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V pondělí 27. září v 8.15 hodin se 
nad Ledčí objevil bílý speciální vrtul-
ník ozdobený státními znaky České re-
publiky. Bez velkého rozmýšlení a ja-
kýchkoli problémů přistál na trávníku 
místního fotbalového stadionu. V jeho 
komfortních útrobách si kromě ohláše-
né prezidentky a zakladatelky hnutí „Na 
vlastních nohou" paní Běly Gran-Jensen 
a její tajemnice paní Astrid Hagen Huer-
ty z Norska hověli i dva generálové - ná-
čelník generálního štábu Armády České 
republiky generálporuěík Pavel Stefka 
a brigádní generál Michal Pažúr. Jejich 
sice plánovaný, ale mírně předčasný pří-
let způsobil problémy dětem ze základní 
školy, které se nestačily včas přesunout 
na tribunu stadionu a přišly tak o neja-
traktivnější část návštěvy - manévr při-
stání vrtulníku. Ten totiž měl na fotbalo-
vý trávník usednout až v 8.30 hodin. 

Na ledečském stadionu přivítali vzác-
nou návštěvu starosta města Stanislav 
Vrba, místostarosta Jaroslav Doležal 
a ředitel ledečské základní školy Jaro-
slav Kosprd. Společně se pak vydali pěš-
ky přes ledečské náměstí směrem k so-
kolovně, kde následně proběhla oficiální 
část návštěvy. Gratulovalo se, vyzname-
návalo, děkovalo, zpívalo a obdarováva-
lo. A bylo proč. Ledečská základní ško-
la pracuje ve stonožkovém hnutí od jeho 
začátku, tedy již čtrnáct let, spolupráce 
hnutí s armádou ČR trvá již pět let, ge-
nerál Stefka a ředitel ZŠ Kosprd oslavili 
před pár dny padesátiny. Na vše organi-
zátoři akce pamatovali. 

Stonožkové hnutí „Na vlastních no-
hou" je založeno na principu solidární 
pomoci dětí dětem. Děti nabízejí svoje 
práce a výtvory v rámci stonožkových 
týdnů rodičům a výtěžek z „prodeje" 
těchto dílek je pak používán k cílené 
pomoci dětem ve válkou postižených 
oblastech. Ledečské děti za léta činnos-
ti v stonožkovém hnutí přispěly částkou 
přes 200 000,- Kč dětem v Afganistánu, 
v Iráku a na Balkáně na učebnice a škol-
ní potřeby. 

Starosta města Stanislav Vrba využil 
této příležitosti i k poděkování za pomoc 
hnutí „Na vlastních nohou" obyvatelům 
Ledče nad Sázavou postiženým červno-
vou povodní. Paní Běla Gran Jensen při-
letěla tehdy 8. července 2004 do Ledče 
nad Sázavou, navštívila povodní postiže-
nou oblast Pivovarského údolí a rozhod-
la o pomoci deseti rodinám zasaženým 
povodní. Starosta Vrba předal paní Běle 
kytici a drobné ocenění společně s dě-
kovným dopisem rodiny Kluchových. 
Broušený tác se znakem města obdržel 
od vedení města i generál Štefka. Ve svém 
krátkém vystoupení poděkoval staros-
ta Vrba učitelům a dětem základní školy 
a zdůraznil, že je hrdý na to, čeho ledeč-
ské děti pod vedením učitelů dosáhly. 

Učitelé a děti základní školy připra-
vili pro hosty kulturní program s podě-
kováním paní Běle a generálu Štefkovi 
- patronovi hnutí. Program gradoval zda-
řilou scénkou se zpěvem příznačné pís-
ničky „Když mě brali za vojáka" od Jar-
ka Nohavici. 
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM! 
S PLATNOSTÍ 

OD 1. LISTOPADU 2004 
BUDE PRO VEŘEJNOST 

NASTÁLO UZAVŘEN 
PRŮCHOD DVOREM 

I BUDOVOU MĚSTSKÉHO 
ÚŘADU SMĚREM 

DO HAŠKOVY ULICE 

Ani děti však nepřišly zkrátka. Pan 
Ing. Libor Joukl, podnikatel z Přibyslavi, 
pro ně připravil a společně s paní PhDr. 
Bělou Hej nou, kandidátkou na senátor-
ku, předal čtyři sta zákusků a stonožkový 
dort pro pana generála. 

Celá akce byla zakončena obědem 
hostii s vedením školy a města v restau-
raci Zelivka, kde jim na náklady města 
připravili pohoštění a obsluhovali učni 
středního odborného učiliště. Generál 
Stefka při této příležitosti nabídl účast 
armády s technikou na Den dětí v Led-
či nad Sázavou, což představitelé města 
a školy přivítali a navrhli stadion Plácky 
či motocyklové závodiště jako vhodné 
místo pro tuto akci. 

V 11.20 se armádní vrtulník z fotba-
lového trávníku opět vznesl, zakroužil 
nad centrem města a zamířil ku Praze. 
Z okénka jeho salónku nám dlouho má-
vala štědrá ruka paní Běly. 
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ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou 
konaného dne 6. září 2004 
• RM schvaluje zabezpečit zákonnou povin-

nost obecního úřadu uloženou v § 15 odst. 
1 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, 
prostřednictvím zaměstnanců městského úřa-
du - vedoucího odboru OSSO Ing. Júlia Bárty, 
vedoucí sociálního oddělení Martiny Měkoto-
vé, a to nikoliv formou nařízené pracovní po-
hotovosti, ale tak, jak je uvedeno v důvodové 
zprávě pro toto usnesení na základě dobrovol-
nosti zaměstnanců. Toto usnesení se schvaluje 
na období roku 2004. 

• RM schvaluje žádost pí Soni Vodrážkové, ná-
jemce bytu č. 1 v domě čp. 1290, ul. 28. října 
v Ledči nad Sázavou, o ukončení nájmu bytu 
k 30. 9. 2004 pouze za předpokladu, že byt 
bude od 1. 10. 2004 obsazen novým nájemní-
kem. Pokud bezbariérový byt nebude obsazen 
novým nájemníkem, nájemní poměr skončí 
nejpozději 14. 11. 2004, tedy uplynutím doby, 
na kterou byla nájemní smlouva uzavřena. 

• RM schvaluje panu Vladimíru Červinkovi, 
trv. bytem 28. října čp. 400 v Ledči nad Sá-
zavou, dle rozsudku Okresního soudu v Hav-
líčkově Brodě čj. 5C 28/2004-17 ze dne 10. 
května 2004 o přivolení k výpovědi z nájmu 
bytu, přidělení náhradního bytu č. 3 v čp. 77 
v ul. Čechova v Ledči nad Sázavou (jedná se 
o bytovou náhradu). Nájemní smlouva bude 
uzavřena ode dne 1.10. 2004. 

• RM se seznámila sv vyúčtováním charitativ-
ní akce ÚSMĚV DĚTEM pořádané dne 20. 
8. 2004 v ledečské Sokolovně a schvaluje 
v souladu s par. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění rozdělení zisku 
ve výši 17 132,- Kč následujícím způsobem: 
Stacionář Petrklíč 10 000,- Kč 
Oprava dvora čp.77 po povodni 5 000,- Kč 
Vesnička SOS DV Mediánky 2 132,- Kč 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
úpravu zahrady ZS pro účely školní družiny 
a odstranění přerostlých keřů mezi školní bu-
dovou a tělocvičnou s tím, že práce provedou 
Technické služby Ledeč nad Sázavou s.r.o. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schvalu-
je opravu zábradlí podél Olešenského potoka 
v Pivovarské ulici dle nabídky firmy ATOS 
s.r.o. Ledeč n. Sázavou za cenu 16.524,50 Kč 
včetně DPH. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schvalu-
je Dodatek ke smlouvě o poskytování slu-
žeb, číslo smlouvy S0454000536 ze dne 
15. 6. 2004, ve věci umístění 1 ks kontejneru 
na odpad na starém hřbitově v Ledči nad Sá-
zavo, boční vchod - Havlíčkova ulice podle 
nabídky firmy A.S.A. Dačice s.r.o. 

• RM schvaluje zadání zpracování znaleckého 
posudku na postupnou výměnu stromové vý-
sadby na starém hřbitově Ireně Dundychové -
soudní znalkyni oboru ochrany přírody s tím, 
že smlouva na provedené práce bude projed-
nána v radě města. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v úplném znění schvalu-
je uzavření Smlouvy č. 4420480028 s Vý-
chodočeskou energetikou a.s. Hradec Králové 
na společné financování přeložky VN v rámci 
stavby „Sportovní centrum - ledová plocha 
Ledeč nad Sázavou" v přeloženém znění. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí 
s vytipovanými místy na umístění reklamních 
poutačů pro Rádio Preston. 

• RM v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) záko-
na č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s pa-
nem Vratislavem Jandusem na část objektu čp. 
52 na dobu určitou od 1. 10. 2004 do 30. 9. 
2005. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schvalu-
je vyvěšení záměru Města odprodat pozemek 
pare. č. 1250/1 - orná půda v kat. území Ledeč 
nad Sázavou. 

• RM v souladu s par. 102 odst. 3 zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění ukládá sta-
rostovi města panu Stanislavu Vrbovi zaslat 
firmám ATOS s.r.o. a Nemocnice Ledeč - Háj, 

spol. s.r.o. písemné upozornění na platnost 
usnesení č. 4a.2002/34RM-s), kterým rada 
města delegovala právo na uzavření nájemní 
smlouvy na obsazení bytu č. 1 v domě čp. 473 
v ulici 5. května v Ledči nad Sázavou na spo-
lečnost Nemocnice Ledeč - Háj, spol. s r.o. 
v návaznosti na pracovní poměr (zaměstna-
necký byt) s tím, že do doby nástupu nového 
lékaře zůstane byt neobsazen a společnost Ne-
mocnice Ledeč - Háj, spol. s r.o. uhradí nej-
nutnější náklady spojené s neobsazením bytu. 

• RM projednala žádost PharmDr. Olgy Veláto-
vé ze dne 13. 4. 2004 o prodloužení nájem-
ní smlouvy na pronájem nebytových prostor 
v budově polikliniky pro účely lékárny na 
dobu určitou a ukládá starostovi města připra-
vit ve spolupráci s právní kanceláří návrh nové 
smlouvy na nájem na dobu určitou s novými 
podmínkami provozování lékárny v pronaja-
tých prostorech - v termínu do 31. 10. 2004. 

• RM u ukládá vedení města vstoupit v jednání 
s Ing. Martinem Rozkošným o prodeji pozem-
ku pův. pare. č. 943/1 (PK 943/1) v k.ú. Le-
deč nad Sázavou a části pozemku pare. č. 931 
v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v úplném znění ukládá ve-
doucí investičního oddělení pí Čubanové (sta-
rostovi města) projednat s žadatelem Rádio 
Preston umístění reklamních poutačů včetně 
podání písemné žádosti. 

• RM v souladu s ustanovením čl. IV odst.l 
obecně závazné vyhlášky města č. 02/2002 
o veřejném pořádku neschvaluje udělení vý-
jimky z ustanovení této vyhlášky pro pana 
Karla Hrůšu, bytem Ledeč nad Sázavou, 
28. října čp. 550, na pořádání veřejných hudeb-
ních a společenských akcí v prostorách stadio-
nu TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou v období 
od 4. 8. 2004 do 31. 12. 2004, ve dnech pátek 
a sobota, a to s ohledem na skutečnost, že se 
nejedná o ojedinělou akci pořádanou přímo TJ 
nebo Městem Ledeč nad Sázavou, ale o pra-
videlné konání veřejných hudebních produkcí 
v prostorách stadionu TJ Kovofiniš, pro které 
nejsou dle vyjádření Stavebního úřadu zdejší-
ho MěÚ kolaudovány žádné stavby. Pořádání 
těchto akcí by bylo, vzhledem k výše uvedené-
mu, v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. 

Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou ko-
naného dne 4. října 2004 
• RM bere na vědomí přehled o neplacených 

nájemných z bytů v majetku Města Ledeč nad 
Sázavou a zároveň bere na vědomí předlože-
ný vývoj dlužných částek a jejich umořování 
(stav k 31. 7. 2004). 

• RM bere na vědomí připomínky vlastníků 
rodinného domu čp. 124 v ulici Pivovarská 
v Ledči nad Sázavou k havarijnímu stavu opěr-
né zdi směrem od hradu s tím, že vedení města 
společně s TS Ledeč nad Sázavou s.r.o. připraví 
návrh řešení na odstranění tohoto stavu. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
provedení potřebných stavebních úprav neby-
tových prostor v budově bývalého městského 
úřadu na Husově náměstí čp. 16 dle požadavku 
budoucího nájemce Úřadu práce. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schvalu-
je ukončení nájemní smlouvy k nebytovým 
prostorům v budově bývalého městského úřa-
du na Husově náměstí čp.16 s firmou FRE-
DEX PROJECTS Ledeč nad Sázavou s tím, 
že nájemní vztah končí 31.10.2004 a firma 
FREDEX P/ROJECTS umožní v měsíci říj-
nu provedení potřebných stavebních úprav 
a ponechá v nebytových prostorech dodatečně 
zřizované rozvody elektro, PC sítě a ocelové 
rámy pod akumulační kamna a bude jí proti-
hodnotou prominuto nájemné za měsíc říjen. 

• RM v souladu § 102 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění a v souladu s usne-
sením rady města č. 4a.2002/34RM-s) schva-
luje pronajmutí bytu č. 1 v budově čp. 473 
v ul. 5. května v Ledči nad Sázavou MUDr. 
Aleně Glacnerové, bytem Jasanová čp. 22, 
Brno s účinností od 1. října 2004. 

• RM schvaluje v souladu s ust. čl. IV, odst. 1 
vyhlášky č. 02/2002 udělení výjimky z usta-
novení vyhlášky o veřejném pořádku pro TJ 

Sokol Ledeč nad Sázavou, Tyršovo nábře-
ží čp. 433, zastoupené starostou Stanislavem 
Šilhaném, a to na pořádání veřejné hudební 
produkce - taneční zábavy skupiny „Bagr" 
v prostorách Sokolovny v Ledči nad Sáza-
vou ve středu dne 27. října 2004. Rada Města 
podmiňuje udělení této výjimky následujícími 
podmínkami: 
- v období od 22.00 hodin nebude hudební 

produkcí rušen noční klid 
- pořadatelská služba musí být zajištěna 

v minimálním počtu 2 lidí pro kapacitu 
50 návštěvníků s tím, že počet pořadatelů 
bude úměrně vyšší k počtu návštěvníků 

- pořadatelé jsou povinni znát přesný počet 
návštěvníků akce, kontrolním pracovníkům 
Města Ledeč nad Sázavou bude umožněn 
vstup kdykoliv v době konání akce, a to 
bezúplatně 

- pořadatel akce musí být viditelně označen 
visačkou 

- žadatel ve spolupráci s pořadateli zajistí 
pořádek i na pozemcích, které jsou součástí 
sokolovny. 

• RM v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje přijetí na-
bídky paní Ireny Dundychové, Sadovnictví 
a krajinářství Havlíčkův Brod, na zpracování 
dokumentace na akci „Sadové úpravy sídliště 
Na Rámech a Stínadla v Ledči nad Sázavou" 
za cenu 54.000,- Kč včetně DPH s tím, že 
úhrada bude provedena z finančních prostřed-
ků určených na projekty. 

• RM v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje přijetí na-
bídky paní Ireny Dundychové, Sadovnictví 
a krajinářství Havlíčkův Brod, na zpracová-
ní dokumentace na Regenerace zeleně na sta-
rém hřbitově v Ledči nad Sázavou" za cenu 
28.000,-- Kč včetně DPH s tím, že úhrada 
bude provedena z finančních prostředků urče-
ných na projekty. 

• RM v souladu § 102 odst. 2 písm. m) záko-
na č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje ukončení nájemního vztahu s pa-
nem Zdeňkem Miláčkem, bytem Zahrádecká 
čp. 912, Ledeč nad Sázavou na pozemek pare. 
č. 1238/1 v kat. území Ledeč nad Sázavou 
s platností k 31. 12. 2004. 

• RM v souladu § 102 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje vyvěšení 
záměru Města prodat část pozemků PK 286/1 
a 286/2 v kat. území Habrek. 

• RM v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schvalu-
je prominutí provozních nákladů spojených 
s poskytováním stravování klientům Stacio-
náře Petrklíč ve školní jídelně MŠ Stínadla 
Ledeč nad Sázavou. 

• RM ukládá starostovi města p. Stanislavu 
Vrbovi zaslat na ministerstvo kultury žádost 
o přehodnocení rozsahu městské památkové 
zóny Ledeč nad Sázavou. 

• RMv odkládá na žádost Martina a Vladimí-
ra Červinkových ze dne 23. 9. 2004 účin-
nost svého rozhodnutí ze dne 6. 9. 2004 
č. 19.2004/169RM-s) do 31. 12. 2004 s ohle-
dem na nezletilé děti. Pan Červinek dlužné 
nájemné uhradil a bude opětovně vyzván ke 
zlepšení platební kázně zřízením trvalého pla-
tebního příkazu. 

• RM v souladu s ust. č. IV, odst. 1 vyhlášky č. 
02/2002 o veřejném pořádku neschvaluje udě-
lení výjimky z ustanovení vyhlášky pro pana 
Karla Hrůšu, bytem Ledeč nad Sázavou, 28. 
října čp. 550, a firmu KLAPETO HB, s.r.o., 
Lipová čp. 272, Ledeč nad Sázavou na po-
řádání veřejných hudebních a společenských 
akcí v prostorách Restaurace „Na Růžku", Li-
pová čp. 272, Ledeč nad Sázavou v období od 
28. 8. 2004 do 31. 12. 2004, ve dnech sobota, 
případně o svátcích, a to s ohledem na sku-
tečnost, že se nejedná o ojedinělou akci, ale 
o pravidelné konání veřejných hudebních pro-
dukcí v prostorách Restaurace „Na Růžku", 
Lipová čp. 272, Ledeč nad Sázavou, pro kte-
ré zde nejsou, dle vyjádření Stavebního úřadu 
zdejšího MěÚ, kolaudovány žádné prosto-
ry. Pořádání těchto akcí by bylo, vzhledem 
k výše uvedenému, v rozporu s kolaudačním 
rozhodnutím. 

2 MCWJMY 



Po nastoupení do funkce místostarosty města jsem se zaměřil mimo jiné i na řešení 
problematiky oprav a údržby městských komunikací a veřejných prostranství. Prostředky 
městského rozpočtu velké možnosti nedávají, proto musíme přednostně řešit havárie, nej-
nutnější případy a hledat méně nákladná řešení. 

Částečné opravy před zavedením objízdné trasy se tak dočkala ulice Nádražní, kde 
Technické služby předláždily několik propadlých míst a vyspravily asfaltovou část vozov-
ky. Kočičí hlavy a propadliny též zmizely z předlážděné a velice frekventované ulice Ke 
Stínadlům. Opravy se naposledy dočkala i část ulice Marie Majerové před Severkou. 

Zprostředkoval j sem i opravu komunikace z Habreku do Obrvaně, kterou provedla 
Správa a údržba silnic. Opravu místní komunikace od nádraží CD do Obrvaně se budu sna-
žit prosadit do plánu akcí příštího roku. Zpracovaná nabídka firmou M-Silnice a.s. počítá 
s náklady min. 1,5 mil. Kč. 

V rámci akce rekonstrukce mostu a přilehlých komunikací je používána ulice Z. M. Ku-
děje jako příjezdová trasa k meziskládce vytěženého materiálu v lomu Velká stráň. I zde se 
budu po dokončení akce snažit prosadit opravu komunikace. 

Zbrusu nového povrchu se dočkají v rámci akcí kraje Vysočina ulice Pivovarská, Če-
chova a náměstí Svobody. O víkendu 9. a 10. října se pokládá nový asfaltový povrch v Pi-
vovarské ulici a následně 11. a 12. října v ulici Čechově a na náměstí Svobody. Chodníky 
budou dokončovány následně v režii města a spoluúčastí města. 

Správa a údržba silnic využila současné uzavírky města k provedení razantnější opravy 
povrchu silnice 11/150 od viaduktu u čerpací stanice směrem k Ostrovu. 

Potřebné uzavírky a objížďky spojené s opravou komunikací nám sice nyní velice kom-
plikují pohyb a dopravu po městě, věřím však, že v době vydání tohoto čísla Ledečských 
novin bude j iž situace mnohem lepší a průjezd městem obnoven. 

Společně s vedoucím OVUPaŽP Ing. Dvořákem jsem inicioval zpracování projektu 
na rekonstrukci dopravního značení na místních komunikacích. Z rozhodnutí Rady města 
bylo zpracování projektu zadáno Ing. Kolmašovi z Chotěboře a z kraje příštího roku by-
chom měli znát potřebné náklady na tuto rekonstrukci a postupně začít dopravní značení 
obnovovat. 

Dopravním značením navrhuji vyřešit i některé problémy s nedostatkem parkovacích 
míst. V jednosměrné ulici Z. Fibicha naproti věžáku čp. 781 chceme například po dohodě 
s Policií umístit dopravní značení „Stání na chodníku", což je mnohem lacinější varianta 
než vybudování nového parkoviště. 

Před několika lety zpracovaný odhad potřebných nákladů na opravu místních komuni-
kací v našem městě dosahoval závratné výše 115 mil. Kč. Je nad síly městského rozpočtu 
i síly naše opravit všechny komunikace během tohoto volebního období. Budeme se však 
snažit postupnými kroky stav městských komunikací vylepšovat. 

V havarijním s t avu je i smuteční obřadní síň, do které nám zatéká, jsou porušeny izola-
ce, schodiště, obklady, elektroinstalace. Snažíme se proto získat dotaci ve výši 2 mil. ko-
run ze státního rozpočtu a obřadní síň v příštím roce též opravit. To však znamená již letos 
zahájit projekční přípravu a v návrhu rozpočtu města na příští rok opět s potřebnými pro-
středky počítat. 

Jaroslav Doležal , místostarosta měs ta 

Mezinárodní den bílé hole 
Mezinárodním Den bílé hole byl ustaven na 15. října v roce 1964 v New Yorku na zasedání 

„Světové rady pro blaho slepců". Hlavním důvodem byla potřeba upozornit na problémy zrako-
vě postižených. 

V roce 2000 jsme tento významný den zvolili pro konání celonárodní sbírky ve prospěch na-
šich výukových programů pro nevidomé. Bílá pastelka byla zvolena jako symbol neviditelného 
světa nevidomých i bílé slepecké hole, která je nejjednodušší, ale nejúčinnější pomůckou nevi-
domého člověka pro nejpotřebnější činnost v životě - pro pohyb po tomto světě. 

Bankovní spojení: 19 - 99 66 33 99/0800 
Účel sbírky: shromažďovat finanční prostředky na výukové programy pro lidi, kteří se učí zvlá-

dat samostatnou chůzi se slepeckou holí a žít v podmínkách ztráty či vážného poškození zraku. 
Veřejná sbírka Bílá pastelka je osvědčená Magistrátem hl. m. Prahy pro území celé České re-

publiky pod číslem jednacím MHMP/DPC-1/180819. 

HASIČI INFORMUJÍ 
Prvního října 2004 dojde v rámci Ha-

sičského záchranného sboru kraje Vysočina 
k integraci operačního střediska územního 
odboru Havlíčkův Brod do krajského operač-
ního střediska (KOPIS). To bylo zprovozněno 
v první polovině roku 2004 v Jihlavě společ-
ně s telefonickým centrem tísňového volání 
(TCTV). Řízení zásahů jednotek HZS a ko-
ordinaci složek integrovaného záchranného 
systému na území havlíčkobrodského okresu 
převezme KOPIS, který bude posílen o ope-
rační důstojníky z Havlíčkova Brodu. Operá-
torské pracoviště přijme hovory na tísňové 
lince 150 z pevných linek. Tím budou veškerá 
tísňová volání na linky 112 i 150 (z mobilních 
sítí i pevných linek) zajištěna obsluhou TCTV. 
Po přijetí tísňového hovoru jsou informa-
ce předány jednotce HZS, SDH obcí a měst, 
operačnímu středisku Policie ČR, popřípadě 
dispečinku Zdravotní záchranné služby, a to 
v závislosti na charakteru hlášené události. 

S integrací operačního střediska v Havlíč-
kové Brodě s KOPIS dojde také ke změnám 
ve způsobu komunikace HZS s jednotkami 
Sborů dobrovolných hasičů. Ty budou s těmi-
to změnami seznámeny v průběhu září. 

Za HZS kraje Vysočina - územní odbor 
Havlíčkův Brod. 

pplk. Jaroslav Nácovský 
ředitel územního odboru 

Poslanecký den 
Mgr. Milana Bičíka 

V úterý 14. září navštívil ledečskou radni-
ci po předchozím ohlášení poslanec za KSČM 
Mgr. Milan Bičík. Přijel bez svého asistenta, 
pouze v doprovodu pana Jana Klimenta z re-
dakční služby Interes, jenž následně přinesl 
reportáž v týdeníku Cesta Vysočiny v rubrice 
Foto ozvěny. V přátelském rozhovoru s vede-
ním radnice za přítomnosti zastupitele města 
pana Karla Šrámka se nejprve poslanec Bičík 
novému vedení města představil a informoval 
je o svém působení v Poslanecké sněmovně 
ČR a ve Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, 
mládež a tělovýchovu, jehož je členem. Zají-
mal se živě o současnou situaci na radnici, le-
dečských školách a o dění ve městě. 

V Ledči nad Sázavou dále navštívil firmu 
KOVOFINIŠ KF s.r.o., kde jej jednatel spo-
lečnosti Ing. Josef Zikmunda seznámil se sou-
časnými aktivitami firmy a umožnil poslanci 
prohlídku výrobních provozů. 

Třetí zastavení patřilo obci Hněvkovice, 
kde jej přijal starosta obce pan Josef Váša, 
který usiluje za pomoci prostředků PHARE 
o vybudování mostního propojení Hněvkovic 
s Chřenovicemi a o zachování místní základ-
ní školy s dvousetletou tradicí. 

Možnosti opozičního poslance Mgr. Mila-
na Bičíka jsou omezené, přesto nám přislíbil 
svoji případnou pomoc při prosazování zájmu 
města a regionu. 

-sv-

Hledáme obchodního 
zástupce pro přímý 

prodej knih v Ledči a okolí. 
Pracovní poměr - brigáda - spolupráce na ŽL. 

Vlastní auto podmínkou. 

Tel.: 603 276 895 
e-mail: dag.p@tiscali.cz 
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Nové webové stránky města 
Ledeč nad Sázavou 

Od 1. ř í jna j s o u na adrese www.ledecns .cz př ís tupny nové webové stránky města 
Ledeč nad Sázavou. Otevíraj í se veřejnost i ve chvíli , kdy město Ledeč nad Sázavou 
a j eho radnice mění zásadním způsobem svoji tvář. Chce být přehlednější , čitelnější, 
přístupnější . To platí ve všech oblastech a v oblasti informovanost i dvojnásob. 

Z á k o n e m o obcích j e s tanoveno, že za in formování veřejnost i o činnosti obce 
odpovídá je j í starosta. Proto j s e m uvítal a podpoři l vznik nových webových stránek 
města, s tejně j a k o obnovení vývěsních skříněk na budově České spořitelny na Husově 
náměst í a nabídnutou možnos t podávat in formace širší veřejnost i v regionálním tisku. 
Doposud j s e m samozře jmě využíval a nadále využívat budu v hojné míře k podávání 
informací Ledečské noviny, na které bude z nového webu př ímý přístup. 

Očekáváme , že nové webové stránky města si brzo na jdou své příznivce a návštěv-
níky a že prostřednictvím tohoto nového a modern ího informačního kanálu se infor-
mace o činnosti měs tského úřadu a samosprávných orgánů obce stanou dostupnější 
všem, kteří o veřejné dění projevuj í zá jem. Přes nové webové stránky bude pos tupně 
umožněn přístup k usnesením rady a zastupitels tva města a ke s t ránkám městem zři-
zovaných organizací a společností . 

Těš ím se opravdu na vzá j emnou spolupráci , na př ipomínky a ohlasy veřejnosti 
a vyzývám všechny zá j emce o in formace a návš těvníky našich webových stránek ke 
slušnosti, otevřenosti a teď po dobu tvorby nové struktury stránek i ke shovívavosti . 

Děkuj i Ing. Pavlu Nácovskému a Vidu Gunar tnovi za vznik nových webových 
stránek, kraji Vysočina za př íspěvek z Fondu Vysočiny a radě města za požehnání 
a schválení celé akce. 

Stanislav Vrba, starosta města 

Fokud Vysočina na hradě 
V sobotu 18. září proběhl na Hradě v Ledči nad Sázavou velmi úspěšný festival, který byl 

pořádán v rámci Týdnů pro duševní zdraví Sdružením pro péči o duševně nemocné FOKUSEM 
Vysočina. 

Odpoledne se na dolním nádvoří hradu představily dva divadelní soubory - ochotnické diva-
dlo Štrůdl z Krucemburku a Činoherní skupina ledečského gymnázia. Divadlo Štrůdl vybralo 
ze svého repertoáru dvě hry: W. Shakespeare - Sen noci svatojánské a na motivy K. J. Erbena 
Vodpolednice aneb jak je to doopravdy s Vodníkem a Polednicí a jak prozradily reakce publika, 
zvolili dobře. Činoherní skupina ledečského gymnázia se představila v parodii na pohádky: Co 
musí princezny. I tato skupina ukázala, že to prostě „umí". Po celý den na nádvoří tábořili také 
šermíři z ledečské skupiny Notorix Denatur, kteří program divadel výborně doplňovali ukázkami 
ze života středověkých rytířů. Bojovali „na život a na smrt", předvedli rituály s ohněm a na závěr 
pasovali své nováčky. 

Po úspěšném odpoledni se vše chystalo na večer. Na hradě postupně zahrálo osm kapel 
(Primitiv Plebs, Selfish, Tleskač, Status Praesents, Volant, Traband, ECHT!, Insania), a jejich 
vystoupení zpestřila ťire show. Návštěvnost byla hojná i s mezinárodní účastí, všichni odcházeli 
spokojení a s otázkou, zda bude další ročník hradního festivalu. Nutno říci, že jsme byli vysly-
šeni „shora" (bylo prostě nádherně), a tak jsme mohli zpříjemnit návštěvníkům zřejmě letošní 
poslední víkend babího léta. 

Tímto se také omlouvám každému, kdo té noci nemohl usnout - děkuji za shovívavost. 
Děkuji Městu Ledeč, které nám pomohlo festival zrealizovat, děkuji sponzorům: Zentiva a.s., 

Metrostav Invest a.s., Atos spol.s.r.o., bez jejichž pomoci bychom akci nemohli uspořádat, dě-
kuji účinkujícím: hercům, režisérům, Raskenovi a Notorix Denatur (za vystoupení a pomoc při 
úklidu), děkuji kapelám a Jakubovi Ceckovi Tauberovi a všem, kdo pomohli FOKUSU Vysočina 
uspořádat tento festival. Snad někdy nashledanou! 

Za F O K U S Vysočina Gabrie la Sedláčková 

Divadelní slavnosti na 
ledečském hradě 

Nejenom velká města se mohou pochlubit 
divadelním představením konaným mimo 
divadelní sály. Ve dnech 3.-5. 9. 2004 se 
nádvoří ledečského hradu proměnila na ve-
ronské tržiště, paláce Kapuletů a Monteků 
či vyhnanství v Mantově. Členové divadelní 
společnosti zde netradičním způsobem ztvár-
nili klasické pojetí „Romea a Julie". Režie 
a jedné z hlavních postav se ujal Tomáš Do-
ležal, který výborně využil prostory, které mu 
poskytl starobylý hrad. Všechna představení 
se hrála ve večerních hodinách, kde atmosféru 
skvěle podtrhovaly světelné efekty a výborně 
vybraná hudba. Přes obavy pořadatelů z malé 
účasti bylo každý den vyprodáno. Celkem toto 
představení zhlédlo 750 diváků a na mnohé se 
bohužel nedostalo. Všichni herci, ač amatéři, 
podali výkony hodné profesionála. Křehkou 
Julii hrála osmnáctiletá Zuzana Pipková, pro 
kterou to byla úplně první divadelní role a 
pro postavu Romea byl vybrán Jan Cihlář. 
Režisér měl při výběru opravdu šťastnou 
ruku. Kritici jejich výkony hodnotili velice 
kladně a vyzdvihovali též další herce - Jana 
Vrzáčka, Hanu Kletečkovou, Zuzanu Kra-
jíčkovou, Lukáše Kobrleho, Jakuba Smítku, 
Filipa Ženíška, Petra Soukupa a ostatní. Pro 
velký ohlas je plánována repríza na květnový 
víkend. Doufáme, že nám bude opět přát po-
časí a návštěvnost bude zase tak velká. 

Za pořadatele Ivana Svobodová 
Centrum - DDM Ledeč n. S. 

Sázeli jsme jablůňku 
Na pozvání paní Běly Gran Jensen a ředitel-

ky Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech 
paní primářky MUDr. Ivy Hodkové se vedení 
radnice zúčastnilo poslední zářijový den za-
ložení ovocného sadu při DLP v Opařanech. 
Ojedinělého projektu hnutí „Na vlastních 
nohou", jehož je paní Běla Gran Jensen za-
kladatelkou a prezidentkou, se kromě patronů 
hnutí generálporučíka Pavla Štefky a brigád-
ního generála Machala Pažúra zúčastnila řada 
starostů a primátorů z celé ČR a zástupci 
České televize. Namátkou jmenuji starosty 
z Opařan, Spáleného Poříčí, Rožnova, primá-
tory Pardubic, Vsetína, Prahy 2 a dokonce i ze 
slovenských Nováků. 

Tato akce, jak je uvedeno v pamětním listě, 
který jsme obdrželi, symbolizuje spojení sil, 
podpory a dobré vůle dětí a dospělých pomoci 
dětem v léčebně, aby mohly v životě pevně 
a samostatně stát na vlastních nohou. Akce 
bezprostředně navazovala na návštěvu paní 
Běly Gran Jensen z Norska v Ledči nad 
Sázavou. -SV-

TJ KOVOFINIŠ - odbor SPV zahájil cv i -
čení 4. 10. 2004 pro ženy a dívky -
aerobic, step aerobic, kondiční cvičení 
- vždy v pondělí a čtvrtek ve 20 - 21 hod. 
ve školní tělocvičně v Nádražní ul. 
Přihlášky před cvičební hodinou. 

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 
e-mail: radsup@centrum.cz 

Prodám družstevní byt 2+1 
v Ledči n. S., třetí patro bez výtahu. 
S lunné prostory s výh ledem na m ě s -
to (F ib ichova ul.) 1 608 05 20 48 

PRONAJMU BYT 2 + 1 S BALKONEM, 
Stínadla, Ledeč n. S., 
Tel.: 728 115 696, 569 721 150. 

ZPRACUJI ÚČETNITVÍ- DPH, mzdy, 
daňová přiznání, eventuálně zastupování 
na úřadech. Kontakt: B 775 11 01 85 
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Pod střechou zimního stadionu panuje nadále čilý stavební ruch. Na zpevněnou 
a vybetonovanou plochu se pokládají vrstvy hydroizolace a tepelné izolace a na vol-
ném prostoru před halou stadionu se sváří trubky pro rozvody chlazení. Tím začíná 
vlastní montáž technologie chlazení, jejíž srdce - chladící kompresory GRASSO při-
jdou umístit do strojovny chlazení ve zděném přístavku haly směrem k řece. Zde je též 
připravena místnost trafostanice, kam pracovníci VCE přivedou z ulice Sázavská po 
pravém břehu Sázavy vysokonapěťový kabel a začnou s montáží trafostanice. 

Technologie chlazení tvoří podstatnou část rozpočtu celé akce. Přijde nás na 
8 500 000,- Kč. Trafostanice a vysokonapěťový přívod jako vyhrazené elektrické 
zařízení musí být zajišťovány mimo smlouvu s generálním dodavatelem a bude nás 
stát téměř jeden milion korun. 

Po montáži chladících rozvodů bude teprve následovat finální betonáž ledové plo-
chy a montáž mantinelů. 

Vlastní stavba pokračuje prováděním zednických prací již uvnitř budovy. Dá se 
konstatovat, že hrubá stavba je před dokončením a mohou již probíhat instalatérské 
práce na zdravotechnice a elektroinstalaci. 

Máme před sebou ještě tři měsíce k dokončení akce. Vedení města společně s tech-
nickým dozorem využívá nezištné pomoci Ing. Bubníka ke kontrole průběhu a kvality 
stavebních prací. Přes víkendová nasazení se dodavateli nedaří dokončit montáž oce-
lové konstrukce v souladu s předběžným harmonogramem a musí prolínáním jednot-
livých stavebních činností toto zpoždění dohánět. Počasí mu to doposud umožňovalo, 
je však na čase se schovat pod střechu. 

-sv-

Víte, jak se nespálit při výběru 
zboží a služeb? 

Všichni jsme každodenně zavaleni nabídkou zboží všech možných druhů, až zrak 
přechází. Inzeráty se předhánějí v nabídce různých služeb. Jak se v tom mají lidé vy-
znat? Jsou spotřebitelé nějak chráněni? 

Ano jsou ... ale většinou o tom nevědí. Existuje totiž program Česká kvalita, který 
každému umožňuje lepší orientaci při nákupu zboží. Hledejte proto vždy na výrobku 
nebo u dodavatele služeb značku kvality. Výrobní značka totiž nemusí být automatic-
ky zárukou kvality. 
Co značka Česká kvalita garantuje? 
• Výrobek či služba je kvalitní. 
• Kvalitu ověřila nezávislá zkušebna. Nestačí, že výrobce prohlásil svůj produkt za 

kvalitní, ale že to potvrdila nezávislá renomovaná zkušebna. 
• Kvalita je průběžně kontrolována a ověřována spokojeností zákazníků. Je-li dodr-

žování kvality porušeno, či jsou zákazníci oprávněně nespokojeni, je značka kvality 
odebrána. 

Co je tedy cílem programu Česká kvalita? 
V prvé řadě chránit spotřebitele vůči prohřeškům našich či zahraničních dodavatelů. 

Dále pak podporovat domácí výrobce, kteří na kvalitu dbají. 
My všichni samozřejmě chceme výrobcům i dodavatelům v oblasti kvality věřit, ale 

s programem Česká kvalita š i j e také dokážeme pohlídat. Nejsme tak bohatí, abychom 
si mohli kupovat nekvalitní zboží. 

Hledejte proto značku České kvality na výrobcích, sledujte letáky v obchodech 
a napište nám o svých zkušenostech s Českou kvalitou. 

Příště o jednotlivých značkách kvality. 

PhDr. Běla Hejná, poradkyně ministra průmyslu a obchodu 

Zásahy PS Ledeč n. S. 
• 2. 9. Dopravní nehoda se zraněním u obce 

Chotěměřice. Řidič po nezvládnutí levotočivé 
zatáčky vyjel z vozovky a po přeražení stromu 
zůstal uvězněn v osobním vozidle. Hasiči po-
mocí hydraulického vyprošťovacího zařízení 
řidiče vyprostili a předali k ošetření záchranné 
službě. 

• 4. 9. Dopravní nehoda osobního vozidla u ko-
želského koupaliště. Jednotka po příjezdu na 
místo nehody pomohla naložit zraněné osoby, 
zajistila vozidlo proti požáru a pomáhala řídit 
dopravu do vyšetření nehody dopravní poli-
cií. 

• 5.9. Jednotka vyjela na dopravní nehodu mo-
tocyklu. Spolujezdkyně spadla při jízdě na 
vozovku a hasiči pomáhali záchranné službě 
při naložení do sanitky. 

• 7. 9. Z dosud neznámého důvodu došlo k po-
žáru lesa u obce Dolní Město. Oheň se rychle 
šířil díky dlouhotrvajícímu suchu a byla zasa-
žena plocha cca. 200 m2 ve složitém terénu. 
Jednotky z Ledče, Světlé a Dolního Města po 
zhruba hodinovém boji s rychle se šířícím oh-
něm požár zlikvidovali. 

• 11.9. Jednotka vyjela na ohlášený požár do-
dávkového automobilu na silnici směr Hněv-
kovice. Jednalo se o zkrat na elektroinstalaci 
vozidla, který byl uhašen před příjezdem hasi-
čů. 

• 15. 9. Tohoto dne došlo k úniku ropných 
produktů v Nádražní ulici v Ledči. Původce 
znečištění nebyl zjištěn a skvrna byla zlikvi-
dována pomocí přírodních materiálů. 

• 21.9. Hasiči provedli vyčištění ucpané kana-
lizace v prodejně Vital a následně v restaura-
ci U čerta ve Vilémovicích. Kanalizace byla 
pročištěna pomocí tlakové vody a kanálového 
krtka. 

• 27. 9. V odpoledních hodinách došlo ze za-
tím nezjištěných důvodů k požáru sklepních 
prostor na Husově náměstí. Ledečská jednot-
ka požár zlikvidovala pomocí vysokotlakého 
proudu po několika minutách. 

• Mimo výše uvedené události pomáhali le-
dečští hasiči čtyřikrát při odstranění obtížného 
hmyzu a jedenkrát otevírali zabouchnutý byt. 

VÝTVARNÍCI Z L€D€ČSKR 
VVSTÍWUJÍ Nfl HRflDČ 

Boum Lubor - obrazy 
Hrbek Jiří - fotografie 

Hrubeš Bohumil - um. kovář, 
Janata Jan - obrazy 

Krofián Miroslav - obrazy 
Kubíček Karel - obrazy 

Minář Petr - obrazy, sochy, 
Slavětínský Jaroslav - obrazy 
Urban Jaroslav - um. řezbář 

od 3. 9. do 31. 10. 2004 
pořádá Městské muzeum 

st - ne 9-12, 13-16 

Ovocnáa růžová školka 
Šťastných 

nabízí pro podzim 2004: 
jabloně, hrušně, švestky, třešně, 

višně, meruňky, angrešt, rybíz, růže, 
jehličnany a okrasné keře. 

Prodej bude zahájen 15. října 2004 
Prodejní doba: po - pá: 8 - 1 6 hod. 

so: 8 - 1 2 hod. 

Nová Ves 2, 584 01 Ledeč n. S. 
Tel. : 569 722 518 ,604 360 546 
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Volby 2004 - Senát 
5. - 6. listopadu 2004 Volební obvod i. 40 - Kutná Hora 

pCULV* 

jJUO&íLídjuLtJ 

Vážení spoluobčané, 
volební heslo ČSSD upozorňuje na jasné cíle: efektivnější, modernější a prosperující region nejen v rámci České 

republiky, ale i Evropy. Toho můžeme dosáhnout mimo jiné větší podporou obcí a měst, podporou podnikání a 
zlepšováním dopravní infrastruktury, systémem grantů a tím i nových nápadů, posílením vzdělávání, podporou 
zemědělství a venkovského prostoru, rozvojem spolupráce mezi kraji u nás, ale i v zahraničí a mnoha dalšími aktivitami. 

Na splnění tohoto cíle chceme i nadále pracovat, chceme ukázat, že spolupráce a jasný program prospějí více než 
hádky, nejednotnost a nekorektnost. Proto předkládáme Vám, lidem z naší krásné Vysočiny tento volební program. 
Program moderní a solidární strany, program pro moderní a prosperující Vysočinu. 

V případě svého zvolení považuji za nej důležitější se zasazovat o zlepšení stavu a údržby krajských 
komunikací a pomoci obcím v řešení případů krajem nepřevzatých a pro obce potřebných silnic. 

Jaroslav Doležal 

KANDIDÁTI ČSSD DO ZASTUPITELSTVA KRAJE -
VOLBY 2004 KRAJ VYSOČINA 

,0CUMfc 5. - 6. LISTOPADU 2004 

Ing, Vladimír Novotný, 
38 let, zástupce ředitele OP VZP, 
člen Rady města Ždar nad Sázavou, 
člen Zastupitelstva kraje Vysočina 

lr*g. Ubor Jouk l , 
38 let, podnikatel, 
člen Zastupitelstvo měsla 
Přibyslav 

JASNÉ CÍUE, ZŘEJMÉ ČINY - PRO NÁS UDIZ VYSOČINY 
WWW.VYSOCINA.SOCDEM.CZ 

Spousta lidí 
z ČSSD mi při 
letošní povodni 
velice pomohla. 
Nyní mohu já 
pomoci jim a 

vám všem. 
Martin Píbil 
44 let, rybář 

V O L B Y 2 0 0 4 5.-6.11.2004 

Během mého dosavadního působení na 
ledečské radnici to byli právě kandidáti 
z řad ČSSD, kteří nám aktivně pomáhali. 
Bylo by zbytečné jmenovat mého kolegu 
místostarostu, ale Ing. Joukla, Ing. 
Škaryda, Ing. Vašíčka a RNDr. Pospíchala 
zmínit chci a musím. 

PhDr. Běla Hejná, kandidátka do senátu, 
tak činila již před mým příchodem na 
radnici. Nemá to k n á m z Vlastějovic, kde 
bydlí, daleko a svůj inzerát si zaplatila. 

Ač jsem celý život nestraník a nezávislý, 
vyslovuji těmto kandidátům svoji podporu. 

Stanislav Vrba 

mmř&áí M w i w 

Ing. Josef Vašíček Ing. Tomáš Š k a r y d 
51 let. podnikatel 36 let, strarosta méstq Cbotěboř 
čien Zastupitelstva město 
Havlíčkův Brod 

Jaroslav Doležal , 
57 let, místostarosta města 
ledeč nod Sázavou 

http://WWW.VYSOCINA.SOCDEM.CZ


Oznámení 
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva kraje Vysočina 

a voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky 
Starosta Města Ledeč nad Sázavou pan Stanislav Vrba podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev 
krajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do 
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů 

o z n a m u j e : 

1. Volby do Zastupitelstva kraje Vysočina a volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční 
v pátek dne 5. listopadu 2004 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

a v sobotu dne 6. listopadu 2004 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
2. Místem konání voleb do Zastupitelstva kraje Vysočina a volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky 

ve volebním okrsku č. 1 - je volební místnost v obřadní síni v budově Městského úřadu, Husovo náměstí čp. 7, 
Ledeč nad Sázavou pro voliče bydlící v ulicích: 
- Barborka - Jiřího Wolkera - Petra Bezruče 
- Hrnčíře - Julia Fučíka - Podolí 
- Husovo náměstí - Mlýnská - Pod Šeptouchovem 
- Jaroslava Haška - Mostecká - Tyršovo nábřeží 
ve volebním okrsku č. 2 - je volební místnost v Domě dětí a mládeže, Husovo náměstí čp. 242, Ledeč nad Sá-
zavou pro voliče bydlící v ulicích: 
- Družstevní - Melechovská - Spojovací 
- Háj - Na Pláckách - Údolní 
- Havlíčkova - Na Potoce - Zahrádecká 
- Hůrka - Na Skalce - Z. M. Kuděje 
- Hutní - Nad Internátem - Želivská 
- Koželská - Pod Skalkou 
ve volebním okrsku č. 3 - je volební místnost v Základní škole, Nádražní ul. čp. 780, Ledeč nad Sázavou pro 
voliče bydlící v ulicích: 
- 28. října - Lipová - Poděbradova 
- Čechova - Lovčen - Poštovní 
- Hálkova - Mizerov - Růžová 
- Heroldovo nábřeží - Nádražní - Sázavská 
- Hlaváčova - náměstí Svobody - Slunečná 
- Hradní - Nad Lesem - U Hradce 
- Jabloňová - Nad Strání - Zahradní 
- Ke Křížům - Na Žižkově - Zoufalka I 
- Komenského - Partyzánská - Zoufalka II 
- Letní - Pivovarská - Zoufalka III 
ve volebním okrsku č. 4 - je volební místnost v Základní škole, Komenského ul. 626, Ledeč nad Sázavou 
pro voliče bydlící v ulicích: 

- 5. května - Ke Stínadlům - Na Sibiři 
- Aloise Jiráska - Marie Majerové (do čp. 670) - Pod Stínadly 
- Boženy Němcové - Na Rámech - Zdeňka Fibicha 
- Habrecká 

ve volebním okrsku č. 5 - je volební místnost v Mateřské škole, Stínadla čp. 1049, Ledeč nad Sázavou 
pro voliče bydlící v ulicích: 

- Marie Majerové (od čp. 681) 
- Stínadla 

ve volebním okrsku č. 6 - je volební místnost v ZD Jedlá - Habrek, administrativní místnost, Ledeč nad Sáza-
vou pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: 

- Habrek - Souboř - Vrbka 
- Obrvaň - Sychrov 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, když prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky 
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené 
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Zastupitelstva kraje Vysočina a volby do 1/3 Senátu 
Parlamentu České republiky hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti. 

5. V případě konání II. kola voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se tyto uskuteční 
v pátek dne 12. listopadu 2004 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu dne 13. listopadu 2004 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb. 

V Ledči nad Sázavou dne 4. října 2004 Stanislav Vrba, starosta města 
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KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČS. STRANA UDOVÁ 

KRAJSKÉ VOLBY 2004 

VYSOČINA - NÁŠ SPOLEČNÝ DOMOV 
Snaha o naplnění tohoto hesla j e vlastní všem osobnostem, které tvoří kandidátku do nadcházejících krajských vo-

leb. V je j ím čele stojí ing. František Dohnal, současný hej tman kraje Vysočina, na druhém místě j e ing. Václav Kodet, 
předseda K V K D U - Č S L kraje Vysočina. 

2. Ing. 
Václav Kodet 

46 let, Malý Beranov 
lesní inženýr, starosta 

Bc. Jiří Vondráček 
48 let, Havlíčkův Brod 

místostarosta 

Jaroslav Poborský 
43 let, Ledeč n. Sáz. 

ředitel a.s. 

39. 
Martin Slavíček 

34 let, Ledeč nad Sáz. 
technik 

Ing. František Dohnal 
44 let, Jihlava 
hejtman kraje 

Vysočina 
Volební priority: 

• Zaměstnanost - při táhneme investory, aby byla pro lidi z Vysočiny zaj ímavá a dobře placená práce. 
• Dopravní obslužnost - do každé vesnice pojede autobus nebo vlak a odveze vás do práce, na úřady, k lékaři; děti 

do škol . . . 
• Cestovní ruch - podpora turistického ruchu j e i podpora zaměstnanosti (zvláště malého a středního podnikání). 

Turistickým ruchem se využije krása Vysočiny a jej í obyvatelé dostanou práci, na Vysočině j e krásně. 
• Vymahatelnost práva - zasadím se o krajský soud, prokuraturu, policii... 
• Podpora rodin s dětmi 
• Životní prostředí - Vysočina - naše zelené srdce, Vysočina - zelená venkovu, Vysočina - vlídný domov pro dob-

ré lidi 
• Zdravotnictví, sociální otázky, vzdělání (- v rámci rodinné politiky). Zasadíme se o to, že zůstane stávající počet 

nemocnic i dostupnost zdravotnické péče. 

K S Č M - v přípravě na krajské a senátní volby 

S lidmi pro lidi 
Nejsme lhostejní k dění v naší společnosti. Chceme být nápomocni řešení problémů tam, kde se o nich bude rozhodovat. Ano, 

nebojíme se, máme odvahu hájit poctivou práci, morálku ve společnosti. 
Domníváme se, že známe potřeby jednotlivých měst i způsob, jak je řešit. Proto nabízíme spolupráci se všemi, kteří to myslí 

dobře s naší krásnou Vysočinou. 
V návaznosti na výsledky 6. sjezdu KSČM v květnu t.r. a na zkušenosti našich zastupitelů z minulého období budeme usilovat, 

aby se naše společnost formovala z rovnoprávných občanů, která bude politicky a hospodářsky pluralitní, prosperující a sociálně 
spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, provázející bezpečnost a mír. 

Je to cíl, kterému zastupitelé za KSČM podřídí svoji činnost. Naším programem není nezaměstnanost, rostoucí kriminalita ani 
ohrožování národních zájmů. 

Jsme proti prohlubující se propasti mezi chudobou a bohatstvím. 
Svůj vliv však naši zastupitelé mohou uplatnit pouze za porozumění a podpory občanů, voličů. S tím se také obracíme na všech-

ny občany, jimž jde o sociální spravedlnost a demokratický vývoj v naší společnosti. 
Pro letošní volby do krajského zastupitelstva Vysočiny kandiduje 45 kandidátů za KSČM. Na prvním místě kandidátky je PhDr. 

Zdeněk Dobrý z Havlíčkova Brodu, stávající krajský zastupitel. Kandiduje také Karel Šrámek, současný komunální zastupitel 
z Ledče nad Sázavou. Podporou změn na ledečské radnici jsme projevili a podpořili snahy po větší spolupráci mezi zastupiteli 
v komunální oblasti. 

S podrobným programem seznámíme občany na předvolebních letácích, ale i na besedě s kandidátem do senátu Václavem Mel-
šou, členem ÚV KSČM, společným kandidátem bývalého okresu Kutná Hora a západní části bývalého okresu Havlíčkův Brod. 
Beseda se uskuteční v pátek 22. října 2004 od 17 hodin v sále Domu dětí a mládeže v Ledči nad Sázavou. 

Srdečně Vás zveme ZO KSČM Ledeč nad Sázavou 
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Dovolte, abych se představil 
Bedřich Moldan 
kandidát do Senátu Parlamentu České republiky 
za Občanskou demokratickou stranu. 

Jsem svým vzděláním přírodovědec, vystudoval jsem 
Matematicko-fyzikální fakultu a dnes jsem profesorem 
ochrany životního prostředí na Univerzitě Karlově. Spo-
lu s mou ženou jsme vychovali 3 děti, ze kterých jsou 
slušní lidé. Mám 6 vnuků, mám z nich radost a mám ra-
dost z toho, že jsem přispěl k jejich dobrému životu. 

Jsem především odborník, avšak životním prostředím 
a jeho ochranou se nezabývám jen vědecky, nýbrž jsem 
se vždycky snažil o praktická řešení, jež přinášejí jasné 
výsledky. Už před listopadem 1989 jsme v poloilegální 
Ekologické sekci důkladně zkoumali stav našeho život-
ního prostředí, který byl tehdy katastrofální. V 80. letech 
jsme o tom napsali „tajnou" zprávu, která nakonec neby-
la tak úplně tajná, protože ji odvysílala mimo jiné i Svo-
bodná Evropa. Důkladně jsme studovali, jak je životní 
prostředí chráněno ve vyspělých státech a tato přípra-
va umožnila, aby se nově zřízené Ministerstvo životní-
ho prostředí - byl jsem jmenován ministrem za Občan-
ské fórum - okamžitě rozběhlo již od prvního dne roku 
1990. Podařilo se dosáhnout plného politického konsen-
su, zejména ve sněmovně, a nastartovat celý nový sys-
tém ochrany prostředí. Hmatatelné výsledky se dostavily 

poměrně rychle a dnes můžeme být hrdí na to, že v průběhu 90. let se životní prostředí u nás zlepšilo do té míry, že je 
jeho kvalita srovnatelná s vyspělými státy Evropy. 

Ochranu životního prostředí jsem vždy považoval za důležitý společenský problém, k jehož řešení je třeba přistu-
povat na základě odborných znalostí, avšak řešení je zpravidla ve sféře ekonomické a politické. Proto jsem vždyc-
ky hledal vzájemné porozumění a snažil se vyvarovat konfrontací. V ministerské funkci, při práci v poslanecké sně-
movně a na mezinárodních jednáních jsem získal mnoho zkušeností. Nejdůležitější bylo období vyjednávání o vstupu 
České republiky do Evropské unie, jehož jsem se zúčastnil jako člen oficiální české delegace zodpovědný za kapitoly 
Vzdělání, Věda a Životní prostředí, které prošly bez vážnějších problémů. 

Kandiduji za Občanskou demokratickou stranu, jejímž jsem členem od r. 1991 a v níž dnes zastávám mís-
to ministra životního prostředí ve stínové vládě předsedy Mirka Topolánka. ODS se jasně odlišuje od různých 
málo čitelných „nezávislých" či „nestraníků", vždycky jasně přiznávala svou barvu. Od svého založení zastává 
přímou a transparentní politiku se zřetelnými cíli: podpora obcí, regionů a podnikání, zásadní náprava veřej-
ných financí, důraz na hospodářský růst, omezení administrativy, politika pro lidi a ne proti nim. Tyto zásady 
jsou i mými zásadami. 

Kandiduji za senátní obvod Kutná Hora, který je tvořen nejen okresem Kutná Hora, ale i velkou částí okre-
su Havlíčkův Brod s významnými sídly jako je Golčův Jeníkov, Ledeč, Světlá, Okrouhlice či Herálec. Je to ty-
pický kus České země, úrodná nížina mezi Železnými horami a Posázavím, avšak - přiznejme si - krajina slav-
nější v minulosti než dnes. Co však brání tomu, aby se Kutná Hora vyrovnala třeba Českému Krumlovu - má 
ostatně slavnější minulost - či aby se vytvořila čilá průmyslová zóna u Zbraslavic, Uhlířských Janovic nebo 
Čáslavi? 

Tento kraj považuji za svůj, protože jej dobře znám, pojí mě s ním mnoho osobních i profesionálních vazeb 
a chci přispět nikoliv nesplnitelnými sliby, ale reálnou prací na prospěšných projektech. Nesmí se především 
zapomenout na řešení dobře známých, ale stále palčivých problémů jako je Kaňk, kutnohorské podloží či hluk 
v Čáslavi (v těchto věcech se spoléhám na své odborné zkušenosti i kontakty včetně mnoha mezinárodních). 
V případě svého zvolení jako první věc zřídím svou stálou kancelář a zajistím pravidelnou přítomnost v něko-
lika dalších sídlech. 

Regionu se musí výrazně pomoci zvenčí. Potenciál Kutnohorska i Havlíčkobrodska je veliký, ale dosud ne 
dobře uplatněný. Zemědělství i průmyslové podniky, zvláště malé a střední potřebují pomoc. Místní iniciativa 
je nutná ale nestačí: Je třeba zajistit finanční příspěvky z Prahy i z Bruselu. Zvláště chci využít svých bohatých 
zkušeností z mnoha jednání v EU a ze svých exekutivních a jiných funkcí. 

Mým heslem je „Lidé, příroda, prosperita". Chci pracovat pro lidi a jejich dobrý život, a věren své odborné 
profesi přitom nezapomínat na ochranu přírody a životního prostředí. Ekologická opatření ovšem nesmí po-
drývat hospodářský život, zbytečně lidi obtěžovat či křížit rozvojové záměry obcí. Je třeba vždy hledat soulad 
mezi různými společenskými zájmy a nepovyšovat žádný z nich nad jiné. Právě takový přístup má ve svém pro-
gramu Občanská demokratická strana a její stínová vláda, kterou representuji. 
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Tři skautská „HAIKU" 
LEDEČSKÉ LÍPĚ SVOBODY 

Světla 
o Vánocích -

však květy vonící 
lépe ji zdobí. 

Stojí 
a na nás hledí. 

Který den 
bude to 

naposledy? 

Přijďte 
se podívat -

nebudu prý tady 
dlouho 

stát ... 

(HAIKU je tradiční 
japonská forma psa-
ní, která zachovává 
tato pravidla: má mít 
přesně sedmnáct sla-
bik do čtyř, až šesti 
veršů, napsaných na 
čtyři, až šest řádek.) 

STROM, KTERÝ 
NESTAČIL ZESTÁRNOUT 

Ještě vítr pročesává jeho korunu, která 
hostila ve větvích odpočívající ptáky. 
Kolik hnízd se vystřídalo během let 
v jeho haluzích. Do hluku projíždějících 
automobilů zněly ptačím zpěvem od prv-
ního úsvitu dlouho do večera. Patřil sem 
a to místo patřilo jemu. Stál, rostl, když 
jej sázeli, mělo to svůj smysl a teď má 
umřít. Překáží. 

Až uslyšíme jekot motorové pily, 
srdce zabolí. Člověk - suverén - porazí 
strom a my budeme odcházet od lidské-
ho díla zkázy. Snad to někomu prospěje. 
Je to útěcha? 

Třeba se to místo za mostem bude lí-
bit, třeba to rozhodnutí mnozí dříve, nebo 
později, ocení. Až tudy budou projíždět. 
Ale stejně, až tudy budu procházet, bude 
mi tam něco chybět. Možná i Tobě. 

... A o den později - 4. 9. 2004: 
Máme teď pro svou skautskou klu-

bovnu takovou památku: lípa zůstane 
s námi. Kotouč, laskavostí ochotného 
dělníka, odříznutý z poraženého kmene. 
Má průměr čtyřicet devět centimetrů 
a letokruhů padesát devět. Bude s ná-
mi sdílet naši klubovnu a dokud do ní 
budeme chodit, bude tam s námi a naší 
pamětí. Ještě pláče mízou ... 

Old - skauti Ledeč, S.K. 

CISTĚ JITRO 
Když za jitra, snů množstvím 
zemdleni, jsme vyšli do zahrad, 
zem celou, jako duši svou, 
jsme zřeli v ohni rozkvétat; 
i ptali jsme se větrů, vod 
a stromů, ptáků, včel: 
kdo dnešní noci, tajemný, 
zahradou naší šel? 

ŠKOLA ZAPOČALA 
(2. čásO 

Nyní k měšťance. Tehdy byl ředitelem Jiří Strádal, učil matematiku a byl učitelem, 
z něhož jsme měli strach. Byl to „metr", dá se říci, že přímo „kilometr". Byl také 
dobrým houslistou a dnes už je téměř neuvěřitelné, že spolu s dalšími kolegy si zahrál 
ve sborovně (nejednou) Smetanův smyčcový kvartet „Z mého života" a jinou klasiku. 
Vynikajícím hudebníkem byl i František Hájek, původem ze Zahrádky. Pamatuji se, 
že s námi cvičil směsi národních písní, které jsme zpívali před obecenstvem v soko-
lovně, jednu z nich upravil i on sám. Po válce učil na pražské konzervatoři. Vynikající 
učitelkou byla paní Marie Pravdová, která učila češtinu a dějepis. I když subtilní paní, 
přesto si dovedla ve třídě, kde bylo vždy přes 40 žáků, udělat pořádek. A „podle Ma-
karenka" také stříhla pohlavek, jen to fiklo. A byl klid! Češtinu milovala a právě od 
ní máme velice slušné základy mateřštiny. Vynikajícím byl i Bohumil Novotný. Učil 
přírodopis a přírodozpyt (fyzika), miloval botaniku a učil nás poznávat přírodu. Byl to 
zkušený pedagog. Po válce odešel někam do pohraničí a kdosi ho tam potkal a mluvil 
s ním. Prý se mu velice stýskalo po Ledči. Zažil jsem třídního Jana Dědiče, který měl 
také znalosti, umělecké sklony v malování, ale zdál se mně nevyrovnaný. Ten když 
dal pohlavek, tak jsme druhý chytli o lavici. Vážili jsme si i pana Ryšavého, který se 
nám snažil nějak zpříjemnit neoblíbenou němčinu. Dlužno dodat, že tito pedagogové 
byli již specializováni na 
oslovovali jsme je: „Pane 
byl asi z trestu přeložen na 
z Prahy. Na něho si pama-
pražských divadlech a před 
nám říkal o herci panu Fran-
čeho si máme na filmu vší-
pražské herce nebo kdo nám 
na film? Pak nám říkal i o 
(a jiná nebyla) a o tom, že 
zdravá a ani hezká. Nelze 
tele Karla Dufka, který učil 
velké znalosti. Na něho mám 
prvňáčka si pro mne poslal 
do dívčího 3. ročníku, kam 

výuku určitých předmětů a 
odborný učiteli!" Jeden rok 
hlavní školu učitel Vacek 
tuji, že nám vypravoval i o 
filmem „Barbora Hlavsová" 
tišku Smolíkovi a o tom, 
mat. A kdo z nás mohl znát 
tehdy mohl přiblížit náhled 
sportování, střídmé stravě 
obezita (tehdy tloušťka) není 
opomenout důstojného uči-
fyziku a přírodopis a měl 
vzpomínku, když jako pro 
do třídy. Posléze mne vedli 
mne postavil na první lavici. 

Dědeček totiž večer u piva vyprávěl, jak se kočka vydělala v bytě a on do toho šlápl. 
A tak prý ať děvčatům povím, jak to u dědečka s tou kočkou bylo. Přítomnost děvčat 
mne poněkud mírnila, abych citoval jadrný dědečkův popis situace. Ale pan učitel 
trval, že to tak dědeček neříkal, takže jsem si dal odvahu a situaci podle pravdy popsal. 
Holky se válely smíchy pod lavicemi... 

Výraznou osobností byl i Antonín Reitmayer, který byl vynikající hudebník a češ-
tinář. Po válce dokonce učil na gymnáziu hudební výchovu. Vynikající byla i učitelka 
Fr. Haužvicová, která měla vynikající znalosti z matematiky, učila nás němčinu. Dále 
byli učitelé Jaroslav Pešek (po letech jsme se setkávali v Pardubicích, když jsme byd-
leli nedaleko sebe), učitel Pašek, Kahoun, Tuček (ten se poněkud vymykal postojům 
ostatních), učitelka Šárová, Voženílková a nechť čtenáři prominou, jestli jsem na 
někoho zapomněl. 

A tak tři léta měšťanky - pardon hlavní školy - uběhla rychle. I když jsme bezmála 
polovinu školního roku byli doma - uhelné prázdniny - přesto se učitelé snažili nás 
učit. A to jsme sbírali léčivky, chodili na pole trhat ohnici a plnili další záležitosti 
vyžadované okupanty. Tehdy bylo také nařízeno, aby se v němčině učila „ideolo-
gie". Tedy německy jsme museli ze sebe sypat životopis Hitlera (Adolf Hitler ist am 
20. April 1889 in Braunau am Inn geboren. Sein Vater war Zollbeamter. Er studierte 
Architektur...= A.H. se narodil v Branau nad Innem, jeho otec byl celním úředníkem. 
Studoval architekturu...). Ještě dodnes mne to straší... Nejen toto, ale i další zhovadi-
losti vyžadovala nacistická inspekce, ale ta k nám naštěstí nepřišla. 

Bezesporu ještě jedna záležitost se školou stojí za zmínku. Byla to, jak jsme říka-
li, „pokračovačka". Tehdy byli učňové u řemeslníků a jejich povinností bylo chodit 
jednou týdně do pokračovací školy, kde měli češtinu a další předměty a kam je asi po 
dva roky museli jejich zaměstnavatelé posílat. Samozřejmě hoši, již ostřílení náznaky 
řemesla a života, byli jako povodeň. Takže byli jak z divokých vajec a my na ně kou-
kali s vyvalenýma očima. Avšak jakmile se ukázal jakýkoliv učitel a jednu jim vrazil, 
byl brzy klid. Popravdě šlo pedagogům i o holou existenci či život. 

Tak začínala naše školní docházka. Kdepak by mne napadalo, že budu sedět v la-
vicích ještě 18 let a pak další léta si budu rozšiřovat vzdělání i kvalifikaci. Nicméně 
zde nastartovala moje školní léta, zde jsem zažil i tragické okamžiky našich národních 
dějin, jež se odrážely i na škole. Když si připomínám tato léta, vzpomínám na ně s po-
těšením a i s nostalgií. A tak jsem se aspoň stručně zmínil o těch osobnostech za ka-
tedrou, které mne a další kamarády připravovaly do života. A opravdu si tu vzpomínku 
zasluhují, i když jsem na některé zapomněl. Zkrátka: škola základ života! 

Dr. Vostatek 
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P O Ž E H N A N É JUBILEUM 
Emeritní pomocný pražský biskup ThDr. Jaroslav Škarvada se 14. září do-

žil osmdesáti let. Od svého mládí jezdíval do Ledče ke svému dědečkovi, kte-
rý žil v malém domku na rozhraní ulic Havlíčkovy a Z. M. Kuděje. Dnes ten-
to domek biskup Škarvada vlastní. 

Jeho život byl velký román. Po maturitě pracoval v zemědělském druž-
stvu Sativa v tehdejším Německém Brodě. Tajně ale studoval teologii. Po 
skončení druhé světové války odjel se skupinou českých studentů do Říma, 
kde jako bohoslovec papežské koleje Nepomucen získal na Lateránské uni-
verzitě v roce 1950 doktorát teologie. Po roce 1948 se však už nemohl vrá-
tit do vlasti. Po ročním studiu filozofie na Gregoriánské univerzitě byl v roce 
1951 poslán do severní Itálie, do diecéze Concordia, kde po čtyři léta působil 
jako kaplan ve farnosti Tagliamento. V roce 1955 se stal profesorem věrouč-
né teologie v semináři v Chieti. Když v roce 1965 přijel do Říma vyhoště-
nec, pražský kardinál Josef Beran, vybral si dr. Jaroslava Škarvadu za svého 
sekretáře. Spolu pak zakládali po celém světě krajanské misie. V roce 1983 
byl papežem Janem Pavlem II. vysvěcen ve Svatopetrské basilice na bisku-
pa. Po roce 1989 se vrátil domů a plně se zapojil do církevní obnovy. Roku 
1991 byl pak Svatým otcem jmenován světícím biskupem pražským. Jak sám 
přiznal, Ledeč mu přirostla k srdci, snil o ní během svého vyhnanství a rád se 
sem vždy vrací. Ledečáci ho mohou potkat na procházkách v přírodě nebo na 
nejoblíbenější cestě pod Hájem. Věřící pak často v kostele, kde přichází slou-
žit mši při návštěvě města. Jak sám říká: „Jsem křesťan, a tak svůj věk proží-
vám jako blížící se vyvrcholení své existence." K jeho narozeninám proběhla 
slavnostní mše v chrámě svatého Víta na Pražském hradě, kterou oslavenec 
celebroval spolu s kardinálem Miloslavem Vlkem. K jeho jubileu mu zaslal 
blahopřejný dopis z italského Castel Gandolfa i papež Jan Pavel II. Otci bis-
kupovi přejeme i my hodně zdraví a božího požehnání do dalších let. Přeje-
me si ještě dlouho se s biskupem Jaroslavem Škarvadou potkávat jak v koste-
le, tak i na procházkách, kdy s každým pohovoří a rozdává stále kolem sebe 
dobrou náladu. 

František Pleva 

Žádný z nás nežije sám sobě 
ani neumírá sám sobě. 
Žijeme-li, žijeme pro Pána. 
Umíráme-li, umíráme pro Pána. 
Ať tedy žijeme nebo umíráme, 
patříme Pánu. 

(Řím 14, 7-9) 

ThDr. Jaroslav Škarvada 
emeritní pomocný biskup pražský 

14. 9. 2004 

LISTOPAD -VŠECH 
SVATÝCH A PAMÁTKA 

VŠECH ZEMŘELÝCH 
Smrt neničí, činí j e n nevidi te lným. 

Indické přísloví 

VŠECH SVATÝCH 
(1. 11.) vychází z histo-
rické události - církev-
ního vysvěcení Panthe-
onu v Římě roku 609. 
Pantheon byl původně 
antický chrám, v němž 
se uctíval kult všech 
římských bohů. Všech 
svatých je vzpomínkovou slavností zemře-
lých, kteří již dosáhli věčné blaženosti (na 
rozdíl od Dušiček, které jsou vzpomínkou 
na ty, kteří této blaženosti nedosáhli). 

HALLOWEEN. Tento svátek připadá na 
noc z 31. října na 1. listopad a j iž více než 
dva tisíce let patří duchům. Pochází z Irska, 
kde se démoni vyháněli ohněm, čarodějni-
cemi a pitvornými strašidly. V moderním 
pojetí se halloween slaví hlavně v Americe 
a v Anglii, a to často jako party v rodinném 
nebo přátelském kruhu. Jako symbol při 
tom slouží vydlabaná dýně, která se šklebí 
z oken a dveří. 

Symbolem je vydlabaná svítící dýně 
a dýňový koláč. Městem prochází maškarní 
průvod. Děti ve strašidelných maskách ko-
ledují u sousedů a dostávají sladkosti. 

Katolický svátek Všech svatých se 
dostal do Ameriky v polovině 19. století 
s miliony irských přistěhovalců. V Česku 
se zatím halloween neuchytil. Dýňový 
koláč je mnohem méně chutný než česká 
bábovka. 

PAMÁTKA VŠECH ZEMŘELÝCH, 
svátek lidově označovaný jako Dušičky, je 
vzpomínkou na zemřelé, jejichž duše ještě 
spočívají v očistci. Úctu a vděčnost svým 
předkům projevovali lidé od nej starších 
dob. V počátcích křesťanské církve se 
zemřelých vzpomínalo v rodinném kruhu. 
Výroční vzpomínka spojená s veřejnou 
slavností se objevila až po roce 998 ve 
francouzském reformním klášteře v Čluny. 
Od 11. do 13. století se svátek rozšířil do 
dalších zemí a ve 14. století zdomácněl 
i v Římě. Od roku 1915, kdy v první světo-
vé válce zahynulo tolik lidí, mohou kněží 
sloužit toho dne tři mše. 

V českém prostředí však tato vzpomín-
ková slavnost není jedinou; také v květnu 
se vzpomínalo na zesnulé při svátku „mai-
fest". 

Podle lidové víry vystupují v předvečer 
Dušiček duše zemřelých z očistce, aby si 
alespoň jednou v roce odpočinuly od muk. 
S tím souvisela i řada pověrečných praktik. 
Lampa se místo olejem plnila máslem, aby 
si j ím duše zemřelých potřely spáleniny, 
které v očistci utrpěly. Rodina pila večer 
studené mléko či se j ím lidé postříkali, ne-
boť mléko pomáhalo k ochlazení duší. 

Konaly se průvody na hřbitovy, lidé na-
vštěvovali hroby svých zemřelých a přátel, 
zdobili j e květy, věnci a svícemi. V někte-
rých vsích se peklo zvláštní pečivo zvané 
„dušičky", j ímž se obdarovávali pocestní, 
žebráci u kostela a chudáci. 

ok 
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Srdíčkový den 
Ve dnech 13. až 15. září proběhla opět 

celorepubliková charitativní sbírka s názvem 
„Život dětem", veřejnosti známá jako „Srdíč-
kový den". Letošní rok se nesla ve znamení 
dětských oddělení nemocnic celé ČR. Vy-
braná částka poputuje na jejich rekonstrukci 
a celkové zlepšení nemocničního prostředí, 
ale podporovat bude především nákup pří-
strojové a zdravotnické technologie. Část vy-
braných peněz bude využita také pro potřeby 
speciálních pracovišť Kliniky dětského a do-
rostového lékařství VFN a 1. LF UK v Praze 
2 a Pediatrické kliniky UK, LF a FN Motol, 
sídlící v Praze 5. 

Dvojice se zapečetěnými sáčky, ve kterých 
cinkaly drobné mince a mnohdy i šustily 
bankovky, vás mohly oslovit i v Ledči, a to 
ve středu 15. září. Byli to studenti septimy 
místního gymnázia, kteří pod dohledem paní 
učitelky S. Vorlíčkové nabízeli různobarevné 
magnetky - srdíčka s tradičním logem nadace, 
veselým sluníčkem. Minimální cena magne-
tky byla 25,- Kč, a přestože obratnost pro-
dávajících byla výkyvová stejně jako ochota 
oslovovaných, prodalo se neuvěřitelných 
1 209 kusů a na konto putuje 31 148 Kč. 

Tímto tedy za celou naši třídu děkuji těm, 
kteří se nesnižovali k hrubostem a přispěli na 
dobrou věc, a doufám, že na ty, kteří potřebují 
naši podporu, nezapomenou ani příští rok. 

Tereza Dvořáková 

Atletické klání 
ve Světlé 

Středa 22. září, to byl den konání 23. roční-
ku Corny středoškolského atletického poháru, 
jehož hostitelem se letos stalo nově zrekon-
struované hřiště ZŠ Komenské ve Světlé n. 
S. Dvěstěmetrový ovál, jehož tři dráhy se 
mohou pyšnit hnědočerveným tartanem přiví-
tal družstva chlapců a dívek, které nejpozději 
za čtyři roky čeká maturita na středních ško-
lách v Havlíčkově Brodě, Chotěboři, Světlé 
a v neposlední řadě i zdatnější sportovce 
z našeho gymnázia. Závodilo se v tradičních 
disciplínách, jako jsou sprinty na 60, 100, 200 
a 400 m, další běžecké tratě 800, 1500 m a tzv. 
švédská štafeta (400-300-200-100 m). Výběr 
technických disciplín tvořil skok do výšky, 
skok do dálky a vrh koulí. 

Přestože závody postihla znatelná nepřízeň 
počasí a konkurence byla velká, naše družstvo 
se odvážně vrhlo do boje a využilo především 
schopností Evy Pajerové, Lady Fiegerové 
a Petra Vohnického ze septimy, odchovanců 
atletického oddílu Hvězda Pardubice stejně 
jako Květy Fialové, nové „posily" z ISS. Ti 
svou výhodu beze zbytku využili ve všech 
svých disciplínách, dívky předvedly přede-
vším perfektní výšku a dálku, Petr obsadil 
přední příčky ve sprintech. Nelze však opo-
menout velmi dobré výkony Dity Dokoupi-
lové ze III.B v běhu na 200 m a dálce nebo 
Michala Zajíčka, který reprezentoval sextu ve 
skoku do výšky. Blýskly se i maturitní roční-
ky. Tereza Šimková z oktávy nenašla přemo-
žitelku na 800 m. Na její skvělou čtyřstovku 
ve štafetě navázala Eva Pajerová výborným 
výkonem na 300 m, a jak Květa Fialová tak 
Lada Fiegerová náskok udržely a naše štafeta 
nejen suverénně zvítězila, ale dokonce nasa-
dila ostatním dvacetivteřinové manko. Také 
IV.B nasadila do soutěže své zástupce. Petr 
Grivalský bojoval o prvenství j i a kouli a o 
dobré umístění v dálce a Pepa Časar statečně 
bojoval na nejdelší trati, 1500 m. 

Družstvo našich dívek pod vedením prof. 
Vopěnkové do krajského kola postoupilo! 

Tereza Dvořáková, septima 

V l e t o š n í m r o c e b y l a n a l e d e č s k é m g y m n á z i u v y m ě n ě n a v š e c h n a o k n a . 
S p r v n í m i o p r a v a m i b y l o z a p o č a t o n a z a č á t k u č e r v e n c e . P o s t u p n ě b y l a o d -
s t r a ň o v á n a s t a r á o k n a a n a h r a z o v á n a d ř e v ě n ý m i o k n y E U R O S P O R . D á l e 
b y l a o k n a o s a z e n a v n i t ř n í m i p a r a p e t y a n o v ý m i š p a l e t a m i . V š e c h n y p o t ř e b n é 
p r á c e p r o b í h a l y v e v e l m i d o b r é n á v a z n o s t i . 

D í l o b y l o p r o v e d e n o v e v e l m i d o b r é k v a l i t ě a h l a v n ě v n a p l á n o v a n é m t e r -
m í n u , n e b y l t a k n a r u š e n p r o v o z š k o l y a n i v y u č o v á n í . 

D ě k u j e m e p r o t o firmě A T O S , s p o l . s r .o . L e d e č n a d S á z a v o u a p a n u Š u l c o -
v i z e s p r á v y r e a l i t m a j e t k o v é h o o d b o r u K U z a d o b ř e o d v e d e n o u p r á c i a K r a j -
s k é m u ú ř a d u k r a j e V y s o č i n a z a p ř i d ě l e n í finančních p r o s t ř e d k ů n a r e a l i z a c i 
t é t o a k c e . V e l m i o c e ň u j e m e , ž e s p o l u p r á c e m e z i K U j a k o i n v e s t o r e m a k c e , 
d o d a v a t e l s k o u firmou a n a š í š k o l o u b y l a b e z p r o b l é m o v á . 

Mgr. Frant i šek Trpišovský , zástupce ředitele školy 

Tenisový turnájek 
V neděl i 19. 9. 2 0 0 4 se za k rásného počas í konal na l edečských ku r t ech t en i sový 

tu rná jek u r čený d ě t e m a mládež i . Seš lo se 2 8 hráčů rozd í lného věku . N e j m l a d š í m u 
by lo 6 let a ne j s t a r š ímu 18. Účas tn íc i byli rozdě len i dle věku a výkonnos t i d o 5 skupin . 
M e z i n e j m l a d š í m i si p o h á r odnes l i A d é l a B a u m o v á a Jose f Boudn ík , m e z i s tarš ími 
zví tězi l J akub Š í m a a v ý k o n n o s t n ě ne j s i lnějš í skup inu vyhrá la Ba rbo ra S v o b o d o v á . 
Doros tenc i sehrál i t u rna j ve č tyřhře , kde suverénní dvoj ic í by l Jan V r b k a a A n t o n í n 
Dušek . M l a d é spor tovce př iš lo povzbud i t asi 50 d iváků, z e j m é n a rodičů . Ten to tu rna j 
by l p o d louhé přes távce , z p ů s o b e n é u z a v ř e n í m kur tů , p rvní a d o u f á m e , že n e pos ledn í . 
N e j větší dík patří h l a v n í m u organizá torovi p a n u M a r k u Krout i lovi , bez k t e r ého b y se 
t u rná j ek neusku tečn i l a b e z j e h o obě tavé p ráce s naš imi ne jmladš ími b y kur ty ze ly 
p rázdno tou . D ě k u j e m e s p o n z o r ů m - E S T a.s. a paní Ivetě Fialové. 

Z a C e n t r u m - D D M I v a n a S v o b o d o v á 

Poděkování 
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O jednom 
ledečském 

rodákovi 

Jmenoval se Karel 
Socha a podařilo se mně 
díky panu Karlu Janáčko-
vi ze Sopot získat některé 
písemnosti i poštou prošlé 
doklady. Z nich vyplynu-
lo, že to byl ledečský rodák a narodil se někdy na sklonku 19. století. Jeho otec byl 
státním úředníkem a dosáhl titulu c.k. vrchního oficiála. V Ledči tedy působil za mo-
narchie buď na hejtmanství nebo okresním soudu či berním úřadu. Každopádně už 
počátkem 2. světové války již nežil. Korespondence je směrována vždy na paní Marii 
Sochovou, vdovu po c.k. vrchním oficiálu, Praha - Žižkov, Chelčického 21. 

Co lze o tomto Ledečákovi vyčíst? Určitě vystudoval nějakou střední školu, pro-
tože hned na počátku války narukoval a dostal se do školy pro záložní důstojníky 
v Jablonci nad Nisou. Fotografii ze dne 29. 4. 1915 poslal matce, označil se křížkem 
a v textu oznámil, že je opět v Liberci u II. kompanie (roty). Další lístek psal z Uher, 
a to z Debreczenu dne 4. 7. 1915. Uváděl, že byl povýšen na „Kadett Asp." (čekatel 
na důstojníka). Měl i bratra Václava, od něhož se zachoval dopis z Nového Sandeku 
(Nowy Sacz) v Polsku. Ajak to tehdy bývalo, psal, že „je doposavád zdráv a necítí na 
sobě ještě žádnou únavu", pak že je tam laciněji než v Praze a myslí si, že tam budou 
přes zimu. Dále pokračoval, jak a od koho i kolik lístků polní pošty už mu došlo. 

Každopádně Karel Socha válku přežil a vykonával vojenskou službu v čs. armádě. 
Určitě je pozoruhodná „Legitimace pro důstojníky a vojenské úředníky" s podobiznou 
nadporučíka Karla Sochy. V březnu 1920 již působil jako velitel 3. roty u Čs. pěšího 
pluku č. 23 (leg.) v Petržalce u Bratislavy. Uvedenému pluku tam tehdy sloužila čs. 
polní pošta č. 8. Jednalo se o legionářský pluk z Francie. Nakonec číslovka 23 na límci 
uniformy je toho důkazem. V letech 1918-1920 byla vojenská i politická situace na 
Slovensku velice nestabilní a mladá Československá republika tam musela zasahovat 
vojenskou silou, aby uhájila hranice republiky. 

Karel Socha i jeho rodina žili v obci Sopoty poblíže Chotěboře. Tolik stručná 
válečná i poválečná historie jednoho důstojníka narozeného v Ledči nad Sázavou. 
Domnívám se, že asi už o něm i rodině Sochových nebude v Ledči n. Sáz. nic bližšího 
známo. 

Dr. Miroslav Vostatek 
Až po napsání povídání o Karlu Sochovi se mně podařilo získat dopis z roku 1904, který je ad-
resován na Václava Sochu v Ledči nad Sázavou. Z německy psané adresy vyplývá, že byl c. a k. 
soudním úředníkem. 
Snímek Karla Sochy z 1. 11. 1916 nese označení, že fotografoval Fr. Novák, fotograf, Žižkov, 
Sladkovského nám. 312. Na rubu je napsáno: Karel Socha, poručík, Praha - Pankrác. 

M.V. 

v LEDEČSKO 

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

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

Více jak rok jste se na stránkách Ledečských novin potkávali s tímto logem. Byly to 
série příspěvků a fotografií ze života obcí, které jsou začleněny do Svazku obcí mikro-
regionu Ledečsko. Ve většině případů to byla spolupráce s jednotlivými představiteli 
obcí velmi dobrá a vstřícná. Společně jsme se snažili představit obce nejen v histo-
rických souvislostech s historickými památkami, ale především jejich současnost, 
problémy i úspěchy, kterými občané jednotlivých sídel žijí. Jakousi spojovací linkou 
bylo, že je všeobecný nedostatek financí, úbytek původních obyvatel (až polovina 
chalup je obsazena „lufťáky"), ale také chuť budovat si obec hezčí a pohodlnější pro 
život jejích obyvatel. 

Škoda jen, že se nepodařilo představit v tomto bloku všechny obce začleněné 
do svazku. Pro zaneprázdnění představitelů obcí - Hněvkovic, Pavlova, Prosíček, 
Vilémovic a Vlastějovic, Kynic se nepodařilo dostat na stránky Ledečských novin 
současný život v těchto vesnicích. Jistě se zase za čas k této problematice vrátíme 
a doufám, že bude v zájmu všech zúčastněných, aby se prezentovali v tomto listu, aby 
se pochlubili, co nového se podařilo. K tomuto úsilí vám přeji hodně zdraví, pevných 
nervů i dobré vůle všech spoluobčanů. 

ok 

Chovatelé informují 
Základní organizace Českého svazu cho-

vatelů Ledeč n. S. sděluje, že tradiční říjnová 
chovatelská výstava se letos neuskuteční. 
Důvod? Chovatelský areál u internátu v Ko-
želské ul., kde se výstavy konaly posledních 
12 roků, jsme uvolnili v souvislosti s pláno-
vanou výstavbou tělocvičny. Díky městu jsme 
získali novou plochu pro výstavy a to v Pivo-
varské ul., bývalá „Sindelka". 

V současné době stěhujeme vše, co je 
k zajištění výstavy potřebné, probíhají úpravy 
pozemku, který již máme nově oplocen apod. 
Samozřejmě to vyžaduje spoustu práce členů 
a značné finanční náklady. S odstupem času 
jsme nakonec rádi, že jsme výstavu odvolali, 
protože při současné dopravní situaci v Pivo-
varské ul. by to ani nebylo možné. Omlouvá-
me se proto všem chovatelům a příznivcům 
chovatelství z Ledče i širokého okolí, pokud 
vše dobře dopadne, v příštím roce tradici le-
dečských výstav obnovíme v novém areálu. 

Zároveň vyzýváme příznivce chovatelství 
z Ledče a okolí, aby rozšířili řady ledečských 
chovatelů. Co nabízíme? Nabízíme pomoc 
při výběru vhodných plemen, ať už králíků, 
holubů, drůbeže, exot. ptactva apod. Nabízí-
me poradenství v chovu po stránce exteriéru, 
užitkovosti i po stránce veterinární. Rádi mezi 
sebou uvítáme chovatele všech věkových 
skupin, zejména chovatele z řad naší mládeže. 
V současné době jsme největší chovatelskou 
organizací v okrese Havl. Brod. V naší ZO je 
zapojeno 38 členů, z toho jsou 4 mladí chova-
telé do 18 let. 

V případě Vašeho zájmu kontaktujte před-
sedu Z O Kafku Jar., tel. 569 721 225, mob. 
737 362 779. 

Nabízíme rovněž pronájem nebytových 
prostor v Čehově ul. 248, plocha 60 m2. 

Pro radost, krásu i užitek! 

Jaroslav Kafka, předseda ZO 

SVATÝ VENDELÍN 
Patronem pastýřů a chovu dobytka byl ve 

většině regionů českých zemí sv. Vendelín 
(20. října). Podle legendy pocházel ze skotské 
královské rodiny. Na pouti do Říma se zasta-
vil u Trvíru, kde si zřídil poustevnu. Jednou 
ho potkal jakýsi zeman, a protože ho pokládal 
za lenošivého žebráka, vybídl ho, aby mu pásl 
vepře. Sv. Vendelín se ke spokojenosti zemana 
práce ujal. Po čase mu dovolil vystavět v lese 
domek, na jehož místě vyrostl benediktinský 
klášter Tholey. Nad hrobem sv. Vendelína 
bylo v Sársku založeno město St. Wendel. 
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Po delší dobu 
sužován vleklou 
nemocí , zemřel na 
sklonku letošního 
září ve věku šede-
sáti let pan Josef 
FENIK. D o pově-
domost i spoluob-

čanů se dostal j ako výborný muzikant , 
člen legendárních místních kapel . Spolu 
se svými kolegy přinášeli řadu let dob-
rou náladu na řadě tanečních zábav ne jen 
doma v Ledči , ale také v š i rokém okolí. 
Pamětníci a kamarádi na pana Fenika bu-
dou j is tě vzpomínat j ako na skromného, 
vždy dobře upraveného pána, člověka, 
který měl rád legraci a zcela j i s tě n ikomu 
neublížil . Čest j eho památce! 

ok 

Pozvánka na tradiční 
„Běh Šeptouchovem" 

45. ročník 
Dne: 16. 10.2004 

Místo konání: lesopark 
Šeptouchov 

Star t : 9.00 (prezentace 8.30) 
Kategorie: od předškolních po veterány 

Silvestr se blíží 
Zajistěte si včas zábavnou 

pyrotechniku i domácí 
ohňostroje. 

Špičková kvalita - v l ídné ceny 
Tel.: 775 311 218 

P R O N Á J E M 
B E Z B A R I É R O V É H O B Y T U 

Město Ledeč nad Sázavou nabízí pronájem 
bezbariérového bytu v ul. 28. října, v domě 
čp. 1290 v Ledči nad Sázavou. Jedná se o byt 
I. kategorie, o velikosti 1+1. V případě Va-
šeho zájmu se obraťte na vedoucí sociálního 
oddělení - tel: 569 729 551 

SPOLEČENSKÁ K R O N I K A 

70. narozeniny oslaví 
17. 10. Lhotková Růžena, Zd. Fibicha 782 
75. narozeniny oslaví 
4. 10. Karel Josef, 5. května 1252 
80. narozeniny oslaví 
13.10. Vavřička Václav, Pod Stínadly 525 
90. narozeniny oslaví 
1.10. Čermáková Antonie, Havlíčkova 792 
93. narozeniny oslaví 
18. 10. Dymáková Marie, Husovo nám. 76 
95. narozeniny oslaví 
13. 10. Pospíšilová Marie, Zd. Fibicha 677 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prožití dalších dnů Vašeho života ve zdraví 
a spokojenosti 
Narozeni 
Lucie Prchalová 
Vojtěch Devátý 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození 
Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby 
vyrůstalo ve zdraví a k všeobecné radosti. 

Svatby 
Kateřina Ptáčková & Antonín Vrána 
Bohumila Kozlíková & Pavel Koubek 
Novomanželům přejeme do společného živo-
ta hodně lásky, porozumění a spokojenosti. 

Zemřeli 
Fialová Marie Měkota Robert 
Cepová Božena Sevčovič Antonín 
Fiala Vlastimil Rajdlová Marie 

NESEĎTE DOMA A POJĎTE 
V LISTOPADU DO KINA! 

P O D Ě K O V A N Í 
Dovolte, abych touto cestou poděkoval 

panu Miroslavu Malimánkovi z Jedlé 
a ledečským hasičům, kteří rychle a bez 
zaváhání uhasili moji škodovku, která 
se vzňala navečer 2. října v Tyršově ul. 
v Ledči. Zachránili tak moje cenné osobní 
věci. Děkuji i dalším, mě neznámým li-
dem, kteří nezištně nabídli hasicí přístroje 
a pomoc. Poděkování si zaslouží všichni, 
kdo jsou připravení a ochotní pomoci 
lidem v nouzi! 

Ivan Sildberger, Hradec u Ledče 

3.11. 
19.30 

6. 11. 
19.30 

10.11. 
16.00 

13. 11. 
19.30 

17. 11. 
17.30 
19.30 

20. 11. 
19.30 

24. 11 
19.30 

27. 11, 
19.30 

ŽIVOT S HELENOU 
Mladá ambiciózní dívka se musí 
náhle postarat o tři osiřelé děti své 
starší sestry. - Romantická komedie. 
NON PLUS ULTRAS 
Film je humorným pohledem na kou-
sek života dospělých chlapů - stárnou-
cích fotbalových chuligánů. 
SHREK 2. 
Pokračování úspěšné pohádky Shrek. 
- Po návratu z líbánek najdou Shrek 
a Fiona pozvání k Fioniným rodičům. 
Ti ale opravdu nemají vůbec žádnou 
radost z toho, že se z Fiony stala zlob-
ryně. 
RIDDICK: KRONIKA TEMNA 
Planeta Helion je ovládána despo-
tou Marshalem. Riddick je uvržen 
do podzemního vězení, kde se střídají-
extrémní teploty. Snaha osvobodit se 
ho dovede přímo k Marshalovi, se 
kterým se utká o osud celého lidstva. 
HOREM PÁDEM 
Intimní příběhy několika lidí o osu-
dovém ztrácení a nalézání lásek, přá-
telství, rodin, rodičů a dětí navzájem. 
Obraz současného existenciálního po-
citu středoevropanů, dříve izolova-
ných za železnou oponou. 
HELLBOY 
V roce 1944, během nacistického ex-
perimentu, se na tento svět dostalo 
jedno ze Satanových dětí: Hellboy, 
rudý chlapec s levou rukou vyrobe-
nou z neznámého a velmi tvrdého ka-
mene a dvojicí rohů. 
TERMINÁL 
Newyorské letiště se stane trvalým 
bydlištěm imigranta z východní Evro-
py. Má totiž neplatný pas, protože vál-
ka vymazala jeho zemi z mapy. Přátelí 
se s letištním personálem a zamiluje 
se do jedné z letušek... 
ZLODĚJI PAMĚTI 
Telly Parettaová se snaží vyrovnat se 
ztrátou svého osmiletého syna, který 
zemřel při letecké havárii. Její psychi-
atr jí ale jednoho dne oznámí, že syna 
nikdy neměla a všechny vzpomínky si 
sama vytvořila... 

Z KRONIKY 
PRED STO DESETI LETY 

Roku 1894 vystavil pan Eustach Neubert, inženýr z Ledče, 
v Praze bydlící, dům v Habrecké ulici - proti mostu, břidlicí 
krytý nákladem 13 000 zl. A na náměstí pan Michal Stein pře-
stavěl ze základů dům č. 71 v Ledči. 

Obec vyplatila příspěvek na trasování dráhy ze Světlé přes 
Ledeč do Kácova, Občanská záložna 1000 zl. a mezi občan-
stvem a rodáky subskribováno na trasování dráhy té 2350 zl. 

Zně a podzim roku 1894 byly deštivé, takže se ani včas 
podzimní setí vykonati nemohlo a teprve ke konci října se selo. 
Do Vánoc bylo bez sněhu. Po novém roce 1895 napadlo takové 
spousty sněhu, že to žádný nepamatuje a byla obava povodně, 
sníh však tál při mrazících pomalu. Sníh a voda vydržely do 
15. dubna 1895. 

1894 byly volby obecního výboru města Ledče a ustanovena 
ku dni 28. října volba představenstva obce a zvolen za obecního 
starostu pan Karel Adámek, hostinský č. 213/214, za I. obecního 
radního pan JlJDr. Adolf Pentlář, advokát, za II. radního pan Jan 
Hereš, hostinský a řezník č. 4, za III. pan Josef Fiala, hostinský 
a řezník č. 70, za IV. pan Jan Kremel, majitel domu č. 133 v Led-
či. Proti volbě podáno pány Boh. Neumannem, Aloisem Svobo-
dou a Karlem Paclíkem odvolání, které bylo zamítnuto. 

Dne 24. října 1894 bylo slavnostní uvítání nově jmenovaného 
veledůstojného pana děkana P. Jana Musila, jehož se obecní 
výbor, úřednictvo, spolkové hasičští, bedesda živnostensko ře-
meslnická, čes. isr. náboženská obec, zpěvácký spolek Burian, 
a množství občanstva zúčastnilo. 

Ročník II. měšťanské školy byl otevřen začátkem měsíce září 
1894 a působí na škole té pan Václav Svoboda ředitel, pan Alois 
Moravec - rodák z Kaňku a Josef Prokop z Dolních Královic, 
co učitelé. 

PŘED TŘICETI LETY BYLA NA BĚHU 
ŠEPTOUCHOVEM REKORDNÍ ÚČAST 

Na XVI. ročníku přespolního Běhu Šeptouchovem se sešla 
rekordní účast 253 startujících. O dobré úrovni hovořila i další 
skutečnost - bylo překonáno sedm traťových rekordů v jednot-
livých kategoriích. Vyrovnané boje běžců sledovalo podél trati 
na 400 diváků. 

V hlavním závodě mužů mílařů vyhrál Šrot - Slavia Praha (trať 
uběhl za 8:51,9 a překonal tak čs. reprezentanta Jílka z roku 1962 
o plných 8,1 vt.), druhý byl Rychlý - Ústí n. L., třetí Garaj ze 
Sokolova. První místa za Ledečáky vybojovali: Fantová - ml. 
žákyně, Dvořáková - st. žákyně, Prokop - st. žáci, Petrusová 
- ženy. 
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