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DEN MATEK 
Nakreslím jak umím 
růžičky květ, 
že bych tě neprodal 
za celý svět. 
To moje kvítí 
barvami svítí! 
Má zlatá maminko, 
ty jsi můj svět! 

Brzy už uplyne sto let, kdy Annu Jarvisovou inspirovalo k založení Svát-
ku matek hlavně úmrtí její maminky. Kampaň za tento svátek proběhla 
v americkém stylu a brzy nato už jej oslavovalo celé město Filadelfie. V na-
šich zemích Den matek prosadila předsedkyně Československého červené-
ho kříže Alice Masaryková v roce 1914. Poprvé se ale slavil až 13. května 
1923 v brněnském středisku Vesna Křesťanské asociace mladých žen. 

Obnovená tradice tohoto krásného svátku se ujala i v našem městě a už 
poněkolikáté se s maminkami a ženami setkáváme v místní sokolovně, aby-
chom j im tu společně vzdali hold a poděkování. Gratulantů bylo mnoho, od 
pana starosty Vrby, žáky základní školy, umělecké školy až po ty nej menší 
z mateřské školy. Poděkování patří nejen j im, ale také pedagogům zúčast-
něných škol, kteří se tohoto úkolu ujali. Bohatý program příjemně doplnili 
manželé Ulrichovi, při jejichž hudbě a zpěvu si mnohé babičky a maminky 
rády zavzpomínaly a zazpívaly. 

V prostorách sokolovny, stejně jako venku, kde vládlo nádherné, vlahé 
májové počasí, byla milá atmosféra květnového Svátu matek se vším, co 
k takové oslavě patří. 

Věřím, že to pro naše maminky nebude ojedinělá akce, vždyť hlavní 
oslava vlastního Dne matek teprve přijde, že se k našim maminkám budeme 
chovat pozorně po celý rok a ani to vždy nemusí být se symbolem tohoto 
významného svátku - bílým karafiátem, představitelem něhy, vlídnosti a tr-
pělivosti. Věřte, že je to jen docela malá splátka za lásku a péči, které nám 
maminky věnují. Ok 

ČTĚTE NA STRANĚ 
Finále na náměstí str. 3 
Ministerská návštěva str. 4 
Bohdaneč str. 5-6 
Jaro 1945 v Ledči str. 11 
V Trpišovicích slaví str. 12 

BERUŠKA 
Leť berunko, leť do nebe, 

kam těpámbu povede: 
povede tě zlatou cestou 
do nebíčka za nevěstou. 

Z Vysočiny 

(Víte jak se také jinak krajově říká 
tomuto oblíbenému broučkovi - slunéč-
ku sedmitečnému, který nám pro radost 
vzlétá k nebesům? Berunka, sluníčko, 
korunka, verunka, bedrnuška, pinka-
linka, majdalenka, muška, pánbožkova 
kravička, pelestička. Znáte snad ještě 
jiný název?) 

OSLAVA DNE MATEK 
V neděli 9. 5. 2004 se od 13.30 hodin 

na ledečském náměstí uskuteční oslava 
Dne matek, kterou pořádá místní orga-
nizace ČSSD. K dobré pohodě budou 
vyhrávat Monika a Milan Tvrdíkovi 
(hudební duo DYNAMIC), budete 
mít možnost vzhlédnout vystoupení 
děvčat z tanečního kroužku, pro děti je 
připravena řada soutěží. Pro mužskou 
část publika se uskuteční autogramiáda 
knihy Karla Černého o letcích z RAF. 
Zajištěno je též drobné občerstvení a to 
zcela zdarma. Všechny přítomné ženy 
obdrží malý dárek. Přijďte s námi prožít 
příjemné nedělní odpoledne. 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou 
konaného dne 5. dubna 2004 
• RM bere na vědomí záznam zjednání se zástup-

cem VČE panem Pěšoutem o přeložce vedení 
VN pro stavbu „Sportovní centrum - ledová 
plocha Ledeč nad Sázavou" konaného dne 19. 3. 
2004 v zasedací místnosti starosty města. 

• RM schvaluje pro výkon funkce technického do-
zoru na akci „Sportovní centrum - ledová plocha 
Ledeč nad Sázavou" firmu VRV a.s. Praha. 

• RM schvaluje dle § 30 zákona č.449/2001 Sb. 
o myslivosti dohodu o přičlenění části pozemku 
p.č. 247 v k.ú. Trpišovice o výměře 6,9705 ha, 
kultura lesní půda, který je majetkem města, do 
vlastní honitby obcí sdružených v Lesní družstvo 
obcí Ledeč nad Sázavou. 

• RM v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje uzavření 
dodatku č. 5 k Mandátní smlouvě č. 195/1999 
o inkasu plateb obyvatelstva za pravidelně se 
opakující zálohové platby obyvatelstva za svoz 
domovního odpadu prováděného prostřednic-
tvím soustředěného inkasa plateb obyvatelstva 
uzavřené dne 22. 7. 1999, v předloženém znění. 

• RM v souladu s § 102 odst. 2 zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
zveřejnění záměru Města pronajmout nebytové 
prostory v domě čp. 555 v ulici Ke Stínadlům 
v Ledči nad Sázavou. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění schvaluje zaplace-
ní pokuty za znečišťování ovzduší kotelnami ZS 
Nádražní a Komenského v částce 15.000,- Kč. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění, schvaluje 
zveřejnění záměru Města odprodat část pozemku 
parc.č. 321/1 v kat. území Souboř. 

• RM v souladu s § 102 odst. 2 zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze 
dne 20.5.2002 uzavřené mezi Městem Ledeč nad 
Sázavou a Tělovýchovnou jednotou SOKOL Le-
deč nad Sázavou o nájmu pozemku pare. č. 2330 
v k.ú. Ledeč nad Sázavou a schvaluje provedení 
nezbytných stavebních úprav pro zřízení teniso-
vého kurtu na výše uvedeném pozemku. 

• RM v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje uzavření 
Dodatku č. 6 ke smlouvě č. 2000091202 uzavře-
né s firmou RNDr. Ing. Aleš Bacík - AICOM, 
Havlíčkův Brod ve věci poskytování služeb 
automatizovaného zpracování dat. 

• RM ukládá starostovi města panu Stanislavu 
Vrbovi vstoupit v jednání s firmou Sport-technik 
Bohemia s.r.o. Praha za účelem urgence vyřízení 
reklamace díla Víceúčelová sportovní plocha při 
ZŠ a v případě nedohody se obrátit opětovně na 
ČOI popř. se žalobou na soud. 

Z mimořádného zasedání Rady města Ledeč nad 
Sázavou konaného dne 15. dubna 2004 
• RM v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. 

o obcích v platném znění schvaluje uzavření 
Smlouvy o dílo s firmou STATUS stavební a.s. 
Humpolec na akci „Chodníky a zastřešení" za 
cenu 980 388,- Kč s tím, že podíl kraje Vysočina 
na realizaci akce činí 490 000,- Kč. 

Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou 
konaného dne 20. dubna 2004 
• RM bere na vědomí záznam z jednání s předse-

do^ Tělovýchovné jednoty KOVOFINIŠ Ledeč 
nad Sázavou a zastupitelem města panem Ottou 
Vopěnkou o současných aktivitách a potřebách 
TJ konaného dne 6. 4. 2004 v kanceláři starosty 
města. 

• RM bere na vědomí informaci starosty města 
pana Stanislava Vrby o jednání vedení města se 
zástupci Okresního ředitelství Policie ČR Hav-
líčkův Brod, náčelníkem Obvodního oddělení 
Policie ČR majorem Jiřím Wurmem, panem Jin-
dřichem Peškem, jeho advokátem Mgr. Markem 
Hoskovcem, advokátem Mgr. Petrem Vaňkem, 

Ing. Karlem Málkem ve věci efektivnosti zásahů 
Policie ČR v okolí rockového klubu „Prádelna", 
jednání proběhlo dne 19. 4. 2004 v zasedací 
místnosti starosty města. 

• RM bere na vědomí nabídku firmy CP CENT-
RUM povrchových úprav Havlíčkův Brod na 
opravu nátěru střechy tělocvičny při ZŠ Nádraž-
ní. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje po-
skytnutí příspěvku ve výši 1 000,- Kč středisku 
JUNÁK, pořadateli akce triatlonového závodu 
„Posázavský drsoň" se startem v Ledči nad Sá-
zavou dne 8. 5. 2004. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
provedení sanačních prací podlah a dveří v měst-
ském muzeu mikrovlnou technologií dle nabídky 
firmy MYKOS. 

• RM na základě § 102 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje pronájem 
bytu č.1213 v Domě s pečovatelskou službou 
v ulici 5. května čp. 1276, v Ledči nad Sázavou, 
paní Věře Kuncové, bytem Z.Fibicha 677, Ledeč 
nad Sázavou. Rada města stanovuje smluvní 
nájemné ve výši 695,- Kč měsíčně. 

• RM na základě § 102 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje paní Ivě 
Kratochvílové prodloužení nájemní smlouvy 
k bytu č. 1 v ulici Čechova čp. 77 v Ledči nad 
Sázavou na dobu určitou od 2. 4. 2004 do 31. 5. 
2004, s tím že během této doby uhradí veškerý 
dluh za nájem a služby spojené s užíváním bytu. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění schvaluje provedení 
opravy omítek v Domě s pečovatelskou službou 
č.p. 473 v ulici 5. května v Ledči nad Sázavou dle 
nabídky firmy ATOS s.r.o. Ledeč nad Sázavou 
v ceně 66 495,60 Kč s tím, že malby a nátěry 
oken budou hrazeny z rozpočtu DPS. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
provedení opravy plynové přípojky pro budovu 
ZUŠ čp. 82 v ulici Na Mizerově v Ledči nad Sá-
zavou spočívající v zabudování skříňky HUP do 
niky ve zdi objektu na náklady Města. Náklady 
nepřevýší cenu 10 000,- Kč. 

• RM ukládá panu Karlu Urbanovi, jednateli spo-
lečnosti Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o. a starostovi 
města panu Stanislavu Vrbovi navrhnout a v radě 
města projednat nabídku aktivit, služeb a činností 
vedoucích k přilákání návštěvníků na ledečský 
hrad, k jeho oživení a k větší atraktivitě. 

• RM ukládá vedoucí OlaM paní Zdeně Čubanové 
vyžádat další nabídky na opravu střechy tělo-
cvičny, provést jejich posouzení a předložit jej 
na příští zasedání rady města. 

Ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad 
Sázavou konaného dne 21. dubna 2004 
• ZM bere na vědomí rezignaci pana Ing. Františ-

ka Slavíčka na funkci člena finančního výboru ke 
dni 4. 3. 2004. 

• ZM v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění navrhuje 
odvolat z funkce představenstva společnosti 
Vodovody a kanalizace a.s. Havlíčkův Brod 
zastupitele města pana Jaroslava Poborského. 

• ZM v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění navrhuje 
odvolat zástupce za město Ledeč nad Sázavou 
v dozorčí radě společnosti Vodovody a kanaliza-
ce a.s. Havlíčkův Brod zastupitele pana Karla 
Urbana. 

• ZM v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění navrhuje 
nového zástupce za město Ledeč nad Sázavou 
v představenstvu společnosti Vodovody a ka-
nalizace a.s. Havlíčkův Brod zastupitele města 
pana RNDr. Pavla Policara, který v tomto 
orgánu nahradí zastupitele města pana Jaroslava 
Poborského. 

• ZM v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích v platném znění navrhuje 
nového zástupce za město Ledeč nad Sázavou 
v dozorčí radě společnosti Vodovody a kanali-
zace a.s. Havlíčkův Brod zastupitele města pana 
Stanislava Vrbu, který v tomto orgánu nahradí 
zastupitele města pana Karla Urbana. 

• ZM v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
o obcích č. 128/2000 Sb. schvaluje za zástupce 
města Ledeč nad Sázavou ve Svazku obcí mi-
kroregionu Ledečsko zastupitele města pana 
Stanislava Vrbu, který v tomto orgánu nahradí 
zastupitele města pana Jaroslava Poborského. 

• ZM v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění schvaluje uzavření 
Smlouvy o sdružení finančních prostředků na 
stavbu „11/130 Rekonstrukce mostu ev.č. 130-009 
přes řeku Sázavu v Ledči nad Sázavou, I.stavba 
- Husovo náměstí" mezi Městem Ledeč nad 
Sázavou a krajem Vysočina, podle které Město 
Ledeč nad Sázavou sdruží své prostředky ve výši 
2.728.487,- Kč s krajem Vysočina jako investo-
rem na uhrazení nákladů spojených s realizací 
rekonstrukce stavebních objektů S0104-parko-
viště, S0462-městský rozhlas, S0463-přípojka 
pro hydrogeolog, stanici. 

• ZM v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění schvaluje přijetí 
dotace z kraje Vysočina na akci „Chodníky 
a zastřešení" v areálu nemocnice Háj ve výši 
490 000,- Kč. 

• ZM souhlasí, podle § 85, písmeno j), zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění s výbě-
rem nabídky České spořitelny, a.s. a schvaluje 
přijetí úvěru dle této nabídky na financování 
akce „Sportovní centrum - ledová plocha Ledeč 
nad Sázavou" ve výši 12 mil. Kč. 

• ZM schvaluje provedení úprav pozemku par.č. 
2454 v k.ú. Ledeč n. S. v Pivovarské ulici firmou 
ATOS s.r.o. Ledeč n. S. pro zřízení nového 
chovatelského areálu spočívajících ve vyčištění 
a urovnání terénu, rozebrání kamenných zdí 
a odvozu kamenů. 

• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích v úplném znění schvaluje uzavření ná-
jemní smlouvy minimálně na dobu 10 let na po-
zemek parc.č. 2454 - zahrada o výměře 2141 m2 
pro ZO ČSCH Ledeč nad Sázavou bezúplatně za 
provedení úpravy, provedení oplocení a udržo-
vání prostranství s tím, že v případě veřejného 
zájmu oplocení odstraní na vlastní náklady za 
finanční úhradu. 

• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje prodej po-
zemku pare. č. 741 - pastvina o výměře 2225 m2 

v k. ú. Ledeč nad Sázavou panu Josefu Jeřábko-
vi, bytem Bojiště čp. 40 za cenu 10,- Kč/m2. 

• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích v platném znění schvaluje prodej nebytového 
prostoru v domě čp. 1070 za cenu znaleckého 
posudku, která činí 25.350,- Kč a prodej vlastní 
kotelny za cenu 120.000,- Kč Společenství vlast-
níků bytů domu čp. 1070 v Ledči nad Sázavou. 

• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje bezúplatný 
převod pozemků pare. č. 307 v k.ú. Ledeč nad 
Sázavou a pare. č. 247/2 v k. ú. Vrbka od Řím-
skokatolické farnosti - děkanství Ledeč nad 
Sázavou za předpokladu souhlasu biskupství 
Hradec Králové. 

• ZM schvaluje podíl Města na akci obnovy 
kulturní památky Bývalý městský pivovar 
čp.62 na Husově náměstí v Ledči Nad Sázavou, 
rejstř.č.46616/6-258 ve výši 10 % nákladů tj. 
26 0 0 0 - K č v roce 2004. 

• ZM schvaluje podíl Města na akci obnovy kul-
turní památky Kostel sv. Petra a Pavla v Ledči 
nad Sázavou rejstř.č. 265 ve výši 20 % nákladů 
tj. 35.275,60Kč v roce 2004. 

• ZM schvaluje podíl města na akci obnovy kul-
turní památky Synagoga čp. 252 v Ledči Nad 
Sázavou, rejstř.č.6-5508 ve výši 20 % nákladů tj. 
44 000,- Kč v roce 2004. 
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Nový kabát pro Husovo náměstí 
Rekonstrukce Husova náměstí započatá v polovině listopadu loňského roku firmou 

Silnice a.s. Hradec Králové byla během dubna dokončena. Na obou křižovatkách bylo 
po úpravě kanalizace zhotoveno nové podloží a vozovka zadlážděna. Tím I. etapa in-
vestiční akce kraje Vysočina skončila. Úprava chodníků již probíhá v režii města a na-
vazující opravu části Koželské ulice vyvolané rekonstrukcí kanalizace mají na starosti 
brodské firmy Vodovody a kanalizace a Správa a údržba silnic. Dokončení těchto prací 
lze předpokládat během měsíce května. 

Úpravy na Husově náměstí byly řešeny v souladu s projektem královéhradecké firmy 
TRANSCONSULT. Projektant se soustředil na řešení bezpečnosti chodců a dopravy. 
Novou podobu dostaly všechny přechody pro pěší, které se výrazně zkrátily doplněním 
nástupních ostrůvků s naváděcími pásy a nízkými obrubníky pro usnadnění přístupu 
osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Kratší přechody zvyšují bezpečnost 
dětí, maminek s kočárky i seniorů. Nástupní ostrůvky dále umožnily lepší instalaci 
směrového značení, sloupů veřejného osvětlení. Argumenty některých věci neznalých 
oponentů, že ostrůvky pouze zabírají místa k parkování a snižují průjezdný profil ko-
munikace, jsou liché. V místech dnešních ostrůvků auta parkovat přece nemohla ani 
před jejich zřízením a zúžený profil vozovky na jednosměrných komunikacích právě 
přispívá ke zvýšené bezpečnosti dopravy. Zkracuje dobu pobytu chodce na přechodu, 
nutí řidiče ke snížení rychlosti, větší pozornosti, opatrnosti a v konečném důsledku 
i bezpečnosti a přehlednosti provozu na Husově náměstí. V neposlední řadě je třeba 
vyzdvihnout i celkový estetický dojem z nově řešeného náměstí. Přispěje k němu 
následně i projekt regenerace zeleně, který počítá s výsadbou nízkých stále zelených 
keříků do nezadlážděných ploch chodníků a s novou kruhovou podsadbou pod lípy na 
náměstí. 

Dodavatel prací na Husově náměstí firma Silnice H. Králové se zavázal provést po 
zprůjezdnění komunikace 11/130 i opravu objížďkou poškozené ulice J. Haška. 

II. etapa rekonstrukce komunikací v centru města bude pokračovat rekonstrukcí 
mostu přes Sázavu. Kraj Vysočina již vypsal výběrové řízení na dodavatele a práce 
na II. etapě by měly začít v červnu tohoto roku. Akce je již dokumentačně připravena. 
Nejprve se zřejmě započne s budováním objížďky Sázavskou ulicí, instalací provizor-
ního mostu přes Sázavu naproti Šeptouchovu, poté se průjezd přes ledečský most až do 
konce roku uzavře a začne jeho rekonstrukce. Ta bude spočívat v demontáži chodníků 
a vrchní vrstvy mostovky, v instalaci nové mostovky, širší o chodníky přesahující nad 
řeku, v opravě spodní konstrukce mostu a v sanaci pilířů. Po dobu rekonstrukce mostu 
bude zachován přístup k restauračním a obchodním objektům v okolí mostu, jak pro 
zákazníky, tak i pro zásobování. 

S úpravou mostu bude spojena i rekonstrukce náměstí Svobody a ulic Mostecké, 
Čechovy, Sázavské a Nádražní. Od křižovatky s Pivovarskou ulicí až po křižovatku 
s Komenského ulicí bude zbudovaná nová vozovka, nové přechody, nové chodníky, 
Dojde ke zmenšení trojúhelníkového ostrůvku na náměstí Svobody, k vybudování 
nové rampy se schodištěm ve Svondráku, nových schodišť pod most na nábřeží. 

Akce bude financována krajem Vysočina, který získal prostředky ze státního rozpoč-
tu. Díky poslanecké iniciativě ČSSD a aktivitě nového vedení radnice se kraj rozhodl 
rekonstrukci mostu provést ještě v tomto roce. Náklady akce jsou vyčísleny na 40 mil. 
Kč. Dodavatel vzejde až z červnového výběrového řízení, kterého se účastní v komisi 
kraje Vysočina i zástupce města Ledeč nad Sázavou. 

Stanislav Vrba 
starosta města 
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Jednala valná hromada 
mikroregionu 

Valná hromada Svazku obcí mikroregion 
Ledečsko se sešla dne 22. dubna 2004 od 
13.30 hodin v zasedací místnosti Městského 
úřadu v Ledči nad Sázavou. 17 přítomných 
zástupců měst a obcí volilo po rezignaci pana 
Jaroslava Poborského svého nového předsedu, 
schvalovalo rozpočet svazku na rok 2004, zá-
věrečný účet a zprávu auditora o hospodaření 
svazku v roce 2003. Novým předsedou svazku 
byl zvolen starosta města Ledče nad Sázavou 
pan Stanislav Vrba. Rozpočet svazku pro rok 
2004 počítá se 141 tisíci korun v příjmové 
i výdajové části. Svazek obcí letos chystá 
vydat Turistického průvodce mikroregionem 
Ledečsko, musí vyřešit úhradu smluv na věc-
ná břemena v souvislosti s plynofikací obcí 
a najít společně s Českomoravskou plynáren-
skou a.s. účinný pobídkový systém ke zvýšení 
počtu odběratelů plynu v obcích mikroregio-
nu. K instalovaným 545 plynovým přípojkám 
bylo k 31. 12. 2003 totiž v obcích mikroregio-
nu připojeno pouze 52 odběratelů. Podmínkou 
státu při poskytnutí dotace na plynofikaci byla 
kvóta 50 % připojených odběratelů, tedy 5x 
více než je současný stav. sv 

Nové Informační centrum slavnostně 
otevřeli v odpoledních hodinách 15. dubna 
ve Světlé nad Sázavou. Otevření se zúčast-
nila řada osobností z kraje Vysočina. Pásku 
přestřihla místopředsedkyně Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Něm-
cová a starosta Světlé nad Sázavou Josef 
Bohm. Informační centrum se spolu s novou 
knihovnou přestěhovalo do nově zrekonstruo-
vaného domu poblíž kostela. Tak jako v Ledči 
zde mohou návštěvníci města získat veškeré 
informace o ubytování, dopravních spojích 
a tipech na výlety po městě a okolí. 

Ve středu 21. dubna opět otevřeli v Hum-
polci informační centrum v nových prosto-
rách. Centrum sídlí v budově kina. Zdejší 
Informační centrum má dlouhodobou tradici 
a je turisty, kteří do Humpolce zavítají, hojně 
navštěvováno. 

Zřízením těchto Informačních center se tu-
rista, který navštíví Vysočinu, dozví vše o zdej-
ších památkách, přírodě, kulturních pořadech 
a to jak ve městě, tak i v jeho okolí. 

Podobné Informační centrum připravuje 
i Městský úřad ve Zruči nad Sázavou. Fp 
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Malování velikonočních kraslic 
V úterý 6. dubna proměnili žáci a paní 

učitelky 1. stupně ZŠ v Ledči n. S. své třídy 
v pracovní dílny a společnými silami si připo-
mněli Velikonoce a tradice s nimi spojené. 

Malování kraslic, pletení pomlázek, vy-
střihování a lepení velikonočních zajíčků 
a beránků - to vše přispělo k tomu, že se tyto 
krásné velikonoční tradice pomalu vrací do 
našeho života a stávají se stejně oblíbenými 
jako kdysi. 

V závěru školního dne uspořádali žáci ze 
svých výrobků výstavku. Práce byly rozmani-
té a hýřily fantazií i nápady. A tak po celodo-
polední práci odcházeli spokojení nejen žáci, 
ale i učitelský sbor. Mgr. Dana Tůmová 

Velikonoční projektové 
vyučování 

v ZŠ Ledeč nad Sázavou 
Den strávený při pletení pomlázek, zdo-

bení vajíček či pečení mazanců prožili po-
čátkem dubna žáci Základní školy v Ledči 
nad Sázavou. 

Pátek 2. 4. 2004 škola pojala jako připo-
mínku tradičních Velikonoc a pro své školáky 
připravila projektové vyučování. V několika 
dílničkách, které pro své žáky zorganizovali 
jejich učitelé, se děti snažily sobě i ostatním 
vylepšit vzhled školy velikonočními motivy, 
uplést si pomlázku, odrátovat, nabatikovat či 
navoskovat vajíčka. 

Celou školou se linula vůně čerstvě upeče-
ných mazanců. Hoši proháněli dívky s právě 
dopletenými pomlázkami. 

Zkrátka celý den tu panovala dobrá nálada. 
Škola v letošním školním roce připravila 

zatím dva projektové dny - Vánoce a Veliko-
noce - a obě akce měly u dětí velký úspěch. 

Kolektiv učitelů 2. stupně ZŠ 
Ledeč nad Sázavou 

ZUŠ v Ledči n. S. vyhlašuje 
ZÁPIS ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ 

ROK 2004/2005 
Nabídka studijních oborů: 
1. hudební obor - hra na klavír, el. klávesy, 

akordeon, housle, kytara, bicí nástroje, de-
chové nástroje, sólový zpěv, sborový zpěv 

2. výtvarný obor - kresba, malba, grafika, 
keramika, fotografování... 

3. literárně dramatický obor - dramatická, 
pohybová, hlasová průprava... 
Informace o výuce v naší škole získáte 

v ZUŠ Na Mizerově 82 v Ledči n. S. (tel. 
569 726 239). Přihlášky přijímáme do konce 
června. 

Zájemcům nabízíme možnost zavítat do 
jednotlivých tříd a sledovat průběh vyučo-
vání. 

Pokud však budete chtít poznat činnost 
ZUŠky jako celku a seznámit se alespoň s ně-
kterými výsledky naší společné práce, zveme 
vás v neděli 6. června od 13 hod na ledečský 
hrad. Oživne soutěžemi, hudbou našich dětí, 
jejich výtvarnými pracemi a samozřejmě 
divadlem a pohádkovými bytostmi - zkrát-
ka: náš hrad se promění v POHÁDKOVÝ 
HRAD. 

Zveme všechny děti i dospělé. 

MINISTR URBAN V LEDCI 
Návštěva ministra průmyslu a obchodu pana Milana Urbana v Ledči nad Sázavou 

dne 15. dubna skončila předčasně po prohlídce výrobních prostor firmy KOVOFI-
NIŠ KF s.r.o. a besedě s vedením v sídle firmy A Q U A C O M P H A R D s.r.o. náhlou 
nevolností pana ministra. Plánované besedy s podnikateli na ledečské radnici se proto 
museli ujmout pan poslanec ing. Petr Zgarba, poradkyně ministra paní dr. Běla Hejná 
a ředitel kanceláře minstra pan ing. Havlíček. Od 16.30 do 18.00 zodpovídali mnohdy 
nepří jemné dotazy podnikatelů směrované ke změnám zákona o DPH, k protěžování 
zahraničních firem, složitému a časově náročnému stavebnímu řízení, k nedostatku 
dělnických profesí na trhu práce. Po 18. hodině vystřídali podnikatele ledečští radní, 
kteří v krátké besedě požádali ministrovi spolupracovníky o pomoc při budování prů-
myslové zóny v Ledči n. S. a při reklamaci závad na hřišti při ZŠ Nádražní. 

Po celý měsíc květen je ještě možné v galerii muzea navštívit prodejní výstavu keramiky 
a obrazů. 

Od 4. června do 30. června se koná výstava obrazů a soch Jiřího Bašty. Slavnostní zahájení je 
v pátek 4. 6. 2004 v 18.00 hod. v galerii hradu. 

JIŘÍ BAŠTA se narodil 23. 7. 1961 v Háji u Ledče nad Sázavou. Základní školu absolvoval 
v Ledči, LŠU v Havlíčkově Brodě. Poté studoval stř. odbornou školu výtvarnou, tzv. „HOLLAR-
KU" v Praze. Od roku 1984 žije trvale v Ledči n. S., kde má vlastní ateliér. Věnuje se různým 
technikám malby a abstraktnímu sochařství. Ilustruje v časopisech „Perspektivy", „Souvislosti". 
V poslední době nachází poklady Vysočiny (různé kameny, žulové patníky, koryta, sloupy...) a pře-
tváří je do osobitých tvarů. Kromě svých početných výstav ve své vlasti vystavoval také v New 
Yorku a v prestižní galerii „MARTIN - GROPIUS - BAU" v Berlíně. Jeho díla jsou zastoupena 
v soukromých sbírkách v Cechách, Berlíně, New Yorku, Paříži, Slovinsku a Sardinii. M.Z. 

MESTKE MUZEUM - HRAD LEDEČ N. S 
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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 

podobně problémy, radujeme se při společenských a kulturních akcích v rámci naší 
oblasti, a takěproto jsme si založili Svazek obcí mikroregionu Ledečsko. Dnes z tohoto 
devatenáctičlenného společenství představujeme obec: 

v 

Obec Bohdaneč leží na rozhraní dvou krajů - Středočes-
kého a kraje Vysočina, na okraji bývalého kutnohorského 
okresu. V nedávné historii (50. léta minulého století) patřila 
k tzv. soudnímu okresu ledečskému. Tento fakt je i jedním 
z momentů, které ovlivnily OZ v Bohdanči k souhlasu se 
vstupem do mikroregionu „Ledečsko". 

Něco z historie a zajímavosti v obci 
Rozkládá se v údolí Pilského potoka v nadmořské výš-

ce 463 až 510 m. Poprvé se Bohdaneč připomíná v roce 
1233, kdy ji prodával velmistr Řádu německých křížovníků 
s červenou hvězdou - Heřman Balka. Největšího rozkvětu 
dosáhla Bohdaneč za Kuneše Bohdanečského, který vymohl 
na českém králi Vladislavu II. Jagellonském povýšení vesnice 
Bohdaneč na městečko s mnoha právy. Dekret 
o tom byl vydán na den svaté Barbory 1514 
v Budíně. Tyto výsady používala Bohdaneč 
až do konce 17. století, kdy byla při přechodu 
císařského vojska skoro zničena. Uprostřed 
obce stojí gotický kostel zasvěcený Zvěstování 
Panny Marie. Jeho vznik je datován do druhé 
poloviny 13. století za vlády bohdanečských 
vladyků. Prvá zpráva je z roku 1350. Kostel je 
postaven v gotickém slohu. Ve věži visely až 
do 1. světové války 3 zvony. Do dnešní doby 
se zachoval pouze nejstarší z nich, 80cm vy-
soký zvon z roku 1567. 

V blízkosti kostela na severní straně stojí 
vysoký litinový kříž na kamenném podstavci 
z roku 1858, u něhož jsou uloženy kosti ne-
božtíků z bývalého hřbitova, který se rozklá-
dal kolem kostela. Na jižní straně je postaven 
pomník padlým občanům v I. světové válce a italskému 
legionáři Hynku Horákovi, který byl jako legionář popraven 
rakouským vojskem. V obci jsou dva lomy, v jednom se až 
do roku 1978 těžil amfibolit a v druhém je doposud těžen 
dolomitický vápenec, se kterým se započalo již v roce 1890. 
Přímo v obci v rybníku „Pilský" i v blízké osadě Replice je 
možnost kvalitního koupání. Na zdejších rybnících si mohou 
svou rybářskou vášeň ukojit i vyznavači „Petrova" spolku při 
lovu kaprů, pstruhů a dalších lososovitých ryb 

Dvorecko: Samota, která spadá pod Obec Bohdaneč, leží 
mezi Bohdanči a Bělou mezi rozsáhlými lesy. Je známa 
událostí z konce druhé světové války, kdy zde operovala par-
tyzánská skupina ZAREVO - oddíl zvláštního určení. Jako 
vzpomínka na tuto skupinu a události té doby zde byl v roce 
1975 postaven pomník. 

Složení zastupitelstva v současném volebním období 
Starosta - Ing. Jaromír Juna 
Místostarosta - Vladimír Balšánek 
Členové zastupitelstva - Ing. Jan Mičánek - předseda finanční 

komise 

- Ing. Jan Veleta 
- Václav Haták 
- Bohumil Prchal -předseda kontrolní 

komise 
- Petr Macák 

Stručný přehled největších akcí v minulosti a předpoklad 
budoucna: 

- rekonstrukce hráze Pilského rybníka 
- odbahnění Pilského rybníka 
- rekonstrukce hasičské zbrojnice na byty 
- odbahnění Řeplického rybníka 
- posílení vodního zdroje pro veřejný vodo-
vod 

výstavba bytového domu (4 byt. jed.) 

Rok 1999 

Rok 2000 
Rok 2001 
Rok 2002 

Rok 2004, 2005-
- zainvestování trafostanice a rozvodů nn pro 
výstavbu 16 rod. domků ve dvou lokalitách 
přímo v obci Bohdaneč 
- spoluúčast na výstavbě COV pro část obce 

Firmy v obci: LESS a.s., sídlo firmy 
v Bohdanči, počet zaměstnanců cca 500, 
v Bohdanči je přímo umístěna (mimo sídla 
firmy) pila, která zaměstnává cca 65 lidí 
a pěstitelská palírna (nyní i lihovar), která 
zásobuje občany kvalitní ovocnou pálenkou 
a kde je zaměstnáno dalších 5 pracovníků. 

Velmi dobrá spolupráce jak v oblasti 
technické či lidské výpomoci, tak v oblasti 
organizační a správní (někteří zaměstnanci se 
angažují i ve správě obce). 

AGRO a.s. Pertoltice, sídlo firmy ve Zruči 
nad Sázavou, v Bohdanči umístěno středisko společnosti, 
počet zaměstnanců cca 15. Vzájemná spolupráce na celkem 
dobré úrovni. 

UNIKOM a.s., sídlo firmy Kutná Hora, v Prostřední Vsi 
umístěno středisko autodopravy zaměstnávající cca 10 lidí, 
v Bohdanči umístěno středisko vápencový lom, kde jsou 
zaměstnáni 4 pracovníci. Výpomoc obci pouze v ojedinělých 
případech. 

Z menších podnikatelských subjektů mají v obci sídlo: 
Studnařství „Franci", truhlářství „Kolařík", truhlářství „Hu-
dec", pohostinství a smíšené zboží „Franclová", konzum 
„Veleta", pohostinství „Bukovská", soukromý zemědělec Pr-
chal Bohumil v Replicích a k velkým kladům naší obce patří 
zdravotní středisko MUDr. Veletové. 

Pouť se koná v Bohdanči o Velikonocích. Havelské posví-
cení, jak již je patrné přímo z názvu, se drží na sv. Havla tj. 
16. října. 

V obci je vedena manželi Flégrovými obecní kronika, jejíž 
počátek je zapsán k roku 1914. Tito manželé se již dlouhá léta 
starají také o chod obecní knihovny, kde je umístěna i inter-
netová stanice. 

Ing. Jaromír Juna 
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Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých osadách 

Počet obyvatel v j ednotlivých 
letech 

1900 1930 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2001 2002 

Bohdaneč 643 512 393 385 321 270 269 262 260 261 

Prostřední Ves 181 187 161 144 123 103 88 73 74 71 

Řeplice 120 107 79 61 63 60 43 35 33 32 

Šlechtín 151 108 62 51 34 31 21 22 24 23 

Kotoučov 116 91 153 66 61 39 21 18 16 16 

Dvorecko 23 23 14 14 12 10 4 2 1 0 

Celkem 1234 1028 862 721 614 513 446 413 408 403 

Počty zemřelých a narozených občanů v naší obci (všechny osady dohromady) 

1960 1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 

Úmrtí 13 15 11 4 10 2 4 

Narození 7 4 7 3 4 2 2 7 

Vývoj počtu obyvatel dle jednotlivých věkových hranic (všechny osady dohromady) 

2000 2001 2002 

Průměrný věk 42,2 39,9 

Počet obyvatel do 14 let 59 66 

Počet obyvatel 15-59 let M 132 Ž 120 M 132 Ž 114 

Počet obyvatel nad 60 let M 39 Ž 58 M 36 Ž 52 



Plynofikace Ledečska není zdaleka u konce 
Před třemi roky, přesněji dne 16. 8. 2001, byl slavnostně napuštěn 

zemní plyn do plynovodů a přípojek ve městě Ledeč nad Sázavou. 
Od té doby se připojilo - přihlásilo k odběru zemního plynu 49 „prů-
myslových" odběratelů v kategoriích velkoodběratel, středoodběratel 
nebo maloodběratel a 154 domácností. Vše dohromady představuje 
jen 18% z počtu přípojek instalovaných v době výstavby plynofika-

Pro zlepšení této situace se naše společnost rozhodla nabídnout 
svým novým potencionálním zákazníkům v tomto roce speciální pro-
gram pro každého, kdo se rozhodne začít využívat zemní plyn ve své 
domácnosti pro otop, vaření nebo ohřev užitkové vody. 

Shodný program připravujeme v obcích Svazku Mikroregion Le-
dečsko a v obcích Svazku Plynofikace Ledečska. 

Základní myšlenkou tohoto programu je poskytnutí komplexní 
služby každému zákazníkovi dle jeho individuálních potřeb a mož-
ností. Firmy, které jsme pro spolupráci vybrali, mají bohaté zkuše-
nosti se zajišťováním plynofikace domácností. Jedná se v první řadě 
o montážní firmy plynových spotřebičů a stavební spořitelny. 

Na začátku stačí jen zavolat 
Celý program začíná konzultací s projektantem doma u zákazní-

ka. Projektant zjistí technické možnosti a varianty využití zemního 
plynu v domácnosti a po dohodě se zákazníkem zpracuje před-
běžnou kalkulaci vybrané varianty plynofikace. Jestliže se zákazník 
rozhodne využít pro financování plynofikace domácnosti služby 
nabízené stavebními spořitelnami, jsou tyto připraveny při návštěvě 
u zákazníka nabídnout nejvýhodnější způsob financování přestavby 
domácnosti na zemní plyn. Pak už stačí podepsat objednávku nebo 
smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem. Veškerá tato jednání se 
uskuteční u zákazníka na základě telefonicky dohodnutého termínu 
návštěvy. Zákazník tedy nemusí jezdit do sídla montážní firmy nebo 
do kanceláře spořitelny. Tím se celá záležitost zjednoduší, zkrátí se 
čas potřebný k zadání celé zakázky a samozřejmě je toto řešení pro 
zákazníka také levnější. 

Českomoravská plynárenská, a.s. hradí svým novým odběratelům, 
kteří využijí této nabídky, projekt plynofikace a montážní firmy na-
bízí zajímavé slevy z cen plynových spotřebičů a to vše při splnění 

podmínky, že objednávka nebo Smlouva o dílo mezi zákazníkem 
a dodavatelem bude uzavřena do 31. 7. 2004 a zároveň tento zákazník 
zahájí odběr zemního plynu do 31. 10. 2004. 

Kromě těchto výhod připravila Českomoravská plynárenská, a.s. 
pro své nové zákazníky v tomto regionu i další zvýhodnění: 

Nový zákazník v regionu Ledečsko, který zahájí odběr zemního ply-
nu do 31. 10. 2004, nehradí připojovací poplatek ve výši 750,- Kč. 

Pro nového zákazníka to znamená celkovou úsporu nákladů na 
plynofikaci ve výši až 3 500,- Kč dle typu instalovaného plynového 
spotřebiče. 

Českomoravská plynárenská, a.s. zahajuje program: „Zemní 
plyn pro Vás" 

Program bude zahájen doručením informativních letáků Českomo-
ravské plynárenské, a.s. do každé dosud neplynofikované domácnosti 
v Ledči nad Sázavou, v obcích Mikroregionu Ledečsko a v obcích 
Svazku Plynofikace Ledečska. Akce potrvá do 31. 10. 2004. K tomu-
to datu bude následně vyhodnocena a její výsledky budou uveřejněny 
při společenské akci, pořádané Českomoravskou plynárenskou, a.s. 
a také v Ledečských novinách. Českomoravská plynárenská, a.s. dále 
připravuje pro montážní firmy a pro své nové odběratele vyhlášení 
soutěže o zajímavé věcné ceny. Informace o této soutěži Vám ozná-
míme v příštím vydání Ledečských novin. 

Seznam firem zajišťujících projekt, nákup a montáž plynových 
spotřebičů a revizi celého zařízení, včetně napuštění plynem a uve-
dení do provozu - tedy plynofikaci „na klíč" je k dispozici na kon-
taktním místě Českomoravské plynárenské, a.s. v Ledči nad Sázavou, 
Husovo nám 16, tel.: 569 720 655, 602 534 508 a u starostů plynofi-
kovaných obcí obou Svazků. V současné době jednáme o výhodných 
podmínkách pro naše nové zákazníky s firmami: Alfa-omega s.r.o. 
H.Brod, PROFIplyn s.r.o. Mikulov, ATOS s.r.o. Ledeč n. Sáz., 
Polygas s.r.o. Náchod. Seznam firem bude průběžně doplňován dle 
výsledků jednání s dalšími montážními firmami. 

Při hledání řešení jak dále pomoci našim novým zákazníkům při 
plynofikaci jejich domácností jsme se obrátili na stavební spořitelny, 
které nám nabídly níže uvedené podmínky pro získání úvěru na ply-
nofikaci: 

Českomoravská 
stavební spořitelna 

Stavební spořitelna 
České spořitelny 

Stavební spořitelna 
Wustenrot 

kontaktní osoba Alena Vojtěchová Ing. Ilona Nevolová Ing. Václav Čáp 

tel. číslo 569 424 409 
602 652 419 

569 434 581 
602 519 146 

567 306 484 
602 526 184 

úrok překlenovacího úvěru 6,3 - 7,9 % p.a. 7 - 7,5 % p.a. 4,8 % p.a. 

Informace poskytnuté přímo 
Wustenrot stavební spořitelna - Ing. Čáp: Plynofikaci domác-

ností lze řešit zajímavým překlenovacím úvěrem - ZK 10 - který je 
určen všem, jejichž smlouva o stavebním spoření trvá nejméně 12 
měsíců a nezáleží, zda klient na smlouvu spoří či nešpoři. Na tento 
typ úvěru má nárok i klient od konkurenční stavební spořitelny, i jeho 
rodinný příslušník. Podmínky tohoto úvěru jsou: 
neomezená výše cílové částky, tedy překlenovacího úvěru a minimál-
ní úspora 10 % cílové částky, která není podmínkou schválení úvěru, 
ale musíte ji naspořit do okamžiku prvního čerpání úvěru. Úroková 
sazba 4,8 % ročně. Výhodou tohoto úvěruje skutečnost, že se splácí 
konstantní splátkou ve výši 0,7 % z cílové částky po celou dobu splá-
cení úvěru. Úvěry vyřizuje spořitelna do jednoho týdne. 

Stavební spořitelna České spořitelny - Ing. Nevolová: 
Podmínky žádosti o úvěr na plynofikaci domácnosti: 
- úrok překlenovacího úvěru 7 - 7,5 % dle délky trvání smlouvy o sta-

vebním spoření a úrok úvěru ze stavebního spoření 4,75 % ročně, 
- klient, který již spoří u SSČS a má splněné podmínky pro úvěr ze 

stavebního spoření, nepotřebuje potvrzení o příjmu ani ručitele, 
- nový klient nebo klient, který ještě nesplnil podmínky pro řádný 

úvěr, potřebuje potvrzení o příjmu, ručitele jen při úvěru nad 150 tis. 

zástupci stavebních spořitelen 
Kč a složí 20 % z cílové částky úvěru při podpisu úvěrové smlouvy, 

- úvěry vyřizuje spořitelna do jednoho týdne. 

Českomoravská stavební spořitelna - paní Vojtěchová: 
Pokud je stavebník klientem ČMSS a svým spořením již splnil 

podmínky pro poskytnutí úvěru, může použít na financování úvěr ze 
stavebního spoření s pevným, neměnným úrokem od 4,8 % p.a. 

Úvěr ze stavebního spoření až do 200 000 Kč obdrží klient bez 
jakéhokoliv zajištění, pouze na základě potvrzení o příjmu. 

Pokud si však klient ještě nárok na úvěr ze stavebního spoření ne-
vytvořil anebo s ČMSS ještě nešpoři, může využít výhodného překle-
novacího úvěru. Běžné překlenovací úvěry jsou k dispozici s pevným 
úrokem od 6,3 do 7,9 % p.a. Stačí mít naspořeno pouze 10 % cílové 
částky. Na nezajištěnou částku překlenovacího úvěru do 100 000Kč 
stačí klientovi jen jeden ručitel a dále je třeba potvrzení o příjmech. 

Odpovědi na otázky k připravovanému programu „Zemní plyn pro 
Vás" Vám zodpoví na uvedených telefonních číslech naši partneři 
nebo se můžete obrátit přímo na naše marketingové oddělení v Praze: 
tel. 235 094 411 a 235 094 417, fax: 235 300 259, www.cmp-plyn.cz, 
e-mail: zakaznicke.centrum@cmp-plyn.cz. 
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ZEMNÍ PLYN PRO LEDEČSKO 
Začátkem měsíce května zahájí Českomoravská plynárenská, a.s. 
program podpory využití plynárenského rozvodného zařízení 
ve městě Ledeč nad Sázavou a v obcích Svazků obcí 
Mikroregion Ledečsko a Plynofikace Ledečska: 

Zemní plyn pro Vás 

Noví zákazníci, kteří se v rámci tohoto 
programu přihlásí k odběru zemního plynu do 
31.10. 2004 a zároveň budou mít uzavřenou 
smlouvu o dílo s montážní firmou do 
31. 7. 2004, získají několik výhod: 
- projekt plynofikace zdarma (hradí 

Českomoravská plynárenská, a.s.), 
- minimálně 5% slevy z ceny instalovaných 

plynových spotřebičů, 
- montáž plynoměru bez připojovacího poplatku 

Bližší informace v článku 
nebo na tel.: 569 720 655,235 094 411 www.cmp-plyn.cz 

KEBLOVÁCI vás zvou do Keblova 
sobota 29. května 2004 od 14:00 hod. 

„Dětské zábavné odpoledne" 

sobota 19. června 2004 od 14:00 hod. 
Keblovské heligonkv 2004" 

neděle 20. června 2004 od 14:00 hod. 
Divadelní představení 

pro děti i dospělé 

sobota 24. července 2004 od 21:00 hod. 
Bobr a Motvl - taneční zábava 

sobota 28. srpna 2004 od 21:00 hod. 
Aleš Brichta - vystoupení známého 

rockera 

Těšíme se na setkání s vámi při našich ak-
cích na krytém letním parketě v Keblově. 

MĚSTSKÉ KINO 
LEDEČ NAD SÁZAVOU 

připravilo pro naše návštěvníky na 
JARO a LÉTO 2004 

mnoho premiér úspěšných filmů, na které 
Vás srdečně zve vedení kina: 

15.5. český film MAZANÝ FILIP 
19. 5. USA film KRAJINA STŘELCŮ 
29. 5. USA film PÁN PRSTENŮ III. 
2.6. český film KAMEŇÁK 2. 
5.6. český film BOLERO 
9.6. český film MISTŘI 
16. 6. USA film RISKNI TO S POLLY 
26. 6. USA film DVANÁCT DO TUCTU 
7.7. USA film TRÓJA 
10. 7. USA film PRCI, PRCI, PRCIČKY III. 
21.7. USA film HARRY POTTER III. 
4.8. USA velkofilm 

UMUČENÍ KRISTA 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 

# 
GE Capital Multiservis 

Snadný úvěr pro každého 

• již od 20 000 Kč 
• pro zaměstnance, podnikatele 

i důchodce 
»sepsání smlouvy je zcela zdarma! 

-

Jy ' ň 
W n* ^ ^ 200 

Zavolejte Vašeho prodejce: 
602 722 382 

H A J E N K A 
B E N E T I C E 
nabízí 
- Rodinné rekreace 
- Pobyty pro organizované 

skupiny dětí a mládeže 
- Podnikové a firemní akce 
- Skolení, semináře 
- Oslavy rodinných a životních 

jubileí 
Ubytování ve čtyřlůžkových 
chatkách nebo pokojích 
v hlavní budově. Kapacita 
cca 160 míst. Vlastní dobrá 
kuchyně, celodenní provoz 
bufetu, vinárna. 

Široké sportovní vyžití - ven-
kovní bazén, víceúčelové 
hřiště, tenisové kurty, stolní 
tenis. Zajímavé ceny, různé 
typy slev. 

Kontakt: 569 452 875, 
602 722 382 
www.hbprof.cz 
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Přípravné práce pro stavbu zimního stadionu v Ledči nad Sázavou byly zahájeny 
v posledním březnovém týdnu vykácením náletových dřevin a stromů na pozemku 
bývalého zahradnictví pod nádražím. Následovala skrývka zeminy, kterou na ob-
jednávku Technických služeb během dalšího týdne provedla firma Hradecká s.r.o. 
Vytěžená zemina v objemu 1200 m3 našla uplatnění při rekultivaci skládky na Rašov-
ci. Nyní bude nejprve nutno provést na náklady společnosti Vodovody a kanalizace 
přeložku kanalizace, která vede přímo pod halou, a poté započne ledečská firma ATOS 
s.r.o. s vlastní stavbou stadionu. Tu pro město dozoruje firma VRV a.s. Praha. Akce 
za 29 mil. Kč musí být hotova do konce roku 2004, neboť stát městu přispívá částkou 
23 mil. Kč ze státního rozpočtu letošního roku. sv 

K V Ě T E N - - 4 , 
MÁJ ^ 

Vítej, vítej, máji, ^ / vítej, lětó/tibézné, 
my jsme tobě rádi, /"" obLlíčkq zelené. 

V máji se provozovala celá řada zvyků,sušlečíitilýc$ í vésejýcti, jež svědčily o síle 
lidu těšícího se z nového jara. Byla to májoví škádleíff| kdy se postavil i vůz sedlákovi 
na střechu, nebo zavezl do rybníka. Do komína z^trčili; májki£ větev březovou nebo 
dali na vrch sklo, takže když se zatopilo, kamim oj ̂ ůbec, nehořela. Na vrata 
se psávaly různé průpovídky, hlavně o podvádění a jiných neplechách. Mladé ženy 
přijely s vozem pro pastýře, naložily jej a vozily po vsi, starší:hospodyně jej polévaly 
vodou, aby prý dobře pásl a pak jej zavezly4io ^ n í k a ^ t i i b h a l y jej tam „civět". 

Konaly se slavnosti stínání krále, vítání Vesny |L hlavně pák svěcení a kácení máje. 
Byla to krása, když statná máj hned po noci Fiiipojakubské na návsi byla vztyčována 
za veselého smíchu a zpěvu mládeže. Co bylo jásotu* když od věnců volně přivěše-
ných na máji vlály pestré fábory, a tance ná;|eleňéi^ trávníku dojedly rozveselit celou 
obec. A když na tuto máj byly rozvěšovány různé věci, jež byly zdarma dávány těm, 
kdož si pro ně vylezli, to bývalo legrace^ když lépkierý .QdvážHyecL se; sicč nahoru 
vyšplhal, ale když dosahoval kýženého předmětu, sjel po hladké tyči dÓMv až si ruce 
i nohy popálil. 1 V 

Máj se musela samozřejmě hlídat, neboť hoši ze sousední vesnice by j i uřízli a od-
nesli. Bývala by to ostuda, která se leckdy i\ rvačkou odbyla. Když doslS ke kácení 
máje, bývalo též rušno, obyčejně se nejdřív Vydražila aXkdo j i vyhrát,: býval vsazován 
na skácenou máj a odnesen <3o hospody s kyticí. V ruce. O; věnec byla svedena půtka, 
každý si chtěl odnést alespoň jého část, neboť se věřilo, žélmu přinese po celý násle-
dující rok štěstí. "T 

V hospodě, kde byl pověšen í á m o u stropu velký, věftec ze smrčí, tančívalo se až do 
rána. Dívky měly hlavy ověnčefip Venečjty ze sedmikrás) pampelišek i jiného raného 
kvítí. Podobné věnečky házely,chla|^imiíá pik. Když se podařilo děvčeti věneček na 
krk zavěsit, musel s ní tančit a do roka byla jeho. Volila, se i královnička ríláj^ kterou 
chytal „oslepený" mládenec. Byla z toho veliká legrace, když ^khle . chýtij starou 
bábu. To prý bude mít jistojistě parony, O y * . 

<r 'J N " ok 

Gymnázium, VOŠa ISŠ 
Ledeč nad Sázavou 

přijme 

1 učitele (učitelku) 
s aprobací anglický jazyk 

1 učitele (učitelku) 
s aprobací německý jazyk 

Bližší informace podá ředitelství školy 
tel. 569721272, e-mail: vosiss@ledec-net.cz 

Automotoklub bilancoval 
Tradice, činnost v roce 2003 a jak dál - to 

byly hlavní body jednání výroční schůze Au-
tomotoklubu v Ledči nad Sázavou. 

Každoroční ohlédnutí se za uplynulým ro-
kem proběhlo dne 17. 4. 2004 za silné účasti 
členů. Přestože loňský rok byl pro AMK 
nezvykle klidný, protože se nekonal tradiční 
motokros, členové AMK neztratili chuť do 
práce a uvítali, že se plánují akce, které by 
alespoň částečně nahradily motokros do doby, 
než budou vytvořeny podmínky pro pokračo-
vání této více než 40tileté tradice. 

Ve zprávě o činnosti za rok 2003 a zámě-
rech na letošní rok to předseda Jaroslav Dole-
žal vypíchl jako jednu z důležitých letošních 
akcí. Informoval o současné situaci v jednání 
s restituenty ve věci odkoupení jejich pozem-
ků, které zasahují do části motokrosové tratě. 
Jednání se vedou již několik let a vzhledem 
k nepřiměřeným finančním nárokům vlast-
níků pozemků nedošlo dosud k dohodě ani 
o odkoupení ani k výměně za jiné pozemky, 
které jim byly nabídnuty. Co dál? Očekáváme, 
že po vstupu ČR do EU se naděje vlastníků 
na zvýšení cen pozemků nenaplní a že k ně-
jaké dohodě dojde. V opačném případě by se 
mohly využít jiné, již odkoupené pozemky, 
a posunout motokrosovou trať. Rekultiva-
cí skládky Rašovec se otevírají možnosti 
k vybudování velmi kvalitního zázemí pro 
pořádání motokrosů celorepublikové úrov-
ně.Tradice motokrosů v Ledči nad Sázavou 
by si to zasloužila. 

Dále předseda ve své zprávě zmínil loni 
provedené práce, sice méně nápadné, ale o to 
více nutné: oprava střechy na budově AMK, 
oprava oplocení areálu, ale zejména terénní 
úpravy za budovou, včetně odbagrování za 
léta nanesené zeminy, odvodnění a vysušení 
zdi. V letošním roce bude provedena oprava 
oken a jejich nátěr. 

Schůzi pozdravil starosta města p. Stani-
slav Vrba a přislíbil podporu města ve věci 
odkoupení pozemků na závodišti. V diskuzi 
hned musel odpovídat na řadu otázek členů 
ohledně dopravně technické situace ve městě 
a dalších témat. 

Byla schválena finanční zpráva i rozpočet 
na letošní rok. 

Členská základna odsouhlasila přijetí 
nových členů, kteří mají zájem účastnit se 
činnosti AMK, což považujeme za dobré zna-
mení do budoucnosti. Pro udržení kontinuity 
činností je důležité získat zejména mladé, 
kteří mají zájem o motocyklový sport nebo 
jej již aktivně provozují, a poskytnout jim, 
v rámci finančních možnosti AMK, podporu 
a zázemí. Ing. Vladimír Křivánek 
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Svářeči v evropské unii 
Svařování již není doménou jen mužů, ale s roz-

vojem techniky se snižuje fyzická náročnost a tím 
se otevírá možnost i pro zaměstnání „slabšího 
pohlaví". Zajímavého koníčka si vybrala student-
ka gymnázia, Vyšší odborné školy a integrované 
střední školy Zina Smolarová. Na fotografii ji 
vidíte při programování multifiinkčního synergic-
kého pulsního svařovacího poloautomatu PHOE-
NIX EXPERT od EWM HIGTEC WELDING. 
A že se mezi muži neztratila, ukazuje i úspěšné 
zvládnutí průběhu přípravy a závěrečných zkou-
šek. Složením závěrečné zkoušky z bezpečnosti 
při svařování formou testu, předložením závěreč-
né písemné práce z teorie a svařením předepsa-
ných vzorků před zkušebním komisařem ANB se 
zařadila do velké rodiny svářečů. Získané znalosti 
z nezvyklého hobby jí pak pomohou v rozhodo-
vání o budoucím povolání. 

A jaká bude budoucnost svářečů v Evropské 
unii? Jako v mnoha profesích, tak i ve svařování 
si pracovníci kladou otázky, jak to bude v jejich 
oboru vypadat dále a co všechno se změní? V rám-
ci přidružení České republiky se otevřely dveře 
pro zintenzívnění obchodu a spolupráce s dalšími 
partnery. Nic však nebývá zadarmo. Snadnější 
přístup na trhy Evropské unie si vyžádá ve velké 
většině případů zavádění systému jakosti dle ČSN 
EN ISO 9001 a ruku v ruce s tím získání svářeč-
ských oprávnění platných v Evropské unii. Řada 
prozíravých firem si již průběžně nechala proškolit 
pracovníky, aby získali svářečské oprávnění dle 
ČSN EN 287-1 případně 2. Pro ty, kteří ještě neza-
čali, organizuje svářečská škola Cihlář v Ledči nad 
Sázavou převedení základních svářečských kurzů 
na svářečské kurzy dle ČSN EN 287. Zároveň pro 
zavádění systému jakosti nabízí svářečská škola 
všem spolupracujícím firmám pomoc při stano-
vení postupů při provádění zvláštních procesů 
(svařování, eventuálně pájení). Formou typových 
pracovních postupů jsou k dispozici technologic-
ké postupy svařování v ochranných atmosférách 
argonu a kysličníku uhličitého, svařování plame-
nem, elektrickým obloukem a pájení natvrdo. 

A jak to bude s ostatními pracovníky, kteří 
vlastní oprávnění svařovat v rozsahu základních 
kurzů? Po přechodné období i oni mohou bez 
problému svařovat. Pověření svářečští technolo-
gové jim do svářečských průkazů vyznačí ozna-
čení zkoušek dle novelizované normy a svářečská 
oprávnění zůstává i nadále v platnosti jako národ-
ní zkoušky platné v rámci České republiky. 

Svářečská profese si vyžaduje stálé doplňo-
vání a rozšiřování vědomostí a zdokonalování 
manuální zručnosti. Rozrůstající se okruh těch, 
kteří ve svém svářečském průkazu mají logo 
svářečské školy Cihlář, dokládá, že svářečská 
oprávnění jsou nejen osobním rozšířením znalostí 
a řemeslných dovedností, ale stále více i limitu-
jící podmínkou pro získaní výhodných zakázek 
nebo zaměstnání. 

Ing. Ladislav Ivan 

3000 volných pracovních míst v Kolíně 
V České republice není příliš mnoho regionů, které by nabízely větší množství 

volných pracovních míst. Jedním takovým pozitivním ostrovem je však Kolín, prů-
myslová zóna Ovčáry, kde automobilka TPCA počátkem roku 2005 zahajuje výrobu 
automobilů značek Toyota, Peugeot a Citroen. Nyní se prostory TPCA zaplňují nejno-
vější technologií a současně probíhá masový nábor zaměstnanců do výroby. 

Někteří lidé žijí v domnění, že pro práci v automobilce je třeba mít již obdobnou 
pracovní zkušenost. Není tomu tak! Automobilka potřebuje především lidi, kteří pra-
covat opravdu chtějí! Vzdělání nebo vyučení v určitém oboru nehrají hlavní roli. Jak 
vyrábět automobily, Vás v TPCA naučí za pár týdnů. Ne nadarmo říkají uchazečům: 
„Přijďte si vyrobit svůj automobil!" Velkou, možná životní šanci mají absolventi, 
kteří se při hledání zaměstnání potýkají se svou nedostatečnou praxí. 

K získání práce v nové automobilce je třeba vyplnit dotazník uchazeče o zaměst-
nání. Ten je k dispozici v náborovém centru automobilky nebo na jejich webových 
stránkách. Můžete také kontaktovat náborové centrum telefonicky a dotazník si 
vyžádat. Pro uchazeče o zaměstnání byla zřízena zelená linka pro volání ZDARMA. 
Zde se dozvíte veškeré základní informace o možnostech zaměstnání v automobil-

Každý uchazeč o zaměstnání v automobilce, včetně dělnických profesí, musí projít 
výběrovým řízením. V Cechách to není příliš obvyklé, nicméně i tento požadavek 
prověří, kdo má o práci opravdový zájem. Kdo neváhá, má již z části vyhráno. Na zá-
věr testů a praktických cvičení uchazeče čeká finální pohovor. Pokud uspějete, bude 
Vám nabídnuto místo. Pro ty, kteří nedostanou přímou a konkrétní nabídku, to však 
neznamená, že již v TPCA pracovat nemohou. Všichni uchazeči jsou i nadále vedeni 
v databázi uchazečů a mohou být kontaktováni později. 

Automobilka se chystá nabídnout volná místa také uchazečům z regionů s vysokou 
nezaměstnaností, jako je např. Ostravsko, kde se uchazeči potýkají s problémy své 
úzce zaměřené kvalifikace. 

Jak překonat vzdálenost Ostrava - Kolín apod.? Touto problematikou se automo-
bilka zabývá společně s městem Kolín. V loňském roce schválila vláda ČR finanční 
dotaci na výstavbu 850 nových bytů s regulovaným nájemným v Kolíně. Tyto byty 
budou určeny především pro zaměstnance TPCA. Tento krok, stejně jako samotná 
investice TPCA v České republice a vytvoření takového počtu nových pracovních 
míst, nemá mezi zahraničními investory v ČR obdoby. Výstavba bytů je dalším po-
tvrzením principu, že zaměstnanci jsou v TPCA na prvním místě. 

Pokud Vás tyto informace zaujaly, kontaktujte náborové centrum automobilky 
na zelené lince pro uchazeče - volejte zdarma 800 202 303 - nebo písemně na adrese 
TPCA, Tyršova ul., 280 02 Kolín 2. T.V. 

SVATBA NA LEDEČSKÉM HRADĚ 
Na svatého Jiří dne 24. 4. 2004 se na hradě 

konala první svatba v historii. Své „ano" si na 
horním nádvoří pod renesančním balkónem 
řekli Markéta Brožová a Miloš Váňa z Ledče 
nad Sázavou. Na ženicha tu číhalo „nemilé" 
překvapení. Cestu k jeho vyvolené mu za-
stoupili dva po zuby ozbrojení rytíři. V klání 
obstál statečně. Po celou dobu obřadu jim 
z nebe pršelo štěstí. 

Bude je někdo následovat? M.Z. 

PODĚKOVÁNÍ - byla jsem hospita-
lizována s těžkou nemocí v Háji u Led-
če, díky odbornosti, laskavosti a trpělivé 
péči lékařů i zdravotních sester se můj 
zdravotní stav natolik zlepšil, že jsem 
se mohla vrátit domů, a zde s pomocí 
místní pečovatelské služby, samostatně 
žít. S velikým poděkováním všem, kteří 
mi p o m á h a j í - Marie Cudlínová. 
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Jaro 1945 v Ledči nad Sázavou 
Bylo to období, kdy po šesti letech bylo 

ve vzduchu cítit, že už válka skutečně končí. 
Když jsme šli tehdy v časném jaru do Vrbky, 
už bylo z dálky slyšet dunění fronty, i když 
byla více jak 300 km na východě. Jako kluci 
jsme pozorovali četné přelety stovek americ-
kých letadel z jihu. Německo tehdy prožívalo 
opravdu zdrcující denní nálety a i v Ledči 
nejednou houkaly sirény. V rozhlase jsme 
slyšeli, že „Uber den Reichsgebiet befindet 
sich kein feindlicher Kampfverband." Pak to 
opakovali (Nad říšským územím se nenachází 
žádný nepřátelský letecký svaz, opakuji..."). 
Tehdy si z toho český národ dělal srandičky: 
„leh wiederhole, už je to dóóóle!" Ale častěji 
ty kampverbandy nad Německem byly... Vi-
děli jsme tedy přelety letadel aspoň v 10000 
metrech, občas piloti odhodili prázdné nádrže 
na benzín, vypouštěli i staniolové proužky ve 
velkém množství, které měly mátnout zamě-
řování letadel. 

Dalšími jarními zážitky byli „národní 
hosté". Těžkým bombardováním zkoušené 
Německo evakuovalo z měst civilisty a umis-
ťovalo je v protektorátu. Tehdy do Ledče 
dojely vlaky s uprchlíky, hlavně se ženami 
a dětmi. Radnice ve spolupráci s německým 
četnictvem a jinými složkami je umísťovala 
do bytů Cechů. U dědečka i domácích bydlely 
rodiny z Berlína a o bombardování už věděly 
svoje. Bylo to tak, že do kuchyně dali patrovou 
dřevěnou postel a tam ženu s dvěma dětmi, 
i když česká rodina v kuchyni žila. Bylo to 
tedy „zajímavé". Uprchlíci říkali, že jedou 
„přes protektorát do Čech". Pochopitelně se 
neučilo, školy sloužily jiným účelům. 

Jak to bylo s Němci v městě? Předně zde 
byla vojenská posádka, která zabrala obecnou 
školu na náměstí, dále byli vojáci (ale i uprch-
líci) v měšťance v Komenského ulici, vojáci 
byli i v rolnické škole nad nádražím. V Pop-
perově vile byli SS a jagdkommando, jeden 
čas byli i v sokolovně. Na Koželužně a v Háji 
byla zase Hitlerjugend. Tito mladíci byli z Es-
senu. V Ledči také byl hoch jménem Boris 
Novák, jehož otec pracoval na dráze a přišli 
sem v roce 1938 z pohraničí. Avšak matka 
byla Němka a byla proti otci rázná, takže se 
dali k Němcům. Tehdy Boris oblékl uniformu 
Hitlerjugend a byl „expertem", který rozuměl 
ledečskému prostředí. Hitlerjugend zabrala 
už dříve celé jižní křídlo měšťanky a měli zde 
svoji školu. Je zajímavé, že nebyl žádný kon-
takt mezi námi a těmito hochy, kteří v mrazech 
chodili v podkolenkách a v útvaru a za zpěvu 
do školy. Jednou se nějak ocitli v biografu, 
a tak jsme se jich na něco ptali. Kupodivu byli 
sdílní a byli rádi, že jsme promluvili. Jeden ří-
kal, že má otce, který je v obklíčené Budapešti, 
a i druzí neměli právě nějaká růžová sdělení. 
I je válka zasahovala každým dnem. 

V bytech po ledečských židech bydlely 
německé rodiny, které se podílely na nějaké 
správě škol, či tzv. KLV Lager (dětské tábory, 
už jsem o tom psal). 

Bylo to koncem dubna, když přijel vlak 
s uprchlíky z Brna. Tam nám jeden mladík 
s vyděšenýma očima říkal, že „bolševici" jsou 
už ve Slapanicích a že museli utíkat. Za pár let 
jsem v Brně na studiích viděl, že Šlapanice 
jsou částí Brna a bylo tam vojenské letiště. 
Přijel jednou i vagon s vězni a pokračovali na 
Zruč. Prostě nebyla nouze o novinky, válečné 
zážitky a pro kluky, sbírající nábojnice a další 
suvenýry, to byly týdny hojnosti. 

Koncem dubna vyšly noviny s portrétem 
Vůdce v rámečku. Prý padl za říši v Berlíně. 
Nikdo tomu nevěřil, ale vše už bylo na spad-
nutí, ale vojenská i politická moc Němců však 
byla mohutná, jak mnozí zanedlouho zjistili 
a zbytečně přišli o život. 

V pošmournou sobotu 5. května jsme byli 
u rádia a poslouchali zprávy ve 12,30 hodin. 
Hlasatel opravdu „semlel páté přes deváté", 
„zkracoval fronty" a nikdo z toho nebyl moud-
rý. Ale za krátko nás najednou zmrazilo hlášení 
k českým občanům, české policii a k vládnímu 
vojsku, aby přišli na pomoc českému rozhlasu 
na Vinohrady. Bojuje se tam a Němci vraždí 
české lidi. Dodnes to slyším a dodnes vidím, 
jak jsme všichni strnuli hrůzou. Tak je to tady! 
Pak jsem šel na nádraží, ale tam už jsem viděl 
ledečské železničáře, kteří měli na opasku 
pistoli a opodál stáli ozbrojení vojáci. Tak to 
začalo i v Ledči! Na stanici byly i vagóny na 

uhlí, které byly shora zakryty prkny. To byly 
pověstné kůže. Ze Zlína totiž Baťa přepravoval 
kůže a další materiál do Zruče, ale v Ledči asi 
pět vagónů uvízlo. Takže moc lidí z toho mělo 
„veletrh" a musím se přiznat, že to bylo nějak 
proti mým klukovským mravům a kůži jsem 
domů nepřinesl. I později rudoarmějci na ko-
ních vozili kořist a měnili ji za všelicos. 

Na nádraží se také objevil český pancéřový 
vlak. Dokonce je o něm v literatuře zazname-
náno, že byl získán ve Zruči n. S. a pomohl 
odzbrojit silný transport nepřátelských vojáků 
přijíždějících od Kácova. Pokud jsem ho viděl, 
tak to byl vlak, na němž byl čtyřhlavňový pro-
tiletecký kanón (možná dva). Jistě o tom může 
někdo vědět více, ale podobné soupravy byly 
u vlaků, které je měly chránit proti „kotlářům" 
(americké letouny ničící lokomotivy a vlaky 
v Čechách). Každopádně dojel do Ledče a od 
jednoho známého jsem na vlastní uši slyšel, že 
měli zájem zaútočit na Koželužnu, kde už byli 
vojáci s arsenálem zbraní. Jak je známo, kanón 
proti letadlům nemá negativní úhel náměru, 
tedy nemohl střílet na Koželužnu pod ním. Tak 
z toho sešlo. Pak se vlak ukryl v podhradském 
tunelu. I tak prý horníci z Vlastějovic u Chře-
novic vyhodili trať do vzduchu, aby nemohli 
Němci přijet od Zruče. Ale viděl jsem na vlast-
ní oči, jak němečtí vojáci běželi od Obrvaně 
směrem k tunelu, ale asi to vzdali, času nebylo 
nazbyt. 

Do Ledče přijelo první sovětské nákladní 
auto až odpoledne 9. května (myslím si to). 
A dalo by se říci, že náhodou. Mezi stovkami 
prchajících německých aut tam najednou byli 
oni! Šlo o několik velice unavených vojáků, 
avšak jejich uvítání bylo velkolepé. Konečně 
jsme byli svobodní! Popravdě se mi zdálo, že ti 
vojáci si oddechli, to nejhorší už bylo za nimi. 
Teprve později přijely pravidelné jednotky. 
Ale vojáci věděli svoje a měli asi rozkaz brá-
nit Němcům a nějaké i čekali. Takže jsem byl 
u toho, jak s protitankovým kanónem zaujali 

pozici na konci mostu (kde je dnes Hungarie) 
a měli zamíříno směrem k řezníkovi Novákovi 
na dům. Snažili se lidem říkat, že to není legra-
ce, ale dav se veselil... 

Kupodivu ustupující Němci přijížděli do 
města od Habreku, tedy od Čáslavi a pokračo-
vali na náměstí doprava, směr Barborka, a pak 
na Dolní Královice. To byla jejich ústupová 
trasa a krátili si cestu na jih. I pěší jednotky 
chodily a nakonec mnoho vojáků bylo v Ledči 
zajato. 

Naši lidé se oblékli do uniforem a tvořila 
se místní jednotka. Velitelství bylo v kan-
celáři na pile u Picků. Dělali tedy nějaké 
kroky, ukořistěná auta se stahovala na dvůr 
sokolovny (a zanedlouho byla lidmi vyrabo-
vána a poničena), něco se stahovalo na dvůr 
stavitele Vorlíčka. Pod skálou stálo další auto, 
které později zprovoznil majitel papírny pan 
Procházka. A tak by se dalo povídat i dále. 
Městem procházely sovětské jednotky, na 
Nám. Svobody koncertovala sovětská vojen-
ská hudba. Sovětské jednotky byly převážně 
hipomobilní, tedy koně, koně, koně. Také 
silnice vroubily jejich mrtvoly teplem se 
neskutečně nadýmající. A vše stále tryskem 
a klusem, koně schvácení, utrmácení. Mo-
torizované jednotky měly vyčleněny pouze 
hlavní a státní silnice. V Ledči jsem také 
u mostu viděl, jak se nějaký voják asi opil 
a něco řekl důstojníkovi. Před desítkami lidí 
ho sovětský důstojník zmlátil do bezvědomí 
bičíkem, takže ho pak nesli na náměstí do 
dvora u Pechů (dnes je tam zelenina). Říkalo 
se, že voják nepřežil. Byl to hrůzný zážitek. 
Také za pár dní havaroval sovětský kukuruz-
nik (dvouplošník) u Pejcharů na louce (dnes 
je tam Kovofiniš) a letci se zranili. Jakýsi 
lazaret měli Sověti na nynější radnici a se 
zlomeninami tam letci leželi. Dokonce jsem 
je tam i viděl. 

V Ledči byla malá sovětská posádka, ve-
lel jí podplukovník a velitelství bylo ve vile 
Perknovských u přejezdu u školy. Posléze do 
Ledče přesunuli několik stovek zajatců, ale so-
větských, které sami osvobodili z německého 
zajetí. Ti věděli, co je čeká, protože Stalin je 
všechny označil za zrádce a prožili si posléze 
léta v gulagu. Samozřejmě se objevila v Led-
či i jednotka NKVD, která měla motocykly 
s přívěsem a vyznačovala se, že brigadýrky 
měly světle modrá dýnka. Bylo i nám jasné, že 
vojáci z těchto důstojníků měli hrůzu. NKVD 
si udělali sídlo v domech vedle Togmy a tady 
vyslýchali vojáky. Přítel mi říkal, že když se 
tam pak nastěhovali, ve sklepě byla na zdech 
krev. Na děkanské louce se vystavěly lázně 
a odvšivovací stanice, a to tak, že u vápenky 
stálo 6 železničních cisteren. Tedy jednu od-
šroubovali, nad Koželužnou shodili tankovou 
nádrž z vagónu a přepravili přes řeku. Pod ní 
pak udělali ohniště a ohřívali v něm vodu do 
lázně. Byla to typická vynikající improvizace 
hodná válečné doby. 

A tak toto jsou aspoň kusé vzpomínky tehdy 
patnáctiletého kluka na jaro 1945. Bohužel 
spousta pamětníků už mezi námi není a jistě by 
mohli vypovědět více, nežli jsem řekl já (např. 
o popravě dvou německých vojáků na dvoře 
soudu). Snad se někdo najde a podělí se s těmi 
mladšími o nezapomenutelné zážitky oněch 
dob. Byla by škoda, kdyby to mělo zapadnout 
do nenávratna a květnové dny by se ocitly na 
téže úrovni jako historie třicetileté války. 

Dr. Miroslav Vostatek 
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Zásahy PS Ledeč n. S. 
• 2. 4 - 9. 4. Požár lesa 5x, všechny po-

žáry byly způsobeny po pálení klestí po 
těžbě, nedohašená ohniště Chřenovice, 
Nová Ves u Hněvkovic, Ledeč, Stvořid-
la, Chřenovice. 

• 15. 4. Opět požár v lese po pálení klestí 
na Domasově palouku v Jestřebnici, 
opět nedohašená ohniště. 

• 15. 4. Otevření bytu v ul. M. Majerové 
- zraněná majitelka v bytě. 

• 20. 4. Otevření bytu v ul. 28. října - za-
bouchlé dveře, potraviny na sporáku. 

• 20. 4. Opět otevření bytu v Haškovce, 
kde se jednotka pomocí žebříku dostala 
do bytu, ten otevřela - malé děti. 

• 23. 4. Otevření rozhlasové kabiny na 
stadióně kde byl poškozený zámek 
- neznámí vandalové. 

• 26. 4. Otevření rod. domku v Havlíčko-
vě ulici, kde nereagovala majitelka na 
výzvu k otevření při donášce oběda od 
pečovatelské služby. 

• 25. 4. Kuriózní zásah - sundání dvou 
osob ze střechy na Husově náměstí, kde 
po opojení alkoholem vlezli po lešení 
na střechu a na žádost Policie jednotka 
provedla zásah automobilovým žebří-
kem. 

• 29. 4. Dopravní nehoda v Koželské 
ulici, střet motocyklu a nákladního 
automobilu, 1 osoba zraněná, jednotka 
provedla zajištění místa nehody. 

Májky 
Stavění máji a jejich zdobení pochází 

z dob uctívání stromů (doba předkřes-
ťanská). Druidové zdobili ovocné stro-
my (dokonce zlatem i stříbrem), stejně 
tak se zabezpečovaly i studánky. Stejně 
tak líbání pod rozkvetlou haluzí, síla 
stromu přenáší svou sílu na dívku a pod-
poruje její sílu a plodnost. V noci na 1. 5. 
chodili mladíci do lesa, aby tu vyhledali 
strom - máj, kterou postavili na návsi. 
Zvláště ještě pro svou milou. Pro dívku 
to bylo vyznamenání a chlouba. Stejně 
tak byla potupa, když máj podřezali či 
ukradli chasníci ze sousední vsi. 

Kdo chce dát najevo svou lásku, po-
staví pod okno máj . . . V roce 1422 zami-
lovaný mladík useknul strom, oklestil, 
špičku ozdobil věncem, šátky, pentlemi 
a v noci na 1. května ho postavil pod 
okno své vyvolené. Odměnou mu byla 
svatba. Založil tím tradici stavění májů. 
Nejvyšší se i dnes vztyčuje na návsi 
a muži ji bedlivě hlídají, aby j im ji přes-
polní nepodřízli. ok 

NABÍZÍME 
- opravy starého a restaurování 

starožitného nábytku 
- opravy píšťalových varhan 

Tel.: 776 864 364 
Vílanec u Jihlavy 

KAM NA VÝLET - Budčice 
Malá ves na pravém břehu řeky Sázavy. Turistickou atrakcí je mlýn Jaroslava Řezníka 

postavený v roce 1893. Když zanikly železárny v nedalekých Vlastějovicích, došlo právě zde 
ke stavbě nového hamru v roce 1802. Hamr zde byl v provozu až do roku 1874. V roce 1888 
ho v dražbě koupil dolnokralovický starosta Antonín Lanz se společníky. Objekt však byl ve 
velmi špatném stavu, a tak musel být zbořen. Na místě hamru byl postaven v letech 1892-1893 
nový mlýn. 

Obdélné stavení s ozdobnou fasádou, na které byl z velké části použit materiál ze zbořeného 
hamru. Mlýn pracoval s přestávkou v letech 1953-1955 až do roku 1958, kdy byl definitivně 
znárodněn. Mlýn dostal mlynář zpět až v roce 1969. 

Ve mlýně se částečně dochovalo i původní technické vybavení. Už se zde ale obilí nemele. 
Mlýn slouží jako mlýnské muzeum. V roce 1992 bylo za finanční pomoci památkového úřadu 
v Kutné Hoře obnoveno i dřevěné kolo. 

Otevřeno je zde květen - červen sobota 11-18 hod., neděle 9-18 hod. 
červenec - srpen denně 9-18 hod. 
Příjezd je možný autem z Vlastějovic přes most a před železničním přejezdem vpravo nebo 

vlakem z Ledče nad Sázavou - železniční zastávka Budčice. 
(Výběr z nově připraveného průvodce Mikroregionem Ledečsko, který vyjde v červnu 2004) 

František Pleva 

100. výročí založení SDH v Trpišovicích - Koňkovicích 
7. 5. 1904 - to je datum na první stránce 

matriky členů Sboru dobrovolných hasičů 
Trpišovice - Koňkovice. Zde jsou podepsáni 
zakladatelé tamních hasičů p. J. Skala - veli-
tel a p. F. Štěpánek - pokladník. 

V této předválečné době byli hasiči velmi 
aktivní, i když záznam 
o prvním požáru je až 
v r. 1914 v obci Me-
ziklasí. Silný úbytek 
členů nastal v době 
války. Toto zlé období 
bylo překonáno. Vli-
vem nových členů se 
organizace zdárně za-
čala rozvíjet. Sluší se 
připomenout některé 
dlouholeté členy jako p. Josef Doležal, Karel 
Pavlíček, J. Rajdl, J. Vondra, Z. Vopálený... 

Obecní úřad Trpišovice - Koňkovice při-
spěl finanční částkou hasičům na vybudování 
požární zbrojnice a obnovu zastaralé techni-
ky. To vše stihli za období 1971-72. 

Naši hasiči se každým rokem mohou 
pochlubit svým prvenstvím v soutěžních 
bojích mezi silnými hasičskými konkurenty. 
Členové SDH nezahálejí ani během roku. 
Známé jsou jejich tradiční hasičské plesy, 
karnevaly, diskotéky, táboráky, akce pro 
ženy, pro děti... 

V současné době stojí v čele organizace 
SDH: p. Václav Žáček - starosta hasičů, 
Josef Dušek - velitel, Luboš Moravec 

- kulturní referent, J. Širajch - pokladník, 
Ř. Gavelek - zapisovatel. Obecní úřad ve 
spolupráci s SDH si na přelomu tisíciletí 
vybudovali krásný kulturní stánek. Obce 
Trpišovice a Koňkovice v čele s paní starost-
kou M. Širajchovou, místní organizace ČČK 

s členkami M. Žáčko-
vou, L. Beranovou, M. 
Moravcovou a hasiči 
spolu nyní připravují 
program ke 100. výro-
čí založení SDH. 

7. května 2004 
se všichni sejdou na 
slavnostní schůzi. 
Ale vrcholným pro-
gramem oslav bude 

22. 5. 2004 okrsková hasičská soutěž v Koň-
kovicích za kulturním domem. Družstva 
slavnostně nastoupí ve 12 hodin. Večer se 
koná v KD Hasičská zábava. 

K tanci bude hrát kapela ze Skutče. Všich-
ni pořadatelé zvou širokou veřejnost, aby si 
přišli prohlédnout hasičskou techniku, která 
má své kouzlo i bez ohně, povzbudit naše 
borce, setkat se s příjemnými lidmi a dobře 
se pobavit. Jistě k tomu dopomůže i pěkné 
počasí! 

Popřejme koňkovickým hasičům co nej-
méně požárů, pevné zdraví, štěstí, rodinnou 
pohodu a stále tak dobré a početné akce 
a nápady. 

Z.P. 
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KADEŘNICTVÍ 
Tykvartová Jaroslava 

Otevřeno na novém sídlišti 
Stínadla 1035, Ledeč n. S. 

Objednávky 
na tel. č.: 723 957 633, 569 720 940 

Už po čtvrté navštívili studenti Gymnázia v Lauchhammeru studenty ledečského gymná-
zia, kteří je vyhlíželi dne 29. března 2004 sice netrpělivě, ale trochu i s obavami. Na další 
týden se měli stát spolu se svými rodinami jejich hostiteli. Cekal je nelehký úkol. Šest dní se 
od rána do večera starat o kamaráda a komunikovat s ním v německém jazyce! Mnozí si jistě 
kladli řadu otázek: Zvládnu to? Jaký bude můj nový kamarád? 

Slavnostního přivítání se kromě učitelů německého jazyka zúčastnili i ředitel Gymnázia, 
ISŠ a VOŠ pan Mgr. Radomír Nulíček a jeho zástupce pro gymnázium pan Mgr. František 
Trpišovský. Po malém občerstvení si naši studenti odvezli své hosty domů. 

Na další dny byl pro všechny účastníky výměnného pobytu připraven pestrý program. Na 
dvou celodenních výletech obdivovali hosté historické památky našeho hlavního města Prahy 
a přírodní krásy Moravského krasu. Navštívili i nedaleké okresní město Kutnou Horu, kde si 
prohlédli chrám svaté Barbory a v pláštích a ochranných helmách sestoupili do štol bývalých 
stříbrných dolů. Hosty z Německa zaujala i výroba broušeného skla ve Světlé nad Sázavou. 

Dvě dopoledne se zúčastnili studenti vyučování na gymnáziu. Zajímaly je především hodi-
ny cizích jazyků. Sobotu strávili němečtí studenti v českých rodinách. 

Týden utekl jako voda a v neděli přišlo loučení. Nechyběly ani slzičky. 
Noví přátelé se ale nerozcházeli natrvalo. Budou si dopisovat a v říjnu se znovu setkají. 

Tentokrát v Lauchhammeru. Naši studenti se loučili s pocitem, že v praktické zkoušce z ně-
meckého jazyka obstáli. 

Výměnné pobyty jsou pro jazykovou výuku velkým přínosem. Studenti si v praxi ověří své 
znalosti, v jazyce se zdokonalí, naváží písemné, a někdy i osobní trvalé kontakty s německý-
mi studenty, poznají jejich rodinný život i jejich vlast. Jsme rádi, že spolupráce s Gymnáziem 
v Lauchhammeru bude pokračovat i nadále. 

Poděkování za dobrou organizaci této akce patří tentokrát zejména naší kolegyni Mgr. Ma-
rii Zavadilové. 

Za učitele německého jazyka Stanislava Vorlíčková 

Zlatý pohár Lindě 
Ve dnech 20.-21. 4. 2004 se žáci Gym-

názia, VOS a ISŠ v Ledči nad Sázavou 
zúčastnili mezinárodní svářečské soutěže ve 
Frýdku-Místku. Soutěž se skládala z teoretic-
ké a praktické části. Zúčastnilo se celkem 142 
žáků z České republiky, Polska, Slovenska, 
Rakouska a Německa. V této konkurenci 
se žák ISŠ Pavel Rezek z druhého ročníku 
učebního oboru zámečník umístil na velmi 
pěkném 8. místě a Zita Smolarová z prvního 
ročníku Gymnázia na 42. místě. Tento ne-
sporný úspěch svědčí o velmi dobré úrovni 
výuky zejména v učebním oboru zámečník 
na naší škole. 

Děkujeme oběma žákům za dobrou repre-
zentaci školy a všem pracovníkům, kteří se 
podíleli na přípravě soutěžících žáků. 

Jaroslav Valo usek 
mistr odborné výchovy 

HOSTINEC U ULLRICHŮ 
V HNĚVKOVICÍCH 

Vás zve na 

MÁJOVOU 
COUNTRY VESELICI 

15. května 2004 
K poslechu i tanci hraje pardubická 

skupina 
KLAPETO 

Začátek ve 20.00 hod 
vstupné 60,- Kč 

Už po čtvrté! 

JUBILANT KAREL URBAN 
Na sklonku měsíce dubna letošního roku 

oslavil své životní jubileum bývalý starosta 
Ledče nad Sázavou - pan Karel Urban. Na 
ledečském „stromu života" postoupil na příč-
ku šedesátníků (dobře vypadá, tak se může 
věk prozradit). V příjemné atmosféře s námi 
strávil náš bývalý kolega milou „hodinku" při 
dobrém jídle i dobrém moku. 

Na stránkách Ledečských novin se za uply-
nulá léta objevila řada jeho příspěvků a věřím, 
že našim čtenářům má stále co sdělovat, tedy 
v budoucnu očekávám další spolupráci s naši-
mi novinami. 

Oslavenci přeji jménem kolegů i redakční 
rady Ledečských novin především pevné 
zdraví, veselou mysl, dobrou pohodu a radost 
v rodině i mezi přáteli, aby na zmíněném stro-
mu v pohodě postupoval na další příčky. 

ok 

Česká křesťanská akademie v Ledči nad 
Sázavou uspořádala v minulých dnech zají-
mavou besedu s předním českým filozofem 
a teologem ThDr. PhDr. Karlem Vránou. 
Zahrádecký rodák Karel Vrána odešel po 
druhé světové válce studovat do Říma a po 
komunistickém puči v roce 1948 mu byl zne-
možněn návrat do vlasti. Byl to právě on, kdo 
již v Římě založil Českou křesťanskou akade-
mii. Působil zde jako rektor papežské koleje 
Nepomucen, přednášel teologii v italském 
Beneventu, filozofii na univerzitě v Neapoli 
a na Lateránské univerzitě v Římě. V součas-
né době přednáší i na pražské Karlově univer-
zitě. Je autorem několika filozofických knih, 
které vyšly jak u nás, tak i v zahraničí. 

V ledečské synagoze přednášel na téma 
Toulky evropskou filozofií. 

Křesťanská akademie v Ledči připravuje 
na květen další besedu s PhDr. Janem Stříbr-
ným na téma Historická paměť národa. Fp 



Těžko uvěřitelná zpráva o náhlém skonu pana 
Antonína Rúta nás všechny v ZŠ Ledeč nad Sáz. 
velice zarmoutila a zaskočila. 

Pan Antonín Růt pracoval jako školník v ZŠ 
Ledeč nad Sáz. od roku 1971. Svoje povinnosti 
plnil vždy s profesionálním a zodpovědným 
přístupem, jeho práce vždy nesla pečeť spolehli-
vosti a svědomitosti. Znali jsme ho jako člověka 
obětavého, čestného a pravdomluvného, který 
si nepotrpěl na okázalosti. Škola pro něho byla 
druhým domovem, děním ve škole přímo žil. Do 
školy chodil zajišťovat úkoly i o volných dnech, 
svátcích i dovolené. 

Obětavá práce pana Antonína Rúta přispěla 
k překonání mnoha těžkostí spojených s rekon-
strukcí školy v Komenského ulici. Vždy bylo 
možné se spolehnout na jeho pracovitost a or-
ganizační schopnosti. Záleželo mu na tom, aby 
škola byla krásná a všem se líbila. 

Na pana Antonína Rúta budeme vždy s úctou 
vzpomínat. 

Čest jeho památce. 
Zaměstnanci ZŠ Ledeč nad Sáz. 

Poděkování 
Chceme tímto poděkovat všem, kteří se 

přišli rozloučit se zesnulou MARIÍ TĚ-
ŠÍNSKOU, i těm, kteří jí věnovali milou 
vzpomínku. 

Zvláštní dík patří pí MUDr. M. Rogozové 
za její mimořádnou lékařskou péči po celou 
dobu její nemoci. 

Za všechny pozůstalé, rodiny Těšínských, 
Pipkova, Smejkalova, Umlaufova. 

V Ledči n. S. 7. 4. 2004. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny oslaví 
7. 5 . Krajíčková Stanislava, Habrek 6 

27. 5. Jensenová Anastasie, Ing., Zahrádecká 
1009 

75. narozeniny oslaví 
25. 5. Knížáková Jitka, M. Majerové 940 
30. 5. Sekotová Růžena, 5. května 1252 
30. 5. Rajdlová Anna, Habrecká 809 
80. narozeniny oslaví 
21. 5. Březina Antonín, Zahrádecká 913 
25.5. Wasserbauerová Ludmila, Na Skalce 477 
91. narozeniny oslaví 
17. 5. Majorová Božena, Údolní 845 
92. narozeniny oslaví 
19. 5. Radikovská Anna, Komenského 317 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prožití dalších dnů Vašeho života ve zdraví 
a spokojenosti 

Narozeni 
Patrik Panský 
Anna Blablová 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození 
Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby 
vyrůstalo ve zdraví a k všeobecné radosti. 

Svatby 
Michaela Měrková & Jiří Nusko 
Soňa Křištová & Josef Šťastný 
Markéta Brožová & Miloš Váňa 
Dagmar Zachařová & Petr Hejduk 
Jana Tomková & Michal Vavrla 
Novomanželům přejeme do společného živo-
ta hodně lásky, porozumění a spokojenosti. 

Zemřeli 
Růt Antonín 
Novák Oldřich 
Svobodová Marie 
Brabec Karel 
Urbanová Alžběta 

Těšínská Marie 
Hánečka Miroslav 
Koubík František 
Koníčková Růžena 

KOUPÍM GARSONIÉRU V LEDČI N. S. PROSÍM 
0 NABÍDKY NA TELEFON: 721 971 644 

Srdečně Vás zveme 
do nově otevřeného kiosku 

NA LETNÍM STADIONU 
Najdete nás vždy od úterý do neděle v čase 

od 16,00 do 22,00 hod. 

V naší nabídce je dobré pivo Plzeň 12° 
a Gambrinus 12°, lehké občerstvení. 

NESEĎTE DOMA 
A POJĎTE DO KINA! 

- červen 2004 -

2.6. KAMEŇÁK 2. 
20.00 Další pokračování úspěšné české ko-

medie. 

5.6. BOLERO 
20.00 Psychologický kriminální příběh na 

motivy skutečné události. Premiéra 
českého filmu. 

9.6. MISTŘI 
20.00 Komedie na tenkém ledě, ze které mra-

zí. Premiéra českého filmu. 

12. 6. LEPŠÍ POZDĚ, NEŽLI POZDĚJI 
20.00 Čert vem teenagery, aneb i my ostatní 

máme svá práva. Dianě Keatonová a 
Jack Nicholson v romantické komedii 
pro starší a pokročilé. 

16. 6. RISKNI TO S POLLY 
20.00 Muž, který se bojí riskovat a přitom 

je jeho živobytím analyzovat rizika, 
končí zapleten v riskantním románku... 

19. 6. TORQUE: OHNIVÁ KOLA 
20.00 Motorkář Cary Ford je obviněn z vraž-

dy člena konkurenčního motorkářské-
ho gangu. S pomocí přátel se rozhodne 
své jméno očistit a zachránit se... 

23. 6. MEDVĚDÍ BRATŘI 
16.00 Rozpustile i vážně o životě amerických 

indiánů a medvědů. Animovaná pohád-
ka ze studia W. Desneye. 

26. 6. DVANÁCT DO TUCTU 
20.00' Americká komedie o potížích dvanácti-

členné rodiny. 

30. 6. SCOOBY DOO 2: NESPOUTANÉ 
PŘÍŠERY 

20.00 Čtyři z dodávky a digitální pes... 
podruhé. Úspěšná filmová komedie 
v české řeči. 

Dne 1 . 5 . 2004 vzpomínáme 40. výročí 
úmrtí našeho tatínka, pana Josefa Vrzáčka 
(úředníka ve spořitelně) a 21. 10. 2004 10. 
výročí úmrtí naší maminky paní Karolíny 
Vrzáčkové. 
Kdo jste j e znali, vzpomeňte s námi. 
Rodiny Čermákovy, Vrzáčkovy a Kovářova 

Z KRONIKY 

Jaro vždy láká k vycházkám do přírody. Po-
vězme si tedy ve zkratce něco o ledečské orga-
nizované turistice. Že náš krásný kraj lákal k vý-
letům od nepaměti, není třeba zvlášť zmiňovat, 
ale jako sportovní odvětví je turistika v našem 
městě poměrně mladá. Na místním gymnáziu ji 
v říjnu 1948 založil dr. Doubek jako turistický 
kroužek. Začátkem padesátých let se kroužek 
stal řádným sportovním oddílem v TJ Slovan 
Ledeč a od roku 1957 je trvalou součástí Spar-
taku. Navázaly se styky s ostatními turistickými 
oddíly na tehdejším ledečském okrese a vytvo-
řila se Okresní sekce turistiky, jejímž prvním 
předsedou se stal Jaroslav Dvořák a po něm 
Jaroslav Binka - oba z Ledče. A aby byl výčet 
úplný od roku 1958 až do likvidace ledečského 
okresu tuto funkci zastával Eduard Doubek. 

Co se týká závodní činnosti, byl oddíl úspěšný 
především v orientačních závodech, a to hlavně 
v rámci Jihlavského kraje, zvláště v kategorii do-
rostu. Největší úspěchy v kategorii dospělých byly 
docíleny v letech 1958-60, kdy hlídka Spartaku ve 
složení L. Bedma, J. Binka a E. Doubek byla tři-
krát za sebou krajským přeborníkem a v roce 1959 
se na celostátním přeboru umístila na 11. místě z 86 
hlídek. V témže roce dosáhla hlídka starších žákyň 
- M. Dušková, M. Bencová a J. Brzoňová vynikají-
cího úspěchu, když skončila v celostátním přeboru 
mládeže na druhém místě. ok 

Rád bych v této souvislosti poprosil čtenáře, 
kteří mají dobové dokumenty z různých spor-
tovních odvětví, aby mi je laskavě zapůjčili, 
abychom je tak mohli prezentovat na stránkách 

našich novin. Také doplnění a opravy této 
rubriky budou vítány. 

Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb LN — příspěvky 
představují názory a postoje pisatelů, přijímají se do 25. každého měsíce. Adresa: Městský úřad, Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon: 569 729 
511, fax: 569 726 684, e-mail: mesto@ledec-net.cz, http://www.ledec-net.cz. Odpovědný redaktor: O. Kubát, foto: F. Pleva. Registrováno na OkÚ Havl. Brod 
pod značkou 5/R5. Podávaní novinových zásilek povoleno, Česká pošta Pardubice, č.j. PP/1-1868/95, 5. 5. 1995. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, s.r.o. 
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