro čtenáře je, dle mého názoru, nejdůležitější zprávou sdělení, že obce 
i podnikatelé na Vysočině především pak v cestovním ruchu mají možnost 
získat někdy i více než 50% dotaci na realizaci svých záměrů (nové výrobní 
postupy, výzkum, modernizace, certifikáty, turistické balíčky, parkoviště, 
běžecké trasy, vybavení zimních areálů, lepší přenos dat apod.). 

Veškeré podrobnější informace nalezne čtenář na webových strán-
kách www.kr-vysocina.cz a www.strukturalni-fondy.cz. 

Miloš Vystrčil, náměstek hejtmana kraje Vysočina, www.vystrcil.cz 

2 M o w f 
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Městský úřad s novým tajemníkem 
Od 1. července 2004 byl do funkce 

tajemníka Městského úřadu v Ledči 
nad Sázavou jmenován se souhlasem 
ředitelky Krajského úřadu kraje Vy-
sočina pan ing. Vladimír Molín, kte-
rý byl vybrán na základě 
výběrového řízení pořádaného 
v dubnu tohoto roku městem Le-
deč nad Sázavou. 

57 letý Ing. Vladimír Molín je 
veřejnosti znám jako erudovaný 
a pečlivý úředník ze svého působe-
ní na vedoucích místech na Úřadu 
práce a Finančním úřadu v Ledči 
nad Sázavou a je přijatelný pro 
celé politické spektrum. Vedení 
města si od jeho nástupu slibuje 
docílení lepší organizace práce na 
Městském úřadě v Ledči nad Sáza-
vou, její zrychlení a zefektivnění. 

V současné době je na tomto úřa-
dě zaměstnáno 34 zaměstnanců a 3 
uklízečky. Z tohoto počtu je 10 za-
městnanců na Domě s pečovatelskou 
službou, 3 na oddělení sociálním, 3 na 
oddělení správním, 2 na oddělení ži-
votního prostředí, 3 na stavebním od-
dělení, 3 na finančním oddělení, 2 na 
oddělení investic, 1 v kanceláři sta-
rosty, 1 na odboru tiskovém, 4 vedou-
cí odborů, 1 tajemník + 1 pracovnice 
pro mzdovou a personální agendu. 

Městský úřad, který tajemník řídí, 
je pověřeným úřadem pro výkon stát-
ní správy i pro okolní obce v oblasti 
výstavby, územního plánování, život-
ního prostředí, matriky, přestupkové-
ho řízení a sociálních věcí. Touto 
činností se z výše uvedeného výčtu 
zabývá 13 úředníků + 4 úředníci eko-

nomického odboru. Úřad na základě 
smluv s úřady práce a školami využí-
vá v hojné míře též možností stáží a 
praxe. V čele městského úřadu stojí 
starosta, místostarosta a tajemník. 

Město Ledeč nad Sázavou má pro 
vlastní samosprávnou činnost oddě-
lení investiční a majetkové - 2 úřed-
níci, odbor školský a tiskový - 2 
úředníci, kancelář starosty - 1 úřed-
nice a dva uvolnění zastupitelé města 
- starosta a místostarosta, celkem 
tedy pouze pro město pracuje 7 lidí. 
Město samozřejmě využívá pro svoji 
činnost výraznou měrou úředníky 
z oddělení finančního i z ostatních 
odborů, ale je podstatné vědět, že 
většina náplně práce úředníků na 
městském úřadě včetně náplně práce 
tajemníka spočívá ve výkonu činnos-
ti státní správy v přenesené působ-
nosti pro stanovené území. 

Státní správa = vláda - krajský 
úřad - obec s rozšířenou působností -
obec s pověřeným úřadem - obce -
takto se přenáší působnost státní 
správy až na město. Všechny písem-

nosti vyhotovené orgánem města v 
přenesené působnosti města se 
v záhlaví označují slovem „Měst-
ský úřad Ledeč nad Sázavou". 

Samospráva = územní celek -
obec (město). Všechny písemnosti 
v samostatné působnosti města se 
v záhlaví označují slovem „Město 
Ledeč nad Sázavou". 

Starosta zastupuje město nave-
nek. Rozhoduje o záležitostech sa-
mostatné působnosti města 
svěřených mu radou či zastupitel-
stvem města, odpovídá za infor-
mování veřejnosti o činnosti 
města, plní další úkoly stanovené 
zákonem a předpisy. 

Místostarosta zastupuje staros-
tu v době jeho nepřítomnosti. Na le-
dečské radnici má na starosti kontakt 
s Technickými službami, řeší opera-
tivní úkoly spojené s pořádkem, úkli-
dem a stavem městských 
komunikací, budov a veřejných pros-
tranství. 

Tajemník zajišťuje výkon přene-
sené působnosti, plní úkoly uložené 
mu zastupitelstvem, radou města 
nebo starostou, stanoví platy všem 
zaměstnancům města zařazených do 
městského úřadu, plní úkoly statutár-
ního orgánu zaměstnavatele, vydává 
vnitřní řády a předpisy městského 
úřadu. -sv-

• • • 

Může to být i Vaše příležitost... 
Za vydatné podpory české vlády bude ve Zruči n/S. 

postaven společností ASMO nový výrobní závod, který 
přinese do celého regionu nové možnosti zaměstnání. Fir-
ma tu investuje více než 400 mil. Kč. Zahájení výroby se 
očekává již koncem tohoto roku, maximálního rozsahu 
výroby by mělo být dosaženo v roce 2010. 

Závod bude vyrábět servomotory pro automobily, kon-
krétně regulátory elektronického stahování oken, elektro-
nické pohony plynového pedálu a větrání. Během krátké 
doby tady bude vytvořeno 240 nových pracovních míst 
pro přibližně 200 dělníků a 40 mistrů. Zeny a muži by 
měli být zastoupeni přibližně polovinou. 

I když průměrná nezaměstnanost na Ledečsku byla 
před prázdninami nižší, než je celostátní průměr a činila 
něco málo přes 7 %, je třeba si uvědomit, že někde dosa-
hovala až 10% a ojediněle i více. Měli jsme celkem 350 
nezaměstnaných a z toho 2/3 byly ženy. Pracovní příleži-
tosti ve Zruči n/S. mohou být příležitostí i pro nás. 

Vždyť do Zruče n/S. to od nás není tak daleko 
PhDr. Běla Hejná 

poradkyně ministra průmyslu 

Situace na trhu práce 
v mikroregionu 

Ledeč nad Sázavou 
Míra nezaměstnanosti v mikroregionu Ledeč nad Sá-

zavou k 31. 7. 2004 činila 6,99 %, což je 359 uchazečů 
o zaměstnání (z toho 233 žen). Průměrná míra neza-
městnanosti v okrese Havlíčkův Brod byla 6,67 %. 
K 31. 7. 2003 byla na Ledečsku nezaměstnanost 6,75 
%. Počet nezaměstnaných vzrostl od té doby o 37 
uchazečů o zaměstnání. Přímo ve městě Ledeč n. S. je 
207 nezaměstnaných, míra nezaměstnanosti je zde 
6,77 %. 

Počet volných pracovních míst na Ledečsku činí 
v současné době 19 míst. Ve volných místech převažu-
jí dělnické profese. Nyní připadá najedno volné pra-
covní místo přibližně na 19 uchazečů o zaměstnání. 
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Náměstek Zeman chce 
pomáhat regionu 

Náměstek ministra vnitra ČR Ing. Vladi-
mír Zeman, jenž nedávno aktivně pomáhal 
při likvidaci povodňových následků v Ledči 
nad Sázavou, oznámil ve čtvrtek 29. červen-
ce na tiskové konferenci své rozhodnutí kan-
didovat na podzim jako nezávislý kandidát 
do Senátu Parlamentu ČR. 

Vybral si volební obvod číslo 40, kam 
spadá také Ledeč, a který zahrnuje velkou 
část území Havlíčkobrodska a celé Kutno-
horsko. Původním povoláním dopravní inže-
nýr má s prací v Senátu již zkušenosti, když 
v letech 1996-2000 zastával funkci jeho 
místopředsedy. Poté se vrátil zpět k práci na 
Ministerstvo vnitra ČR, kde předtím působil 
od roku 1992 a měl na starosti státní správu. 
V této funkci podle vlastních slov důkladně 
poznal například co tíží menší města a obce, 
které se potýkají s mnohými legislativními 
problémy. 

Proč se rozhodl kandidovat právě ve zmí-
něném obvodu, vysvětluje: „V roce 1994 se 
nám s manželkou podařilo koupit rodinný 
domek v Chlumu u Zbýšova a postupně jej 
upravujeme k trvalému bydlení. Domek sho-
dou okolností leží jen pár metrů od pomyslné 
hranice mezi Kutnohorskem a Havlíčko-
brodskem, tedy uprostřed volebního obvodu. 
V místě jsem plně zakotvil a dá se říci, že 
z pracovních důvodů sice přespávám v Pra-
ze, ale v Chlumu u Zbýšova s rodinou žiji,'4 

říká Zeman a doplňuje, že na jeho rozhodnutí 
kandidovat měla kromě jiného vliv i řada 
rozhovorů s přáteli v Kutné Hoře, bydlišti 
z mládí, a také dobrá znalost celého území 
od Kolína až po Havlíčkův Brod, kde se kdy-
si zhruba deset let podílel na budování želez-
nice. 

„Chci zúročit své životní, pracovní a poli-
tické zkušenosti pro region, který mám rád, 
a kde se cítím doma" konstatoval kromě ji-
ného nátiskové konferenci nynější náměstek 
ministra vnitra a přitom zmínil, že například 
právě Ledeč je oblíbeným cílem jeho čas-
tých návštěv, protože sem jezdí pravidelně 
nakupovat. Vysvětlil také, proč se rozhodl 
kandidovat jako nezávislý. „Pokud budu 
zvolen, tak chci mít prostor pro svobodné 
rozhodování. Služba občanům je pro mě víc 
než služba partajní. Jsem přesvědčen, že se-
nátor by neměl demagogicky hlasovat podle 
toho, jestli je návrh levicový nebo pravico-
vý, ale podle toho, zdaje v dané chvíli dobrý 
nebo špatný pro občany a Českou republi-
ku," zdůraznil Vladimír Zeman. (vk) 

Náměstek ministra vnitra ČR Ing. Vladi-
mír Zeman oznamuje na tiskové konferenci 
v Kutné Hoře své rozhodnutí kandidovat na 
podzim v senátních volbách také na Ledeč-
sku. Foto: Radka Žihlová 

Skutečná pomoc či pouze počátek volební kampaně? 
Čtenáři Cesty Vysočiny si v jejím nedávném vydání mohli přečíst zprávu z tiskové 

konference náměstka ministra vnitra Ing. Vladimíra Zemana. Zde tento pán nejenom 
oznámil svoji kandidaturu na senátora ve volebním obvodě Kutná Hora (kam spadá 
i město Ledeč nad Sázavou), ale hned v úvodu tohoto článkuje též zmínka o tom, že 
aktivně pomáhal při likvidaci povodňových následků v našem městě. Na toto tvrzení 
musím jako místostarosta města reagovat. 

Následky této nečekané ničivé přírodní katastrofy máme všichni ještě v živé pa-
měti. Zničená silnice, poničená obydlí obyvatel města, všudypřítomné bahno, mokré 
a opadané zdi, zničené provozovny místních firem, zkrátka škody za mnoho desítek 
miliónů korun na majetku občanů, podnikatelů, města Ledče nad Sázavou i kraje 
Vysočina. Jako představitel města jsem samozřejmě uvítal každého, kdo se chtěl za-
pojit do odstraňování následků této povodně. Zde bych chtěl poděkovat všem, kteří 
nezištně sami nabídli svoji pomoc. Našla se mezi námi spousta lidí, kteří neváhali 
sami od sebe nabídnout svoji pomoc postiženým spoluobčanům, jiní nabídli finanční 
pomoc, další se nabídli zprostředkovat pomoc státních institucí apod. Této pomoci si 
velice vážím a jsem rád, že mezi námi žijí lidé, kterým není cizí neštěstí lhostejné 
a jsou schopni přiložit ruku k dílu. 

Také se v prvních dnech po povodních v našem městě vystřídalo několik politiků. 
Téměř ihned se namísto dostavil hejtman kraje Vysočina Ing. Dohnal a jeho náměst-
ci RNDr. Vystrčil a RNDr. Pospíchal, kteří slíbili pomoc městu z krajského rozpoč-
tu. Dnes mohu s radostí konstatovat, že svůj slib dodrželi a krajské zastupitelstvo 
městu schválilo příspěvek ve výši 3 milióny korun na odstranění následků povodní 
na městském majetku. Přijel i poslanec Parlamentu ČR Ing. Petr Zgarba a poradkyně 
ministra průmyslu a obchodu PhDr. Běla Hejná. Ti zprostředkovali finanční pomoc 
od státního podniku Lesy ČR a snažili se zajistit jistou pomoc pro Martina Píbila, 
který během několika málo minut přišel o téměř celou svoji živnost. A podívat se mj. 
přijel také náměstek ministra vnitra Ing. Vladimír Zeman, který na závěr své návště-
vy představitelům města nabídl, abychom se na něho v případě nutnosti obrátili bez 
jakéhokoliv konkrétního upřesnění. 

Pod pojmem „aktivní pomoc při likvidaci povodňových následků", jak je to uve-
deno v Cestě Vysočiny, si každý z nás může představit něco jiného. Já jsem ale pře-
svědčen, že pouhá informativní návštěva s neurčitou nabídkou bez jakékoliv 
konkrétní náplně se tímto pojmem ani zdaleka nazývat nedá. Dokonce si dovolím 
tvrdit, že se pan náměstek přijel do Ledče nad Sázavou pouze na chvíli podívat a tuto 
návštěvu poté využil při startu své volební kampaně. Vždyť kdo by mohl zpochyb-
ňovat kandidaturu člověka, který chtěl také „pomáhat". Považuje-li pan Zeman svoji 
návštěvu za pomoc, pak si neumím představit, v případě jeho zvolení do Senátu ČR 
za náš volební obvod, jaký toto bude mít přínos pro tento region. Nejspíše by se poté 
mohl směle srovnávat se současným senátorem, jehož přínos je dle mého názoru pro 
náš region taktéž téměř nulový. Osobně výše zmíněné tvrzení považuji za dosti nese-
riózní a nešťastný počátek jeho volební kampaně. 

Jaroslav Doležal, místostarosta města 

NOVÁ TURISTICKÁ BROŽURA - CYKLOTRASA č. 4156 
V Informačním centru v Ledči nad Sázavou se momentálně prodává za 25 korun 

nová turistická brožura, která mapově a textově představuje cyklotrasu č. 4156, tedy 
trasu: Ledeč - Habry - Chotěboř - H. Borová - Sázava u Žďáru n. S. Součástí brožu-
ry je i úsek trasy č. 4122, tedy Přibyslav - H. Borová - Krucemburk. 

Na padesáti stranách formátu 10x21 cm se vám dostane do rukou řada cenných, 
i když stručných informací o jednotlivých sídlech, pamětihodnostech kraje i praktic-
kých rad. Cyklisté i další turisté jistě také ocení nejnovější podrobnou mapu popiso-
vané oblasti. Léto sice vrcholí, ale cykloturisté mají ještě spoustu času na to, aby tuto 
turistickou oblast projeli ještě letos. Jistě nebudou zklamáni ani inzerovanou brožu-
rou, natož krásami vybrané trasy. ok 



Předběžný harmonogram prací na výstavbu objektu S B Í R K A 
„SPORTOVNÍ CENTRUM - Ledová plocha, Ledeč nad Sázavoo" 

7. 6.-20. 6. 2004 - Odhrabání terénu pod plochou -0,7 m, zbytek -0,3 m + 
výkopy patek a pásů (2 týdny). 
Bednění a betonáž pásů, patek a uzemnění (2 týdny). 
1) Pod ledovou plochou štěrkové hutněné lože. 
2) Pod šatnami a sociálním zařízením štěrkové hutněné 
lože. 
Ležatá kanalizace, přívod vody pro plynový ohřev TUV 
- rolbu + odpad z odvodňovacího žlabu (8 týdnů). 
Montáž ocelové konstrukce. 
Podkladní beton pod šatnami, izolace proti vodě, vyzdí-
vání zdiva šaten. 
Montáž panelů SPIROLL nad šatnami + vyzdívání zdiva 
nad kanceláří. 
Montáž panelů SPIROLL nad kanceláří. 
Podkladní beton + izolace proti vodě. 
Montáž střešního a obvodového pláště (3,5 týdne). 
Pěnobeton. 
Montáž chlazení (6 týdnů). Současně vyzdívání příček, 
následně rozvody odpadů, vody a elektro. Část omítek a 
část bet. potěru. 
Betonáž desky - chlazení. 
Dodělání omítek + dodělání bet. potěru + strojovna chla-
zení. 
Topení, kompletace světel nad ledovou plochou + stro-
jovna chlazení. 
Dlažby, obklady, podhledy, malby + strojovna chlazení. 
Kompletace. 

Zkušební provoz chlazení - po 6ti týdnech od zabetonování desky, to je 15. 1. 
2005. 

9.6.-23.6. 2004-
23. 6.-27. 7. 2004 -

27 .7 . -5 .8 .2004-
5. 8.-20. 8 .2004-

20. 8.-27. 8. 2004 -

30.8.-15.9. 2 0 0 4 -
27. 8.-15.9. 2 0 0 4 -
6 .9 . -30 .9 .2004-
15.9. 2004-
20. 9.-31. 10.2004-

1. 11.2004-
2. 11.-10. 11.2004-

8. 11.-21. 11.2004-

18. l l . - l . 12. 2 0 0 4 -
1. 12.-15. 12. 2 0 0 4 -

Zásahy PS Ledeč n. S. 
• 3 .7 . Jednotka vyjela na odstranění spad-
lých stromů u osady Hamry, u obce Vrbka, 
Kamenná Lhota a Kožlí, které bránily prů-
jezdu vozidel na vozovce. 
• 6. 7. Dopravní nehoda u obce Kožlí, bez 
zranění, hasiči převrátili auto zpět na kola 
a zabezpečili proti požáru. 
• 8.7. Ledečskou jednotku vyslalo operač-
ní středisko k požáru v osadě Smrčná, na-
štěstí se jednalo o nedohašené ohniště, ještě 
v noci jednotka odklízela padlé stromy od 
Bilantovy Lhoty až po Smrčnou. 
• 12. 7. Opět spadlé stromy bránící v pro-
vozu a večer dopravní nehoda s lehkým zra-
něním viníka a to vše u obce Golčův 
Jeníkov. 

Ve dnech 15. a 16. července 2004 
proběhla v Ledči n. S. celostátní ve-
řejná sbírka. Humanitární asociace 
TARIA pořádá takové sbírky v mno-
ha městech ČR. 

Výtěžek sbírky bude věnován na 
dokončení rekonstrukce objektu 
v obci Dobrnice u Leštiny u Světlé. 
Tyto opravy probíhají již od února 
2003, kdy asociace Taria objekt za-
koupila. Projekt „LESNÍ DOMOV 
DĚTEM" je určený pro děti z dět-
ských domovů, které sem budou jez-
dit na týdenní výchovně - vzdělávací 
pobyty. 

Na tuto velice potřebnou dostavbu 
jste přispěli zakoupením dřevěného 
kolečka, za což vám všem za všech-
ny potřebné děti moc děkujeme! 

Celkem se v Ledči vybralo 
15 860,- Kč, které půjdou na zakou-
pení čističky odpadních vod a další 
nutné úpravy. 

Chcete a můžete-li pomoci více, 
můžete přispět jakoukoliv částkou na 
konto: Komerční banka, č.ú. 
51-0621980267/0100. 

Zároveň je možné se na postup sta-
veb a rekonstrukcí kdykoliv přijet 
podívat, adresa je Dobrnice 20 (tj. 
bývalá hájovna CHRAŇBOŽ). 

Ještě jednou za děti z dětských do-
movů děkujeme všem, komu jejich 
osud nebyl lhostejný! 

Markéta Prchalová 
Tereza Matoušková 

Gymnázium Ledeč 

• 13. 7. Lehká dopravní nehoda v Hradci 
u Ledče n. S., bez zranění Jednotka vypro-
stila vozidlo z příkopu. 
• 15.7. Další dopravní nehoda v G. Jeníko-
vě na obchvatu s lehkým zraněním jednoho 
z řidičů. 
• 21. 7. Hasiči čistili ucpanou kanalizaci 
v učebním středisku v Podhradí, kde hrozi-
lo zatopení kuchyně a jídelny. 
• 22. 7. Na žádost ledečské policie jednot-
ka vyjela do Chřenovic vytáhnout utonulé-
ho - j e d n a l o se o divočáka. 

V tomto měsíci ledečští hasiči mimo výše 
uvedené zásahy lOx likvidovali obtížný 
hmyz. 

T A R I A 

INZERCE 
REALITY HB - tel. 569 427 545 
• Prodej bytu: 3+1 v os. vlastnictví 

- 2. podlaží panel. domu. Cena 
750 000,- Kč. 2+1 v os. vlastnictví 
- 1. podlaží zděného domu. Cena 
650 000,- Kč. 

• Prodej objektu k podnikání 
v centru obce Kožlí. V minulosti 
užívaný jako hostinec. Cena 
980 000,- Kč. 

5 



SvwfeÁ 
&&cí otUfauvieyiMuc 

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

HORNÍ PASEKA 

Obec Horní Paseka se nachází 10 km jižně od Ledče 
nad Sázavou. Je ojedinělá hlavně svou roztroušenou 
zástavbou, rozloženou v nadmořské výšce od 596 m n. 
m. (u místní kapličky), až po 646 m n. m. (naplochém 
návrší Spálensko - místo dalekých rozhledů, 270 m 
nad hladinou přehrady), čímž se liší od většiny okol-
ních obcí s centrálním uspořádáním domů. Nej starší 
osídlení pravděpodobně vzniklo právě zde ve Spálen-
sku, na rozvodí Zelivky a Sázavy při mýcení zdejších 
hlubokých lesů. První písemná zpráva o všije z doby 
panování krále Přemysla Otakara II. z roku 1265. 

Naše obec Horní Paseka byla od roku 1920 přidruže-
na k Zahrádce, jako jedna z jejích osad vedle Dolních 
Pasek a Starých Hamrů, a to až do roku 1974. Poslední 
dva roky před definitivním zatopením Zahrádky pře-
hradou Želivkou, patřila naše obec pod Rejčkov. Na 
základě usnesení zasedání ONV H. Brod zr . 1976: 
„Obec Zahrádka se slučuje s obcí Dolní Město" Bylo 
tak na dalších 14 let rozhodnuto o osudu obce, avšak 
moc praktické to nebylo. V roce 1990 přišla doba de-
centralizace a naskytla se možnost získání samostat-
nosti - iniciativa pro rozdělení vzešla přímo z MNV 
Dolní Město. V této vpravdě pionýrské době záleželo 
vše na výsledku veřejné schůze, která se konala v sále 
hostince U Časarů. Nej důležitější, pro vznik samostat-
né obce, bylo ihned (do skončení veřejné schůze) ozná-
mit jméno starosty. Břímě funkce prvního starosty se 
uvolil vzít na svá bedra pan Adolf Janeček, které-
ho podpořili všichni občané Horní Paseky. Pak násle-
dovaly mimořádné volby do obecního zastupitelstva 
a 24. 11. 1990 vznikla samostatná obec Horní Paseka. 
Katastrální území Horní Paseka má rozlohu 9,35 km2 -
jedná se téměř o celý katastr bývalé Zahrádky, zmenše-
ný pouze odejmutím osady Dolní Paseka. K správní-
mu území naší obce tedy patří také 3 km břehu 
přehrady Želivka (od staré silnice v Kobylím dole přes 

zahrádecký kostel, až k ústí Podivického potoka), dále 
celá jihozápadní stráň nad Zahrádkou s přilehlými sa-
motami V Horách i Pod Šafranicí. Větší část tohoto 
území byla v době stavby přehrady nuceně vylidněna 
-proto máme dnes, jak je patrno v následující tabulce, 
nej menší hustotu obyvatel v celém kraji Vysočina — 
7 obyvatel na 1 km2. 

1961 Zahrádka včetně osad 984 obyvatel 

rok 
počet obyvatel 
Horní Paseka 

věk 0 - 1 4 věk 15-59 věk 59+ 

1961 174 

1971 140 

1981 116 

1991 90 11 42 37 

2001 71 6 38 27 

2004 67 5 37 25 

Pokles počtu obyvatel přihlášených v obci k trvalé-
mu pobytu je i v současnosti velice strmý a bude do bu-
doucna jedním z největších problémů. V obci je 50 
domů s čísly popisnými a 53 chat s čísly evidenčními. 
Trvale je obydleno 29 domů, což je pouze 58 %. Nyní 
jsou ve výstavbě tři rodinné domky a stavba dalších se 
připravuje, to však není zárukou, že se jejich majitelé 
u nás přihlásí k trvalému pobytu i když se zde budou 
zdržovat převážnou část roku, stejně jako někteří cha-
taři. Obec Horní Paseka chce i do budoucna podporo-
vat novou výstavbu v rámci připravovaného územního 
plánu. Největší potíže při dalším rozvoji obce budou 
s elektrickými přípojkami. Území naší obce je protká-
no několika linkami VN a jednou linkou W N , rozvo-
dy v síti nízkého napětí jsou však naprosto 
nevyhovující. Od roku 1962, kdy byla v naší obci za-
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vedena elektřina, nedošlo k žádnému posílení trafo-
stanic ani navazující sítě nízkého napětí - počet přípo-
jek se však z trojnásobil. VČE Hradec Králové pláno-
vanou rekonstrukci stále oddalují. 
Současné zastupitelstvo obce Horní Paseka má 7 čle-
nů: 
1. starosta - Jan JINDRA 
2. místostarosta - Josef BLAŽEK 
3. Josef SUKDOLÁK 
4. Jiří DOLEŽAL 
5. Zdeněk VRÁNA 
6. Zdeněk CHLÁD 
7. Radek BENEŠ 

Od roku 1990 do roku 1996 se zastupitelstvo schá-
zelo ve stavební buňce. V roce 1996, ve druhém voleb-
ním období starosty Janečka, byla postavena budova 
nového obecního úřadu v hodnotě 750 tis. Kč. 

Na další volební období, po smrti pana Janečka, byl 
zvolen starostou pan Josef Blažek - v té době se budo-
val obecní rybník v hodnotě 400 tis. Kč a další pro-
středky byly investovány do oprav místních komuni-
kací a silnic. 

Naše obec má problémy s dopravní obslužností. Po-
čet spojů (9 v pracovní dny Po, St, Pá - 11 v Út, Čt) je 
celkem vyhovující, horší je to se silnicemi, po kterých 
jsou spoje vedeny. Byly budovány v letech 1976 
-1984, jako jakási kompenzace za stavbu přehrady 
v našem katastru a s tím spojenou ztrátu střediskového 
městečka Zahrádka. Investorem stavby těchto silnic 
byl stát, ale po ukončení stavby je nikomu nepředal 
a dodnes nikomu nepatří a nikdo se o ně nechce starat -
přitom je to naše jediné napojení na mikroregion 
LEDEČSKO. Po jediné silnici III. třídy 12941 v majet-
ku kraje Vysočina, která vede z naší obce směrem na 
Humpolec (je přes svůj havarijní stav hojně využívána 
veškerou dopravou z okolních obcí), autobusové linky 
nevedou, i když by stálo za zvážení zastupitelů okol-
ních obcí (Ledeč nad Sáz., Bojiště, Kouty, Podivice, 
Kaliště), jaký by byl zájem o toto nejkratší spojení na 
Humpolec. Kraj Vysočina platí základní dopravní ob-
služnost obcí na rozhraní okresů Pelhřimov a Havlíč-
kův Brod prostřednictvím slepých spojů na hranice 
okresů - autobusy najedou mnoho kilometrů, ale spo-
jení mezi Ledčí nad Sázavou a Humpolcem je mini-
mální. Je zde zřejmě také vliv konkurence mezi 

firmami CONEX a ICOM. Se slávou vítaná nová linka 
Ledeč - Jihlava je vlastně ukradený školní spoj z linky 
Ledeč - Humpolec protažený do Jihlavy. Dříve bylo 
z naší obce přímé spojení až do bývalého krajského 
města H. Králové a do Prahy - dnes, když je krajské 
město mnohem blíže, není spojení ani do 12 km vzdá-
leného Humpolce - natož do Jihlavy (40 km) - kraj 
Vysočina zřejmě o žádnou integrovanou dopravu 
nemá zájem. 

V letošním roce je největší akcí úprava kaple na 
místním hřbitově - s celkovými náklady 200 tis. korun. 
V příštím roce plánujeme rekonstrukci veřejného 
osvětlení v návaznosti na zemní rozvody nízkého na-
pětí, které plánuje VČE. 

Mezi největší kulturní památky na území naší obce 
patří již zmiňovaný kostel v Zahrádce, který je ve sprá-
vě památkového úřadu. 

Sdružení přátel Zahrádky zde pravidelně pořádá 
vzpomínkové akce na sv. Víta (15. června), jemuž byl 
kostel zasvěcen, a další setkání se koná vždy o Dušič-
kách. Na bývalém náměstí se rovněž dochovala socha 
Bolestné Panny Marie od pardubického sochaře Jaku-
ba Teplého z roku 1738 a vedle ní žulová kašna. 

Na úbočí vrchu Šafřanice (624 m n. m.) leží poutní 
místo Křižná Studánka s kamennou kaplí z roku 1868, 
studánkou s léčivou vodou a kamenným křížem. 

Každoročně se tu konají poutě, v červenci ji pořádá 
Československá církev husitská a 1. neděli v srpnu cír-
kev katolická. 

Před obecním úřadem stojí rovněž kaplička z první 
poloviny 20. století a litinový kříž. 

Kronika obce je vedena od roku 1990 kronikářem 
Zdeňkem Vránou. Jan JINDRA 
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l/WTUP II í lf l ÍUOU HORU 
Není to sice už ono kulaté výročí překonání 

„Mt E", může však být i pokračováním dobré 
tradice. Loňská akce, vyhlášená ústředím skaut-
ské organizace, která oslavila padesáté výročí 
dobití Mount Everestu, přivedla naši tříčlennou 
hlídku do Malé Fatry. Letos jsme si šli nalézt 
svůj vrchol do západních Tater, na Roháče. 

Období dešťů končícího jara, které předcháze-
lo naší cestě, nedávalo valnou naději, ale termín 
s ohledem na možnosti nebylo možno změnit. 
Nutno ale říci, že jsme měli nakonec přece jen na 
počasí štěstí. Třebaže vrcholky občas mizely 
v mlze, slunce nám většinou přálo. 

Řada vrcholových částí Roháčů však byla 
ještě uzavřena zákazem a upozornění na nekom-
promisní ochranáře nám přineslo někdy zklamá-
ní. Baraniec, Volovec přes Rákoň, Bobrovické 

Na Radových skalách 

sedlo... Ten zákaz nás ale přivedl do skanzenu 
Oravské dědiny v Brestové a na hrad Oravu, do 
soutěsek podhůří. 

Dlouhá skautská hůl dávala jistotu i oporu ne-
jen při výstupech, ale i při častém hledání a pře-
kračování vodou zaplavených klouzavých 
kamenech stezek. Nechybí místy žebříky, nebo 
řetězy tam, kde jediná možná cesta může pokra-
čovat podél malých vodopádů, kam nás přivedl 
zmíněný zákaz některých vrcholových cest. 
Soutěska Sviniarky začíná jako odbočka strží, 
kousek pod osm metrů vysokým vodopádem 
Ráztočianky při cestě Borovianskou dolinou, ke 
dvěma vodním mlýnům (oblazy), z nichž ten 
spodní, Brunčiakovský, je stále ještě v provozu 
i se svým dřevěným soukolím katru z 19. století. 

Přesto jsme riskovali a dali na radu zkuše-
ných, co zákaz už porušili, a odměnou nám byly 
široké výhledy od Sivého vrchu, z malých pla-
nin mezi kosodřevinou nad srázy skalního měs-
ta. Plno rozkvetlých hořců a jiných horských 
květů, až oči přecházely. Jen na vysvětlenou 
naší nekázně dlužno podotknout, že ten zákaz 
platil už jen dva dny po odjezdu. 

Roháčská plesa. Odmítli jsme tentokrát radu, 
abychom vystoupali od vodopádu, kterou jsme 
považovali za špatnou a vodítkem nám byla 
zkušenost velkého turisty a starého přítele, pro-
fesora Edy Doubka, který nás před dvaceti lety 
vedl od Tatliarovy chaty k jednotlivým jezerům, 
kudy pokračuje na zdejší poměry dobrá stezka 
podél jednotlivých jezer, až ke čtvrtému, občas 
i sněhovým polem - a u každého se dá odpoči-
nout a těšit se rozhledem, než na sedle u čtvrtého 
se otevře výhled na Plačlivou, Smutné a Balí-
kovské sedlo stále ještě pod sněhem, Baníkov 
a také zpátky na hrozivý hřbet Ostrého Roháče. 

Týden putování po Roháčích i pod nimi se 
vydařil a my si znovu našli ten svůj kopec. 

Old - skauti Ledeč, St. Kovařík 

Adaptace tepelné sítě firmy ATOS 
V loňském roce realizovala ledečská firma ATOS rozsáhlou adaptaci te-

pelných sítí. Základní změnou v řešení tepelných sítí byl přechod z čtyř-
trubního rozvodu na dvoutrubní. Staré tepelné rozvody byly nahrazeny 
novým předizolovaným trubním vedením. Jedná se o ocel v kvalitě tř. 37 
s izolací PUR 2000 v ochranné trubce HDPE. Původní potrubí bylo bez 
demontáže ponecháno v kanálech jako nepoužitelné, nové předizolované 
potrubí bylo uloženo do výkopů sledujících trasy původních topných ka-
nálů. V rámci těchto úprav došlo ke zrušení olejové kotelny K96 v ulici 
M. Majerové. Objekty původně vytápěné z této zrušené kotelny byly na-
pojeny na stínadelskou kotelnu 1048. 

Podobná akce byla realizována v roce 2001 na kotelně K93 v ulici 
M. Majerové, kdy došlo ke zrušení kotelny K94 na pevná paliva v ulici 
Z. Fibicha a vytápění jejích objektů převzala K93 v ulici M. Majerové. Vý-
měna tepelných sítí na této akci byla zatím jen částečná a bude po jednotli-
vých úsecích dokončována. 

V kotelnách K1048 a K93 dnes již není prováděna samostatně příprava 
a akumulace teplé užitkové vody (TUV). Vyrábí se zde pouze jedna topná 
voda s maximální teplotou 110 °C a ta je novým dvoutrubním, dobře izo-
lovaným systémem, rozvedena k vytápěným objektům. V prostorách pů-
vodních vstupů tepelných rozvodů do připojovaných objektů (bytových 
domů) byly osazeny domovní předávací stanice (DPS). Každá DPS je vy-
bavena regulačním systémem, deskovým výměníkem pro ohřev TUV 
a oběhovými čerpadly pro každý samostatný vytápěný celek. Na patě kaž-
dého objektu před předávací stanicí je instalováno kalorimetrické počítad-
lo měření spotřeby tepla. Vyúčtování odběratelům se provádí na základě 
odečtu z tohoto měřiče. Spotřeba tepla pro ohřev TUV je rozúčtována dle 
vodoměru na vstupu do systému ohřevu TUV. Topné okruhy jsou vybave-
ny veškerou potřebnou regulační, měřící, čerpací, pojistnou a expanzní 
technikou dle projektu firmy TERM A Nymburk. 

Regulace vytápění okruhu ÚT je provozována ekvitermně, tedy v závis-
losti na venkovní teplotě s nočními útlumy. Okruh TUV je provozován na 
konstantní teplotu 55 °C po dobu 24 hodin. 

Řízení každé DPS je řešeno jako autonomní jednotka se sběrem dat. Da-
tové propojení je provedeno datovými vodiči integrovanými do tepelné 
izolace předizolovaného potrubí nebo uložené v samostatných výkopech. 
Přes mikrovlnné připojení jsou data z kotelen dovedena až k centrálnímu 
řízení do sídla firmy ATOS v Sázavské ulici, kde je na počítači kdykoli 
k dispozici kompletní přehled technologických parametrů jednotlivých 
kotelen a předávacích stanic. 

Obě kotelny jsou v současnosti osazeny kotli na hnědé uhlí - ořech, 
vzhledem k tomu jsou i nadále se stálou obsluhou. Nově je zavedena auto-
matizace doplňování topné vody a řízení chodu oběhových čerpadel. Obě-
hová čerpadla v kotelnách jsou zdvojená, jejich chod je řízen přiřazeným 
regulátorem kaskádovým náběhem dvou rotorů čerpadla a dále řízením 
otáček frekvenčním měničem na výkon dle okamžitého tepelného a průto-
kového zatížení tepelné sítě. 

Moderní technologie rozvodů tepla, účinná měřící a regulační technika, 
centrální řízení a komunikace s sebou přináší tyto úspory a výhody: 
- materiálové úspory na dvoutrubním předizolovaném vedení 
- na čerpací práci primárních oběhových (cirkulačních) čerpadel 
- na dosavadních opravách a odstraňování havárií dožívající tepelné sítě 
- energetické úspory na menších ztrátách ve vedení a na přesnější regulaci 
- lepší a snadnější výkaznictví a účtování odběru tepla 
- odběratel platí za skutečně dodané množství tepla změřené u paty objek-

tu 
- výhoda centrálního monitorování, řízení a celkového přehledu o aktuál-

ním stavu 
Pokud firma ATOS ještě uvede překopy veřejných prostranství do nále-

žitého stavu, bude se moci s moderní technologií v centrálním vytápění po 
právu chlubit. -sv-



Milionová solidarita 
Veřejnou sbírku na zmírnění následků živelné pohromy pořádalo z rozhodnutí Rady měs-

ta Město Ledeč nad Sázavou. Od 21. června do 1. srpna 2004 bylo možno na speciální účet u 
Komerční banky zasílat finanční dar, který bude použit na pomoc osobám postiženým zá-
plavami. Konečný výsledek této sbírky je následující: 
Ing. K. Málek, ul. J. Haška 
MVDr. P. Vrbka, ul. Habrecká 
Z. Chlád, ul. Melechovská 
Jaroslav Švec - ŠVEMA 
Drogerie Teta - Hušek 
Obec Budíkov 
Obec Bělá 
Obec Ostrov 
Město Otrokovice 
Město Chotěboř 
Obec Štěchovice 
Obec Chřenovice 
Lesy ČR s.p. 
KOVO Ledeč n. S. 
Občanské sdružení STONOŽKA 
Libuše Fialová 
Marie Hlavová 
Jaroslav Doležal - místostarosta 
Stanislav Vrba - starosta 
CELKEM 

1 000,- Kč 
3 000,- Kč 
3 000,- Kč 

15 000,- Kč 
10 000,- Kč 
15 000,- Kč 
10 000,- Kč 
5 000,- Kč 

20 000,- Kč 
20 000,- Kč 
29 840,- Kč 
20 000, 

200 000,. 
5 000, 

275 000, 
500, 
500,- Kč 

3 000,- Kč 
3 000,- Kč 

638 848,- Kč 

Kč 
Kč 
Kč 
Kč 
Kč 

Na účet města bylo možno zasílat příspěvky jen do 1. 8. 2004. Zastupitelstvo města roz-
hodlo dne 4. 8. 2004 o rozdělení veřejné sbírky s tím, že částka 275 000,- Kč od hnutí 
STONOŽKA měla předem organizátory hnutí vytipované a určené adresáty, jejich obdaro-
vání zajišťovala ledečská ZŠ, z částky 200 000,- Kč od s.p. LESY ČR byla část 97 368,- Kč 
použita k odškodnění hasičů, kterým povodňová vlna zaplavila a poničila jejich osobní auta 
a další část 20 138,40 Kč byla použita na refundaci mzdy ledečských obyvatel, kterým Měs-
to Ledeč nad Sázavou vystavilo potvrzení o překážkách v práci z důvodů obecního zájmu. 
Ostatní peníze byly rozděleny mezi obyvatele postižené povodní. 

Sociální odbor Městského úřadu Ledeč nad Sázavou vyplatil na základě svého šetření 
postiženým obyvatelům podporu v úhrnné výši 230 000,- Kč. 

Oblastní charita z prostředků své veřejné sbírky a na základě svého šetření rozdala mezi 
postižené občany celkem 148 216,- Kč. 

Římskokatolická farnost - děkanství v Ledči nad Sázavou též uspořádala sbírku pro 
postižené spoluobčany. Z darů farníků nastřádali celkem 25 850,- Kč, které ledečský kněz 
Bárta s ing. Janečkovou rozdělili rovným dílem mezi pět rodin. 

Výtěžek z diskotéky v hodnotě 11 800,- Kč věnovaly TJ SOKOL, Restaurace „Na Růž-
ku" a Diskotéka LUCIE Oblastní charitě na pomoc při záplavách v Ledči nad Sázavou. 

Pan Libor Joukl - podnikatel z Přibyslavi byl prvním nezištným dárcem. V pondělí 
14. 6. 2004 v prodejně SPEKTRUM nakoupil 3 ledničky a 1 pračku a ty osobně předal třem 
nejvíce postiženým rodinám. Hodnota jeho daru byla 30 000,- Kč. 

Ledečský obchod SPEKTRUM ELEKTRO paní Brožové poskytl při nákupu elektro-
spotřebičů určených pro pomoc po povodni pro pana Joukla a Oblastní charitu slevu v cel-
kové hodnotě 73 000,- Kč. 

Celkem se tedy podařilo z veřejných sbírek a darů nashromáždit a následně rozdat 
mezi osoby postižené povodní částku 1 157 714,- Kč. Což je opravdu pěkné! 

Všem jmenovaným i nejmenovaným dárcům a organizátorům patří veřejný obdiv a podě-
kování. Stanislav Vrba, starosta města 

Kapela VYSOČINA je další le-
dečská kapela, která vydává své CD. 
Po 13 letech svého působení se ko-
nečně zrodil compact disk s dozrá-
lým názvem SPLNĚNÁ PŘÁNÍ. 
Tato jejich první nahrávka obsahuje 
vesměs skladby v lidovém tónu a pro 
majitele PC je zde i fotogalerie z na-
hrávání a některých dalších akcí. Ka-
pelník pan Petr Voskovec nám 
prozradil, že další CD se skladbami 
tanečního rytmu se již plánuje a za-
zní na něm i první vlastní skladba. 
Kapelu VYSOČINA si můžete po-
slechnout v širokém regionu Ledče 
nad Sázavou při nejrůznčjších spole-
čenských a kulturních akcích. Přeje-
me hezký poslech a kapele hodně 
spokojených posluchačů. 
Kontakt: 569 726 033 
vysocina@tenaxbohemia.cz, 
www.tenaxbohemia.cz/vysocina 

SVĚTELSKO 
VE FOTOGRAFII 

Město Světlá nad Sázavou pořádá 
každoročně fotografickou soutěž pro 
amatérské fotograíý. Právě z tohoto 
nepřeberného množství fotografií 
vybral pracovník světelského info-
centra Jaroslav Vala na sto třicet ba-
revných a černobílých fotografií. 
Spolu s grafičkou Vlastou Moravco-
vou je uspořádal do zajímavé knihy 
0 městě a okolí. Velká část fotografií 
má profesionální úroveň a stydět by 
se za ně nemusel nejeden přední fo-
tograf. Fotografie do celého projektu 
poskytlo přes dvacet místních 
1 mimo světelských fotografií amaté-
rů, kteří mají jiné povolání. 

Tento zdařilý čin města Světlé nad 
Sázavou lze jen chválit. Zájemci si 
ho mohou zakoupit za 99,- Kč v In-
formačním centru na Trčkově ná-
městí. -FP-

V Informačním centru v Ledči 
n. S. na Husově náměstí si můžete 
zakoupit videokazetu nebo DVD 
„ZÁPLAVY NA PIVOVARSKÉM 
POTOCE" od M. Vrány. 
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ZŠ Pořádala akademii 
24. června 2004 uspořádali žáci, učitelé 

a vychovatelky ZŠ Ledeč n. S. slavnostní škol-
ní akademii. Na nácviku a závěrečné realizaci 
se podílelo 178 žáků, 9 učitelek 1. stupně, 8 
učitelů 2. stupně a 5 vychovatelek SD. Za pod-
pory vedení školy a HV SRPDŠ se uskutečnila 
3 představení pro žáky a 1 představení pro ve-
řejnost v sále místního gymnázia. Zájem o 
vystoupení dětí potvrdila velká účast rodičov-
ské veřejnosti i představitelů města. 

Programovým tématem celé akademie byl 
spor bohů antického Řecka a vývoj lidského 
pokolení. Žáci pak svými vystoupeními plnili 
„úkoly" v tělesné zdatnosti, hudbě, zpěvu, tan-
ci a dramatické tvorbě. Program trval 2 hodi-
ny. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl 
věnován občanům Ledče, kteří byli postiženi 
povodní začátkem června. 

Akademie nepřinesla pouze zajímavou po-
dívanou pro diváky, ale byla i důkazem velmi 
humánního postoje k postiženým lidem. Sou-
časně se stala výchovnou akcí, při které se 178 
dětí různého školního věku, různého zájmové-
ho zaměření, různého stupně dovednosti a po-
hybových schopností dokázalo respektovat, 
povzbuzovat se, pomáhat si, mít radost z úspě-
chu druhého a překonat společně mnoho prob-
lémů a překážek. Pro organizátory byly 
mnohdy vodítkem tvůrčí nápady dětí a jejich 
touha pro realizaci. 

Poděkování patří i MU Ledeč nad Sázavou 
za zapůjčení hudební aparatury a vedení gym-
názia za poskytnutí sálu. 

v Kolektiv pedagogů 
ZS Ledeč nad Sázavou 

Když se vesmír rozvlní 
a padá k Zemi hvězda, 
snad se nám to nezdá, 
přej si něco - to se vyplní... 

SLZIČKY SVATÉHO VAVŘINCE 
Pokud se domníváte, že se jedná o křehkou 

květinu, tak vás musím zklamat. Druhý letní 
prázdninový měsíc je každoročně ve znamení 
jednoho z nekrásnějších meteorických rojů -
Perseid. Perseidy můžeme nejlépe pozorovat 
právě od konce července a po celý srpen. Je-
jich maximum je však soustředěno kolem 
svátku svatého Vavřince - 10. srpna, a proto 
nesou poetický lidový název „slzičky sv. Vav-
řince". 

Pokud padaly letní noční oblohou v předve-
čer svátku sv. Vavřince létavice, říkali lidé, že 
světec prolévá ohnivé slzy. Pro svou smrt na 
rožni byl světec patronem všech povolání, kte-
rá měla co činit s ohněm - hasičů, kuchařů, 
platném, uhlířů. Spolu se sv. Florianem 
a Agathou patřil k ochráncům před požáry. 

Když se nespokojíte s poetikou „slziček", 
přečtěte si mytologický výklad. Král Perseus 
byl synem vládce bohů Dia. On a další myto-
logické postavy, Andromeda, Kéfeus, Kassio-
peia a Pegas, byli proměněni ve hvězdy 
a pozdviženi na oblohu, kde září jako souhvěz-
dí, a právě odtud se k nám ve zmíněném obdo-
bí řinou padající hvězdy - Pereidy. Podle 
odborníků to samozřejmě nejsou žádné „hvěz-
dy", ale světýlka (prý dokonce nevidíme me-
teory, ale světélkující ohřátý vzduch) velikosti 
třešňové pecky. 

Nedejte si však vzít krásu a poetičnost let-
ních létavic. Nezapomeňte se zahledět na krá-
su letní noční oblohy. Přece víte o tom, že při 
pohledu na padající hvězdu je třeba vsi něco 
přát, prý se vám to dozajista splní. Školáky 
však musím varovat. Budou-li hlídat padající 
hvězdy a přát si prodloužení prázdnin, tak to 
nefunguje. Zkuste si přát něco jiného a když 
ani to nevyjde, určitě vám zůstane v paměti 
nevšední zážitek. Ale nezapomeňte, že všech-
no má svůj čas a sv. Augustin udělá z léta stín. 

ok 

Slunce, moře, házená... 
Už se pomalu stává tradicí, že ledečští házenkáři zakončují svoji se-

zónu na turnaji ve slovinském letovisku Izola. Letos jsme vyrazili už 
počtvrté a se čtyřmi týmy jsme byli jasně největší výpravou celého tur-
naje, kterého se zúčastnilo okolo 140 týmů z celé Evropy a Asie. Nej-
větší ambice měli dorostenci, kteří v loňském roce postoupili až do 
finále. Jejich triumf jim však ztížilo rozhodnutí pořadatelů spojit do-
rostence do jedné soutěže se seniory. I v takto silné konkurenci dokáza-
li obsadit 2. místo ve skupině a v bitvě o finále prohráli o gól se 
slovinským RK Prevent po utkání špičkové úrovně, kde soupeřům po-
mohli bezesporu i domácí rozhodčí. Velkou ztrátou bylo i zranění Ja-
kuba Semence, který v rozhodujících zápasech turnaje citelně chyběl. 

Příjemně překvapili i minižáci, kteří se v prvních dvou zápasech vy-
rovnávali se zcela odlišnými pravidly miniházené. Po jejich osvojení 
šli od vítězství k vítězství a zastavili se na pěkném 6. místě ze 13 
zúčastněných týmů. 

Zbylá dvě ledečská družstva, ženy a mladší žákyně, se ve velké kon-
kurenci příliš neprosadila, ale sehrála několik pěkných utkání. 

Turnaj v Izole však není jenom házená, ale hlavně koupání v moři, 
bohatý doprovodný program a spousta zajímavých setkání, a to fakt 
stojí za to... Už teď se všichni těšíme, až příští rok zase uslyšíme: 
„Dobro došli republika Češka!" Jan Drápela 
Na horním snímku ledečští minižáci po zápase s Tai-wanským druž-
stvem Wen-Shan. 
Družstvo mladších žákyň při slavnostním zahájení turnaje. 
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FOTBALOVÝ PODZIM 
MUŽI „A" KRAJSKÝ PŘEBOR 

datum začátek odjezd domácí - hosté 

15. 8. 16,30 h doma Ledeč - Havlíčkův Brod 

22. 8. 16,30 14,30 Pelhřimov - Ledeč 

29. 8. 16,30 doma Ledeč - Doubravník 

5. 9. 16,00 13,30 Vrchovina - Ledeč 

12. 9. 16,00 doma Ledeč - V. Mezeříčí 

18. 9. 15,30 12,30 Bystřice - Ledeč 

26. 9. 15,30 doma Ledeč - Třebíč „B" 

3 .10. 15,00 doma Ledeč - Hartvíkovice 

10.10. 15,00 13,30 Humpolec - Ledeč 

17.10. 14,30 doma Ledeč - Janovice 

24.10. 14,30 12,30 Chotěboř - Ledeč 

31.10. 14,30 doma Ledeč - Žirovnice 

6.11. 14,00 11,00 Naměšt n. 0.- Ledeč 

MUŽI „B" OKRESNÍ PŘEBOR 
datum začátek odjezd domácí - hosté 

14. 8. 16,30 h doma Ledeč - Staré Ransko 

22. 8. 16,30 15,30 Kožlí- Ledeč 

28. 8. 16,30 doma Ledeč - Keřkov 

5. 9. 16,00 14,30 Lešfina - Ledeč 

11.9. 16,00 doma Ledeč - Dolní Město 

19. 9. 15,30 13,30 Havl. Borová - Ledeč 

25. 9. 15,30 doma Ledeč - Habry „B" 

2.10. 15,00 doma Ledeč - Golč. Jeníkov 

10.10. 15,00 13,15 Přibyslav - Ledeč 

16.10. 14,30 doma Ledeč - Tis 

23.10. 14,30 12,30 Ždírec „B" - Ledeč 

30.10. 14,30 doma Ledeč - Smolový 

7.11. 14,00 12,30 Víska - Ledeč 

ÍÁ A / xfo&y J 
'sekre^fiř OFS 

Cesme 
U3THÍnt 

oddílu TJ K0V0FIN1Š Ledeč nad Sázavou 

k 80. výročí založení 

za zásluhy o rozvoj fotbalu v regionu 

HAVLÍČKŮV BROD 

TURNAJOVC KLANÍ 
T6NISTŮ 

Čtvrtina prázdnin sice už minula, ale 
léto v tento den teprve začínalo. Po 
dlouhé době se ukázalo sluníčko a jeho 
paprsky opravdu hřály. A taková nála-
da byla i 17. července na místních teni-
sových kurtech nad hradem. Na turnaji 
tenisových dvojic se tu sešli neregis-
trovaní tenisté, aby poměřili své spor-
tovní schopnosti. A opravdu se všichni 
činili a mnozí by jistě mohli doplnit 
leckterá soutěžní družstva. 

Vítězi se stali pánové - Dvořák 
(Světlá n. S., dokonce již podruhé) 
a Fiala ze Zruče n. S. 

Ledečští vyhráli pohár útěchy - na 
snímku Mokroš, Vrbka jn. a ředitel tur-
naje Vašek Hořejš. 

Turnaj měl i významnou podporu 
místních firem a městského úřadu. 
Ceny věnovaly tyto firmy: ATOS, 
CENTRÁL - Martin Hořejš, COOP 
DISCONT, ELKOMPLEX, EST + 
a.s., GALATEK, Jízdní kola sport, Ko-
merční banka, Lecom, Městský úřad 
Ledeč, Ovoce zelenina náměstí, Pekař-
ství Dymák, Potraviny VÍTAL, 
Scháffer Sudex. J. V. sn. 

i * fL tál 
TCNIS 

Barbora Svobodová z Ledče nad Sá-
zavou (hrající za TK SB Světlá nad Sá-
zavou) společně s Markétou 
Tomečkovou (Spartak Jihlava) vyhrály 
ve čtyřhře celostátní turnaj ml. žákyň, 
který se konal 24.-25. 7.2004 v Pelhři-
mově. 

B. Svobodová pak ve dvouhře obsadi-
la 3. místo. Svoboda Jiří 

INZERCE 
• REALITY TROJMEZÍ 
Hledáme domy, byty, pozemky pro 
naše klienty. Právní servis v ceně pro-
vize. Individuální přístup ke klientům. 
Tel.: 317 866 065, mobil: 776 262 142. 
• YKA - ZLATNICKÁ DÍLNA, 
Husovo nám. 142, Ledeč n. S. Nabízí 
zlaté šperky za výrobní ceny, možnost 
vyvážení vlastním zlomkovým zlatem. 
Při vyvážení zlatem je cena pouze 
250,- (bez DPH) za 1 g. Přijímáme 
opravy zlatých a stříbrných šperků. 
Zhotovíme zakázku dle vašich návrhů. 
Otevřeno ve středu od 8.30 do 16 hod. 

\m%tmí mmm i i 



MARIANSKY KULT 
Nanebevstoupení Panny Marie, které se 

slaví 15. srpna, představovalo jeden z hlav-
ních a současně nej starších svátků ma-
riánského kultu, slavený již ve 4. století 
v Římě, Cařihradu a dokonce i v arménské 
církvi. Toho dne se v kostele světily byliny, 
plody a semena (proto také svátek Panny 
Marie kořenné), jimž se v lidovém léčitel-
ství připisovala zvláštní moc. Liturgické 
svěcení květin je známo již z 9. a 10. století 
a navazovalo snad na dávný svátek plodů. 

NANEBEVSTOUPENÍ PANNY MARIE 
PODLE LIDOVÉHO DŘEVORYTU 

NESTASTNY DEN? 
27. srpna se připomíná sv. Rufus, raven-

ský konsul pokřtěný biskupem sv. Apolli-
nářem byl pro svou víru sťat mečem za 
císaře Nerona či později. Podle lidové víry 
se tento den považuje za nešťastný; proto 
nikdo necestoval, nepouštěl se do žádného 
obchodu a také neprováděl žádné práce, při 
nichž by se mohl zranit. 

Ještě jedna fatální událost se stala v tento 
čas. Den před svým svátkem (27. 8.) padl na 
Moravském poli (1278) jeden z nejmocněj-
ších Přemyslovců - král Přemysl Otakar II., 
jenž měl přídomek Železný a Zlatý. Tato 
událost je historiky považována za předěl 
mezi starověkem a středověkem. ok 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny oslaví 
6. 8. Hýla Jaroslav, Poděbradova 643 
13.8. Březina Antonín, Zahrádecká 1142 
75. narozeniny oslaví 
1.8. Steinová Libuše, Habrecká 346 
3. 8. Čeplová Libuše, J. Haška 645 
12.8. Schischmová Konstancie 

J. Haška 474 
28. 8. Pavelka Jaroslav, Habrek 10 
80. narozeniny oslaví 
12. 8. Vondrušová Anastazie 

Havlíčkova 816 
27. 8. Pertlová Marie, 5. května 1252 
85. narozeniny oslaví 
30. 8. Nováková Miroslava, J. Fučíka 876 
90. narozeniny oslaví 
12. 8. Dufek Vladimír, Havlíčkova 180 
13.8. Havránková Marie 

Husovo nám. 140 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prožití dalších dnů Vašeho života ve zdraví 
a spokojenosti. 
Narozeni 
Tvrdík Ondřej Trčková Tereza 
Valérie Safranová Tereza Doležalová 
Robert Sadílek 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození 
Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, 
aby vyrůstalo ve zdraví a k všeobecné ra-
dosti. 
Svatby 
Klára Čubanová & Vladimír Dudák 
Michaela Dvořáková & Jiří Fiala 
Hana Dodávková & Pavel Syrovátka 
Novomanželům přejeme do společného ži-
vota hodně lásky, porozumění a spokoje-
nosti. 
Zemřeli 
Trpišovský Antonín Rada Ladislav 
Fotr Martin Bauerová Anna 
Dobrý Jaroslav Ptáčník Josef 

Hledáme spolužačku absolventku SES H. 
Brod z roku 1964, rodným jménem Marie 
Cacáková. 
Prosím ozvi se! Kontakt: 776 318 385. 

Z KRONIKY 

NESEĎTE DOMA A POJĎTE 
V ZÁŘÍ DO KINA! 

I. 9. HARRY POTTER a Vězeň z Azka-
banu 

19.30 Je to Harryho třetí rok v Bradavicích. 
Jeho život je opět ve smrtelném nebez-
pečí. 

4. 9. SILNÝ KAFE 
19.30 Komedie o lidech, kteří nevědí, co 

chtějí, protože toho chtějí příliš mnoho 
a když toho nakonec dosáhnou, zjistí 
jak málo jim stačí. 

8. 9. PÁNSKÁ JÍZDA 
19.30 Česká komedie o mužích, kteří zkusili 

žít bez žen... 
II.9. BABA NA ZABITÍ 
19.30 Černá komedie o zamilované dvojici, 

která konečně našla byt svých snů. Má 
to však maličký háček - starou ženu v 
bytě nad nimi. 

15.9. DEN POTÉ 
19.30 Vlivem globálního oteplování a tání 

ledovců dojde k narušení atlantického 
proudění a paradoxně na celé severní 
polokouli k prudkému ochlazení, na 
které se lidstvo nemůže stihnout při-
pravit. 

18. 9. ROSEMARY MÁ DĚŤÁTKO 
19.30 První americký film režiséra Romana 

Polanského a zároveň jeho druhý ho-
ror, natočen podle románu Iry Lewina. 
V hlavní roli Mia Farrow. 

22.9. VANHELSING 
19.30 Hluboko v karpatských horách se na-

chází mýtická a záhadná Transylvánie. 
Svět, kde zlo je všudypřítomné, kde 
nebezpečí vychází se západem slunce 
a příšery nabývají podoby nej hrůzněj-
ších nočních můr. 

25.9. PRESUMCE VINY 
19.30 Matt Lee Whitlock, respektovaný poli-

cejní šéf v malém městečku na Floridě, 
musí vyřešit dvojnásobnou zvrhlou 
vraždu, ze které je sám podezřelý. 

29. 9. METALLICA: Some Kind of Mon-
ster 

19.30 Snímek přináší fascinující a opravdo-
vý pohled na životy členů nej slavnější 
heavy metalové kapely v hudební his-
torii. 

80 LET KOPANÉ 

J. Boudník 

V tomto roce slaví místní nej populárnější sport už 80. narozeniny. Vzhle-
dem k členské základně a počtu příznivců z řad občanů našeho města jsou za-
tím oslavy poněkud skromné. Připomeňme si pár údajů o tom, jak se slavila 
padesátka kopané v Ledči. 

Slavnostní schůze se na sklonku roku v sokolovně zúčastnila více než stovka hostů. Rada 
z nich byla odměněna zlatými, stříbrnými a bronzovými pamětními medailemi. Připomeňme 
alespoň ty, kteří získali medaili zlatou: V. Bakalář, J. Boudník, O. Bila, J. Cikán, J. Čvančar st., 
V. Černický, F. Drahozal, J. Dvořák st., M. Exner, M. Fenik, F. Franče, K. Hájek, F. Hanikovič, 
K. Hrůša st., J. Knytl, J. Konopka st., R. Kotrhonc, J. Laštovička st., P. Lebeda, A. Olijnyk, J. 
Peca, J. Prchal st., K. Vávra, Josef Vratislavský. In memoriam byli vyznamenáni: K. Boudník 
(předseda oddílu, který v roce těchto oslav zemřel ve věku pouhých 48 let), F. Hanzlík, J. Habá-
sko, F. Čepl, B. Pešek. 

Kromě slavnostních aktů se přítomným také velice líbila výstavka dokumentů a fotografií 
z historie kopané v Ledči. Připomeňme, že schůze se jako host zúčastnil také zástupce Slavie 
Praha F. Hampejz. Ostatně Slavia byla ozdobou oslav i jako soupeř na hřišti. Je nutné připo-
menout, že místní borci tehdy v rámci zimní přípravy sehráli dvě vyrovnaná utkání s tímto vě-
hlasným soupeřem, z toho „ledečské" utkání s konečným stavem 2 : 3 je jistě historickým 
úspěchem. Branky za domácí stříleli - Rajdl a Kopecký, za červenobílé - Herda, Veselý, 
Bouška. V rámci oslav si zahráli i „staří" páni s Leštinou (2 : 0) a pozvání přijali také Francou-
zi z BSSG Tours, kteří si odsud odvezli „sedmičku". 

Odznak vydal oddíl kopané právě ke zmiňovanému výročí. Informace pro sběratele - série 
byly červené, zelené, oranžové a modré (kreslený návrh Jiřího Cikána) 
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