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POVODEŇ VTRHLA OD SEVERU 
DOKUMENTY A KOMENTÁŘE ČTĚTE NA STR. 7-10 

S L A V N O S T I P I V A 
K tradici této ledečské letní s lavnosti u ž z ř e jmě n a v ž d y 

b u d e patř i t také déšť. N e j i n a k tom u b y l o i letos, ale zdá se, že 
ani d robné p řeháňky neodrad í mi lovn íky piva a dobré zába-
vy. N u t n o podo tknou t , že obo j ího by lo na výběr a v dobré 
kvali tě . I když m n o h ý m návš těvn íkům za odpo ledne p o n ě -
kud ztěžkl krok , nemoh l i si necha t uj í t koncer t Elvise, k terý 
se op ravdu vydař i l a a tmos fé r a chví lemi p ř ipomína la vy-

)04 P O J E D E N Á C T É 
s toupení sku tečné legendy rocku - vče tně j e k o t u f anynek 
a n a v o n ě n ý c h památečních šá tečků. A kdo vydrže l do kon-
ce, muse l být nadšen skvě lým ohňos t ro jem, který byl příslo-
v e č n ý m o p r a v d o v ý m b o n b ó n k e m na závěr . Jistě b u d e m e mí t 
na co vzpomína t a b u d e m e se těšit na s lavnost i příšt í . Věř ím, 
že se obě t avým pořada te lům b u d e dařit s te jně dobře j a k o le-
tos. ok 



ZPRÁVY Z RADNICE 
• Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sáza-
vou konaného dne 31. května 2004 
• RM bere na vědomí záznam zjednání se zá-
stupci České spořitelny a.s. panem Krčilem a 
Medem ohledně nabídky ČS a.s. na využití vý-
věsky na budově pobočky ČS pro potřeby 
města a na možnost sponzorování akcí města 
ze strany ČS a.s. Jednání se uskutečnilo dne 
26. 5. 2004 od 8 hodin v kanceláři starosty 
města. 
• RM bere na vyjádření jednatele firmy W. K. 
Holdings s.r.o. pana Kraselovského k postupu 
přípravných prací na rekonstrukci Thunovské-
ho letohrádku. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění schva-
luje Dodatek č. 7 obchodní smlouvy se společ-
ností Nemocnice Ledeč - Háj s.r.o. na 
dodávku stravy pro pečovatelskou službu, kde 
se ceny jednoho jídla vrací na původně sjedna-
nou částku z důvodu ponechání sazby DPH na 
úrovni 5 %. Daňový doklad za období od 1. 5. 
do 15. 5. 2004 bude v tomto smyslu opraven. 
• RM schvaluje nabídku firmy ATOS s.r.o. 
na provedení přeložky vodovodu pro akci 
„Sportovní centrum - ledová plocha Ledeč 
n.S." v termínu 15.7.2004 za cenu 592 716,40 
Kč včetně DPH 19 % a pověřuje starostu měs-
ta pana Stanislava Vrbu podpisem příslušné 
smlouvy o dílo. 
• RM schvaluje přijetí nabídky firmy JAS 
AIR CZ s.r.o. na vyhotovení digitální mapy 
města za cenu 67 059,- Kč + DPH a pověřuje 
starostu města pana Stanislava Vrbu podpisem 
předmětné smlouvy. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění schva-
luje uzavření darovací smlouvy na muzejní 
exponáty z majetku Římskokatolické farnosti 
- děkanství Ledeč nad Sázavou, uvedené 
v předacím protokolu z 3. 9. 2002 za podmín-
ky předkupního práva dárce v případě dalšího 
převodu předmětů. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění schva-
luje uzavření smlouvy o dílo pro rok 2004 se 
Společenstvím vlastníků bytů, J. Haška čp. 
571-573, Ledeč nad Sázavou, kdy předmětem 
smlouvy je sezónní údržba zeleně okolo domu 
čp. 571 - 573, Haškova ul. v Ledči nad Sáza-
vou, sekáním trávy (včetně úklidu a odvozu) 
o rozloze 580 m2 3x ročně (dále jen „dílo") za 
podmínek, které jsou uvedeny ve smlouvě. 
Cena za dílo se sjednává ve výši 1740,-Kč roč-
ně za tři sekání za rok. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění schva-
luje zveřejnění záměru Města pronajmout čás-
ti pozemku pare. č. 2136/9 v k.ú. Ledeč nad 
Sázavou. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění schva-
luje zveřejnění záměru Města pronajmout části 
pozemků pare. č. 469/2, 2329/2 a části pozem-
ku pare. č. 655 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění schva-
luje umístění kontejnerů na odpad na hřbito-
vech v polovičním počtu podle nabídky firmy 
.A.S.A. Dačice s.r.o. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění schva-
luje přijmout nabídku Sdružení FEM1S, střeš-
ní krytiny, Vilémovice čp. 69, na rekonstrukci 
střechy tělocvičny u Základní školy Ledeč nad 
Sázavou. 
• RM doporučuje Zastupitelstvu města 
schválit Smlouvu o uzavření budoucí kupní 
smlouvy na pozemky v lokalitě Plácky - Ze-
livka s firmou ESLOT, s.r.o. Praha 5 za úče-
lem výstavby nákupního objektu s přilehlými 
parkovišti vč. dopravní a technické infrastruk-
tury. 
• Ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč 
nad Sázavou konaného dne 7. června 2004 
• ZM v souladu s § 84 odst. 2 písm. g) zákona 
o obcích č. 128/2000 Sb. deleguje pana MVDr. 
Pavla Vrbku k zastupování Města Ledeč nad 
Sázavou na řádné valné hromadě společnosti 
Vodovody a kanalizaci Havlíčkův Brod a.s. 
konané dne 17. 6.2004 od 10.00 hodin v zase-
dací síni Městského úřadu v Havlíčkově Bro-
dě a k výkonu všech práv akcionáře spojených 
s akciemi společnosti, které jsou k rozhodné-
mu dni (10. 6. 2004) v držení Města. 
• ZM v souladu s § 85 písm. j) 5 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění schva-
luje, aby b)/la podána žádost na získání dotace 
ze SFZP ČR z „Programu péče o přírodní 
prostředí" dílčí program 3.1.9. Program rege-
nerace urbanizované krajiny na projekt „Re-
generace zeleně na Husově náměstí v Ledči 
nad Sázavou". 
• ZM v souladu s par.85 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění schvaluje záměr 
prodeje společnosti Nemocnice Ledeč - Háj 
s.r.o. formou veřejné obchodní soutěže. Pod-
mínky veřejné obchodní soutěže stanoví rada 
města s tím, že v podmínkách veřejné obchod-
ní soutěže musí být zakotvena možnost soutěž 
zrušit. 
• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje odkoupení 
pozemků parc.č. PK 888/1 a 891/1 v k.ú. Le-
deč nad Sázavou za cenu 50,-Kč/m2 a poze-
mku parc.č. 1636 v k.ú. Ledeč nad Sázavou za 
cenu 20,- Kč/m2 od pana Ing. Vojtěcha Ker-
harta, bytem Hřibská čp. 4, Praha 10, a dalších 
spoluvlastníků - Martin Kos, Markovická 
526, Slezské předměstí, Hradec Králové 3, 
František Partl, Osadní 1474/2, Praha 7 - Ho-
lešovice. 
• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění schvaluje pro-
dej části pozemku parc.č. 321/1 v k.ú. Sou-
boř cca 75 m2 (podle geometrického 
zaměření) panu Janu Machálkovi, Souboř 
čp. 32, p. Ledeč nad Sázavou, za cenu 20,-
Kč/nr . Součástí ceny bude i navýšení ceny 
za náklady související s odměřením a pří-
padné právní úkony. 

• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje prodej čás-
ti pozemku parc.č. 2072/2 v k.ú. Ledeč nad Sá-
zavou (podle geometrického zaměření) 
Společenství vlastníků bytů čp. 555-556-557 
ulice Ke Stínadlům, Ledeč nad Sázavou, za 
cenu podle znaleckého posudku. Součástí 
ceny bude i navýšení ceny za náklady souvise-
jící s odměřením, znalecký posudek a případ-
né právní úkony. 
• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích v úplném znění, souhlasí s uzav-
řením smlouvy o zřízení věcného břemene na 
pozemky parc.č. 2179/2, 2615, 2709, 2710, 
2715, 2716, 2719, 2724 a PK 2292 v kat. úze-
mí Ledeč nad Sázavou se společností Český 
Telecom a.s. Praha za jednorázovou úhradu 
1414,- Kč. 
• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích v úplném znění, schvaluje uzav-
ření zástavní smlouvy na dům čp. 145 v Mlýn-
ské ulici v Ledči nad Sázavou na částku 
450 000,- Kč^ve prospěch Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR Praha za poskytnutou dotaci 
pro vybudování technické infrastruktury pro 
devět rodinných domků v ulici Ke Křížům. 
• ZM projednalo ztrátu ve výši 336.120,91 
Kč, kterou vykázala firma ATOS spol. s.r.o. 
Ledeč nad Sázavou jako hospodářský výsle-
dek správy městských bytů za rok 2003. Podle 
§ 30 odstavec 4) zákona č. 250/2000 Sb. o roz-
počtových pravidlech v platném znění ZM 
schvaluje, že tato ztráta bude uhrazena z hos-
podářské činnosti za rok 2004 z účtu nájemné-
ho. 
• ZM v souladu § 85 písm. j) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění schva-
luje přijetí dotace ve výši 27 024 000,- Kč na 
úhradu přímých výdajů obecního školství pro 
Městem zřizované školy, předškolní a školská 
zařízení. 
• ZM schvaluje v souladu s § 85 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění uzav-
ření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na 
pozemek par.č. 864/2 o výměře 1742 m2 a část 
pozemku par.č. 864/1 podle geometrického 
zaměření po dokončení stavby v k.ú. Ledeč 
nad Sázavou pro stavbu „Tělocvičny s učeb-
nami VOS a ISŠS Ledeč nad Sázavou", kterou 
budou tyto pozemky po realizaci stavby pře-
vedeny z vlastnictví Města Ledeč n.S. do 
vlastnictví kraje Vysočina. 
• ZM ukládá starostovi města p. Stanislavu 
Vrbovi vyhledávání dalších zájemců na vý-
stavbu obchodního střediska (marketu) v loka-
litě Plácky. 
• ZM ukládá starostovi města p. Stanislavu 
Vrbovi dořešit majetkoprávní záležitosti ko-
lem směny pozemku na vybudování hřiště 
v k.ú. Vrbka dle původního usnesení ZM č. 
3.2003/29ZM-S) a 3.2003/8ZM-u). 
• ZM neschvaluje návrh smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní na pozemky v lokalitě Plácky -
Zelivka předložený firmou ESLOT, s.r.o. Pra-
ha 5 k záměru výstavby obchodního střediska 
(marketu). 

Co nového na Vysočině - červen 2004 
Krajské milióny na opravy kulturních památek 

Pokud 29. června Zastupitelstvo kraje Vysočina přijme doporučení 
rady kraje, potom bude v nejbližším období do oprav kulturních pamá-
tek na Vysočině investováno dalších 57 milionů korun. 

Díky dotačnímu programu vyhlášenému v druhé polovině února 
2004 krajem Vysočina a velmi vstřícnému přístupu většiny obcí a měst 
na Vysočině získají vlastníci kulturních památek významné dotace na 
jejich obnovu. Z celkového počtu 163 žádostí, které doporučila rada 
kraje ke schválení, se jedná v 64 případech o žádosti církví a církevních 
společností, v 57 případech o žádosti obcí, v 36 případech o žádosti fy-
zických osob, v 5 případech žádosti právnických osob a v 1 případě je 
dokonce žadatelem stát, potažmo detašované pracoviště Národního pa-
mátkového ústavu. 

Na stavební obnově památek se budou podílet obce a vlastníci pamá-
tek zhruba 32 miliony korun, zbylých 25 miliónů korun poskytne ve for-
mě dotace kraj. 

O tuto významnou pomoc projevily zájem obce, církve a církevní spo-
lečnosti i další vlastníci památek ze všech částí Vysočiny. V případě 
správního území Světlá nad Sázavou, do kterého spadá i Ledeč nad Sáza-
vou, činí výše krajské dotace více než 1 mil. korun (tzn. více než 50 Kč na 
obyvatele) a podíl vlastníků se blíží také 1 mil. Kč. 

Osobně se domnívám, že investice do našich památek jsou investice-
mi do budoucnosti. Kromě okamžitého povzbuzení stavební výroby to-
tiž také zvyšují vzhled a přitažlivost našeho kraje a nepřímo tak 
podporují i rozvoj cestovního ruchu a dalších služeb. 

Miloš Vystrčil, náměstek hejtmana kraje Vysočina 

2 mmčmi wmMf 



Ledeč po osvobození v roce 1945 
Každopádně byla po květnovém osvobození úleva mezi lidmi, že 

těch šest válečných let je za námi. Lidé i město se začali vzpamato-
vávat, ale následky války zůstávaly. Bylo i nadále řízené hospodář-
ství, byly potravinové lístky, zboží bylo málo, výroba stála. Už brzy 
začala úřední místa vyzývat, že se „musí roztočit" kola a obnovit 
výroba. Naštěstí bylo pozdní jaro a léto, takže odpadly problémy 
s topením a další nepříjemnosti provázející zimu. 

V městě zůstali ještě němečtí uprchlíci, většinou ženy a děti, ale 
brzy, a dá se povědět, že za důstojných podmínek, byli z nádraží vy-
praveni. Kam, to jsme nevěděli. V městě byli i sovětští vojáci a měli 
velitelství u Parkiiovských ve vile u přejezdu, dále pak měli lazaret 
na místě dnešního městského úřadu, vojáci byli i v místech úřadov-
ny Živnostenské záložny a jinde. Bylo zde i hodně ruských váleč-
ných zajatců, které Sověti osvobodili z německého zajetí. Mnozí 
měli dosud na zádech značně už obnošených uniforem lakem nama-
lované velké SU (Societ Union), byli i takoví, kteří měli na hlavě ar-
chaické vojenské špičaté čepice z dob již dávných. Je pravdou, že se 
mohli vzdálit z města, protože jsem je viděl a mluvil s nimi např. 
v Souboři. Je zajímavé, že časně ráno měli na náměstí vojáci roz-
cvičku a byl mezi nimi i jeden, který nosil zlatou hvězdu hrdiny 
SSSR. Jak jsme se dozvěděli, vyznamenal se 
při nějakém průzkumu. 

My jako kluci jsme se kamarádili s dvěma 
vojáky, kteří byli na pile u Urbanů a měli tam 
čtyři koně. Na těch jsme jezdili, samozřejmě 
bez sedla a byli jsme je plavit v Sázavě pod 
Rudlovými na koupališti. Byl to pro nás velký 
zážitek. Jeden z vojáků byl pyšný, že pochází 
z Gori, kde bylo Stalinovo rodiště a ten druhý 
se kupodivu jmenoval Vladimír Dvořák. Čes-
ky neznal, ale prý byl z míst, kde byli Volyňští 
Češi. 

Na dvoře sokolovny a pod skálou byla řada 
automobilů, autobus aj. Pomalu a jistě se vo-
zidla vykrádala a ničila podobně jako jiná, 
jichž u cest bylo hodně po ustupující německé 
armádě. Avšak na hlavních silnicích a např. 
v Havlíčkově Brodě (tehdy ještě do srpna Ně-
meckém) bylo aut, tanků, ale i letadel desítky. 
Všude bylo plno munice, takže my kluci jsme 
měli neuvěřitelně patron, mezi lidmi bylo plno 
zbraní, nalézt pancéřovou pěst nebylo obtížné. 
Stávaly se tragédie, ale přeci jsme byli opatr-
nější a pouze jsme vysypávali prach z náboj-
nic a zapalovali ho. Když nyní vzpomínáme 
na ona léta s přáteli a jsme z různých koutů 
vlasti, všichni jsme tehdy měli plno válečných 
suvenýrů a zkušeností s náboji. V cihelně pod 
nádražím byli posléze naši vojáci a soustředili 
se sem nalezené náboje, bedny s náboji atd. Oni to tam třídili a to co 
se nehodilo, např. náboje do ruských pušek aj., vysypávali do řeky. 
A my jsme to tam vzápětí „lovili". 

Těsně po 9. květnu 1945 ruská vojenská správa konstatovala, že 
jsme svobodni a neradujeme se. Tak začal národní výbor pořádat 
v sokolovně odpolední zábavy, kde hrála dechovka a tančilo se. 
Také v Ledči n. S. měli Sověti umělecký soubor a vojenské kino. 
Samozřejmě jsme tam chodili a viděli filmy, přičemž jsme nerozu-
měli ruštině. Kupodivu také promítali americký film Zasněžená ro-
mance s orchestrem Glenna Millera, aniž bych si to tenkrát 
uvědomil. Až později, když to přišlo do českých kin, jsem zjistil, že 
to odněkud znám. V sokolovně také dělali kulturní programy a dá se 
říci, že pěkné. Měli zpěváky, hudebníky a artisty. Jeden z nich, 
s nímž jsem pak mluvil, byl až z Vladivostoku. Na stropě poblíže je-
viště nechali prorazit díry a tam namontovali visutou hrazdu a tento 
útlý mladík tam bez ochranné sítě dělal kousky, při nichž trnulo. 
Ještě před časem jsem viděl, že stopy ve stropě jsou ještě znatelné. 
Pak artisté dělali kousky i na jevišti. Jednou dělali salta, a to za po-
moci dalších dvou, takže artista opravdu vylétl vysoko. A tak se sta-
lo, že při dopadu to zarachotilo a on zmizel. Byl velký aplaus. Onen 
borec totiž dopadl na propadlo, které na jevišti tehdy bylo a spadl 
dolů mezi harampádí. Naštěstí se nezranil, ale nějaký šrám utrpěl. 
Všichni si mysleli, že je to naaranžované. 

Ale byly i další „zajímavosti". K nemalé radosti rybářů se mezi 
vojáky rozmohlo lovení ryb pomocí ručních granátů. Vedle užitko-
vých ryb tak zahynula spousta malých ryb a potěru. Jednou jsme jeli 
s vojáky (Dvořákem a tím z Gori) pod papírnu, kde se koně pásli. 
Vojín Dvořák měl čtyři granáty, že bude lovit ryby. Ale ani jeden 
mu nevybuchl a asi dodnes všechny čtyři reziví v řece mezi štěrkem. 

U frontového vojáka mne překvapilo, že neuměl s granátem mani-
pulovat. Ale bohužel se stalo, že jeden poručík šel lovit ryby někam 
pod Háj. Prý si odjistil hned dva granáty najednou, takže mu jeden 
vybuchl v ruce a zaplatil to životem. Je dosud pochován v Ledči. Jak 
zbytečná to byla válečná oběť... 

Jak se život normalizoval, vraceli se lidé z války. Viděl jsem, jak 
přijel pan Karel Skála v tankistické uniformě naší čs. obrněné brigá-
dy, dorazil jako desátník i pan Kanda, naopak v khaki baretu a bat-
tledresu. Z vězení se vrátil i pan Slávek Novopacký, majitel 
Koželužny. Ten s sebou přivezl řadu názorných materiálů, vězeň-
skou uniformu aj. Vše se to instalovalo ve výkladu fotografa Karla 
Čížka a s hrůzou mohli četní diváci poznat smutné ukázky toho, co 
se dělo. Naopak z vězení se vrátivší pan L. Miláček měl fotografie, 
jaká kvanta mrtvol našli spojenci v koncentračních táborech a jak je 
důstojně pochovávali za dohledu spojeneckých vojáků. V této době 
se už hovořilo o tom, že se naši židovští spoluobčané už nevrátí. Te-
prve nyní se poznávaly denně hrůzy, které běsnící nacistická stvůra 
rozpoutala. 

V polovině léta se už země dostávala pod správu čs. vlády, a tak 
jak Sověti podobně jako Američané ze západních Čech se stahovali 

z CSR. Přes Ledeč n. S. např. projížděla od Habreku na zahrádku 
velká kolona sovětského těžkého dělostřelectva, v níž děla táhly pá-
sové traktory. Nebylo možné tuto těžkou techniku pustit na tehdejší 
asfaltové silnice. 

Prázdniny probíhaly a i když ještě v květnu se školy na krátkou 
chvilku otevřely - nechodili j sme do školy od konce října - tak se 
vše zařizovalo, aby 1. září 1945 začala řádně škola. 

A jak plynul život? Předně bylo zajímavé, jaké byly peníze. Plati-
ly tehdy protektorátní bankovky a drobné mince, ještě se brala po 
určitou dobu německá měna (za protektorátu se německé marky 
musely brát), pak byly okupační peníze, které měla sovětská armá-
da. Bylo na nich Československo a kolovalo jich hodně. Dodnes je 
mám ve sbírce. Až v listopadu byla měnová reforma, když začala, 
platila nová čs. měna, jejíž bankovky zajistila čs. exilová vláda 
v Londýně už za války. Nikdo by tehdy neuvěřil, že budou platit jen 
do 1. června 1953, kdy byla už další měnová reforma. Pak ještě pla-
tily mince předválečné, kterých měli občané doma přes válku ukry-
to také dost. Zajímavostí byly tzv. vázané vklady. Spořitelny totiž 
nemohly vyplácet peníze z vkladních knížek občanů, protože byly 
znehodnoceny válkou. Ten kdo měl např. z předválečných dob pět 
tisíc - a to tehdy byly neuvěřitelně velké peníze - tak válka mu je 
„odepsala". Ale existovaly výjimky, kdy úřady mohly na určité úče-
ly něco z vázaného vkladu uvolnit. Ale nějak se to vzalo s klidem, 
u lidí hlavně převažoval pocit, že je válka za námi a že zase bude 
dobře. Peníze byly to poslední, co by lidi otravovalo. 

Tak tedy několik vzpomínek na léto 1945. Bylo by jistě zajímavé 
a potěšující, kdyby se našel j iný pamětník, který by doplnil výše na-
psané. Vždyť už to je dlouhých 59 let... 

Dr. Miroslav Vostatek 

m ^ t m í m m w 15 



Lístek z Ledče nad Sázavou 

Když najdu na burze nějakou filatelistickou 
celistvost z Ledče nad Sázavou - a je jich veli-
ce málo - tak z toho mám vždycky radost. To 
platí i o této ukázce. 

Lístek s přitištěnou známkou 5 haléřů je 
dvoujazyčný a je oražen denním razítkem poš-
ty Ledeč (už pouze v češtině) a s rozlišovacím 
písmenem „b". V odborné literatuře má ozna-
čení 1518-LEDEČ-6 , G. 141 a kupodivu to 
bylo poslední ledečské razítko za monarchie. 
Pisatelka psala své sestře do Prahy, která tam 
byla manželkou c. k. poštovního oficiála. Da-
tum sice napsala 22. 7., ale už bez letopočtu, 
který je navíc nečitelný i na otisku razítka. 
Podle druhu dopisnice s přitištěnou známkou 
však to bylo někdy do roku 1910. 

Vždy sleduji, co nového se tam dočtu po toli-
ka letech. Pisatelka píše, že byl u nich Dr. Zelený 
a měli přátelský a veselý rozhovor. Jmenovaný 
pán byl ledečským lékařem. Pamatuji si, že před 
desítkami let byly na chodbě staré radnice vyvě-
šeny zarámované portréty či fotografie ledeč-
ských starostů. A mezi nimi byl i Dr. Zelený. 
Takže i tento lístek o něm hovoří. 

Mám ve svém okruhu hodně známých, kteří 
sbírají podobné celistvosti a poštou prošlé do-
klady z míst svého rodiště či bydliště. Jak je 
vidět, dají se i dnes získat zajímavé doklady. 
A zabývá se něčím podobným i někdo v Ledči 
nad Sázavou? Dr. Miroslav Vostatek 

Zásahy PS Ledeč n. S. 
• 10.6. Jednotka vyjela na odstranění spad-
lých stromů u obce Vlkanov, které bránily prů-
jezdu vozidel na vozovce. 
• Tento den po velkých přívalových deštích 
došlo k zatopení rodinných domků v Hroznětí-
ně a následně v Hlohově, kde musely být eva-
kuovány tři osoby. Následně přívalová vlna 
zasáhla celé Pivovarské údolí. Voda v Olešen-
ském potoce stoupla o tři metry a bylo zatope-
no celkem 45 objektů. Po opadnutí vody 
probíhalo odčerpání vody z objektů, odklízení 
bahna, čištění mostků od naplavenin a vypro-
štění osobních vozidel zaklíněných pod most-
ky. Následky povodní byly likvidovány čtyři 
dny a zasahovaly tři profesionální sbory 
z Ledče, Světlé, Havl. Brodu a jednotky dob-
rovolných hasičů z Kožlí, Jedlé, Číhoště, Při-
byslavi, Golčova Jeníkova a Ledče. Po velkém 
úsilí zasahujících hasičů a majitelů objektů se 
podařilo všechny domky a provozovny vyčis-
tit. 
• 13.6. Odstranění spadlého stromu na vo-
zovce v Hněvkovicích. Spadlý strom byl roz-
řezán a odstraněn mimo vozovku. 
• 14.6. Hasiči odklízeli bahno na vozovce na 
Heroldově nábřeží a v rodinném domku v Pi-
vovarské ulici. 
• 17.6. Jednotka prováděla likvidaci olejové 
skvrny na Husově náměstí. Olej unikl z pra-
covního stroje SÚS, jehož pracovníci zajistili 
posypový materiál, aby nedošlo ke smyku pro-
jíždějících vozidel. 
• 24.6. Poslední odklízení bahna po povod-
ních v ulici Čechova č.p. 77. Ve sklepních 
prostorech bylo provedeno odčerpání vody 
a odklizení nánosů bahna. 
• V tomto náročném měsíci ledečští hasiči 
mimo výše uvedené zásahy 6x pomohli s otev-
řením bytů a 8x likvidovali obtížný hmyz. 

Přijímací řízení na vyšší odbornou školu 
Dne 21. června 2004 se na Gymnáziu, VOŠ a ISŠ konalo 1. kolo přijímacích zkou-

šek na VOŠ. 
N a obor ekonomika a management podniku se na první kolo přihlásilo 80 studentů. 

Studenti vykonávali písemné zkoušky z cizích jazyků (anglického nebo německého) 
a z matematiky. V prvním kole bylo přijato 45 studentů. Druhé kolo přijímacích zkou-
šek se bude konat v úterý 24. 8. 2004 od 9 hodin v budově VOŠ. 

Vyšší odborná škola zaujímá třetí nejvyšší pozici ve vzdělávací soustavě. Studium j e 
tříleté a každý rok je rozdělen na dvě studijní období, obsahuje přednáškovou část, 
zkouškové období a praxi. V prvním a ve druhém ročníku j e praxe dvoutýdenní, ve tře-
tím ročníku j e praxe půlroční. Školné student hradí ve výši 3000,- Kč za školní rok 
vždy ve dvou splátkách za studijní období. Studenti, kteří dosahují výborných výsled-
ků n e b o j s o u ze sociálně slabých rodin, hradí polovinu této částky. 

Absolventi tohoto studijního oboru jsou oprávněni užívat titul DiS (diplomovaný 
specialista) v oboru ekonomie nebo v oboru strojírenství dle zaměření. 

Závěrečné zkoušky 
V druhém červnovém týdnu se na Gymnáziu, VOŠ a ISŠ v Ledči nad Sázavou kona-

ly ústní závěrečné zkoušky v tříletém učebním oboru zámečník. 
Výuční list získalo 22 absolventů, 18 žáků studovalo v denním studiu a 4 žáci v ex-

terním studiu. 
Součástí závěrečných zkoušek byla praktická, písemná a ústní část. Praktická část tr-

vala dva dny a zahrnovala zhotovení výrobku - svěrky, kde žáci uplatňovali získané 
praktické dovednosti. 

Výsledky zkoušek ukázaly, že žáci naší školy byli dobře připraveni j ak v oblasti teo-
retické, tak i v části praktické. 

Výuční list absolventi převzali z rukou starosty města pana Stanislava Vrby v obřad-
ní síni Městského úřadu v Ledči nad Sázavou. 

Všem absolventům přejeme mnoho úspěchů v zaměstnání i v životě. 

Úspěšné absolutorium na Vyšší odborné škole 
Absolutorium ve studijním oboru ekonomika a management podniku na Gymnáziu, 

VOŠ a ISŠ v Ledči nad Sázavou se letos konalo 22. - 23.června. 
Úspěšně ukončilo studium 18 absolventů, z toho 10 absolventů s vyznamenáním. 
Dvoudenní absolutorium bylo složeno ze zkoušky z cizího jazyka, z odborných ekono-

mických předmětů a z obhajoby absolventské práce. Absolventskou práci studenti zpra-
covávali celý školní rok. Vycházeli také z požadavků firem a organizací, ve kterých 
vykonávali ve třetím ročníku půlroční praxi. 

Výsledky jednotlivých zkoušek ukázaly, že studenti přistupovali k přípravě velmi zod-
povědně. 

Diplom a vysvědčení s právem užívat titul DiS (diplomovaný specialista) v oboru eko-
nomie obdrželi absolventi 25. června 2004 z rukou starosty města pana Stanislava Vrby 
v obřadní síni Městského úřadu v Ledči nad Sázavou. 

Děkujeme touto cestou všem firmám a organizacím, které zajistily odbornou praxi na-
šim studentům. Děkujeme jejich pracovníkům - oponentům absolventských prací za 
poskytnutou pomoc při přípravě práce a vypracování odborného posudku. A také děkuje-
me panu starostovi města panu Stanislavu Vrbovi za poskytnutí obřadní síně pro důstojné 
předání diplomů. 

Všem absolventům přejeme mnoho úspěchů v soukromém i pracovním životě.^ 
Mgr. Ivana Vitisková, zástupce ředitele pro VOŠ a ISŠ 
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Ledečský most bude stavět D.I.S. Brno 
Rada kraje Vysočina vybrala dne 22. 6. 2004 na dopo-

ručení výběrové komise dodavatele akce „Rekonstrukce 
mostu ev. č. 130-009 přes řeku Sázavu v Ledči nad Sáza-
vou". Stala se jím firma Dopravní a inženýrské stavitel-
ství s.r.o. Brno, která nabídla realizaci akce za 
33 118 511,- Kč v termínu do 30.11. 2004. Jednání se zá-
stupci dodavatele se uskutečnilo 29. 6., 30. 6. a 7. 7.2004. 
Byly projednány sporné otázky vyvolané stavem komu-
nikace po povodni, nutností urychleného řešení provizor-
ního přemostění a objízdné trasy ulicí Sázavská 
a přeložkami energetických sítí. 

Rekonstrukční práce se budou týkat i náměstí Svobody, 
kde proběhnou rozsáhlé úpravy nivelity terénu tak, aby 
nepříjemný kopec se stal sjízdnějším, přehlednějším 
a bezpečnějším. Celá plocha náměstí bude odkryta, terén 
upraven do potřebné hloubky, čímž by došlo i k obnažení 
a poškození kořenového systému vzrostlé lípy uprostřed 

náměstí. Proto projektant navrhl odstranění tohoto krás-
ného stromu a po dokončení akce výsadbu nové, již 
vzrostlé lípy. Nechávám sice prověřovat možnost přesad-
by původní lípy, ale jsem v tomto ohledu skeptikem. Bo-
hužel bude muset naše lípa, která je vskutku ozdobou 
náměstíčka, ustoupit potřebám rekonstrukce komunika-
ce. Vyhýbat se jejím kořenům, přizpůsobovat vozovku je-
jímu kmeni, či nechat komunikaci v původním stavu za 
cenu záchrany tohoto stromu, by byla příliš velká a ne-
smyslná daň zajeden život lípy. 

Město Ledeč nad Sázavou proto požádá odbor životní-
ho prostředí Městského úřadu v Ledči nad Sázavou o po-
volení lípu na Náměstí Svobody v rámci rekonstrukce 
komunikace pokácet. 

Přehledová situace celé akce je zveřejněna v nově zbu-
dované vývěsce na budově České spořitelny na Husově 
náměstí. Stanislav Vrba, starosta města 

Musí skutečně lípa na Náměstí Svobody padnout? 
V nedávné době jsem se v Ledeč-

ských novinách dozvěděla o brzkém 
zahájení plánované rekonstrukce 
mostu a úpravě Náměstí Svobody. 
Z článku vyplynulo, že bude změněn 
ostrůvek uprostřed tohoto náměstí. 
Napadlo mě, co asi bude s lípou 
uprostřed ostrůvku. Z různých hlasů 
ke mně došla zpráva o tom, že lípa 
bude pokácena. Nechtěla 
jsem tomu věřit a šla se do-
tázat na městský úřad na od-
bor životního prostředí. 
Tam mi bylo sděleno, že je 
tomu skutečně tak, že je jim 
stromu též líto, ale vzhle-
dem k terénním úpravám 
s tím nejde nic dělat. Vše 
bude ovšem v pořádku, pro-
tože bude zasazen strom 
nový. Nemohu se s tímto 
smířit a myslím, že to určitě 
není řešení jediné. Je ovšem 
asi nejjednodušší a nejlev-
nější. 

Tento nádherný zdravý 
strom s krásnou korunou, 
který nás nejen obohacuje 
o kyslík a čistí vzduch, ale 
v posledních letech nám 
dělá radost i svým vánočním 
osvětlením, si takový konec 
nezaslouží. Z historie víme, 
že původní lípa, vsazená zde 
k 1. výročí vzniku samostat-
né Československé republi-
ky v roce 1919, musela být 
pokácena na popud fašistů v době ně-
mecké okupace Československa. Po 
osvobození v roce 1945 byla vysaze-
na tato lípa nová a nyní by se měla 
historie kácení opakovat. V Ledči již 
v nedávné době padlo nebo bylo 

zohyzděno, a to mnohdy zbytečně, 
mnoho vzrostlých stromů (např. lípy 
za Centrem dětí a mládeže, jírovec a 
lípa v Havlíčkově ulici, stromy u te-
nisových kurtů atd.) a je škoda kaž-
dého dalšího, odsouzeného ke 
stejnému osudu. I pokud by byl vysa-
zen strom nový, jak je v plánu, za jak 
dlouho z něj vyroste takový, jakým je 

tato lípa dnes? Nehledě na to, že není 
zaručeno, že bude mít šanci vyrůst 
a nepodlehne např. řádění vandalů, 
kterých je bohužel mezi námi dost. 

Ráda bych věřila tomu, že můj pří-
spěvek probudí ty, kterým není osud 

zeleně lhostejný, i ty, kteří by přispě-
li svým návrhem řešení k záchraně 
stromu. A v neposlední řadě i zodpo-
vědné činitele na radnici, aby měli 
vůli nějaké kroky k záchraně udělat. 
Určitě nechci brzdit nebo znemožňo-
vat opravu mostu, neboť sama vím, 
jako asi všichni občané města, jak je 
tato akce důležitá a potřebná. Pokud 

nebyl proveden definitivní 
krok (tj. pokácení stromu), 
je stále ještě možnost nějaké 
řešení najít. 

Dejme stromu šanci tím, 
že mu upravíme korunu od-
straněním několika spod-
ních pater větví (aby 
nepřekážel výhledu) a ne-
cháme jej žít na mírně vyvý-
šeném ostrůvku. Teprve 
v případě, že by sám nepře-
žil, nahraďme jej stromem 
jiným. Zvláště vzhledem 
k tomu, že nový strom má 
být vysazen na stejné místo 
jako současný. Příkladem 
toho, že stromy vydrží mno-
ho a dokáží přežít, je mohut-
ná vrba na nábřeží pod 
mostem. Také byla před lety 
odsouzena k pokácení kvůli 
stavbě. Díky tomu, že její 
osud nebyl lidem lhostejný, 
dokázali ji zachránit a žije 
dodnes (přestože jí byly oře-
zány některé větve a při 
stavbě bylo částečně zasaže-

no do kořenů). 
Ivana Jarošová 

Pozn. redakce: Komentář ze stra-
ny Města Ledče je ve výše uvedeném 
příspěvku starosty. 
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Plukovník generálního štábu Prokop Kumpošt 
Hned úvodem lze konstatovat, že jde o vojáka a odboj á-

ře, na kterého (a i další) se pomalu a jistě zapomíná, když 
dlouhá desítiletí to bohužel bylo „v popisu práce řady his-
toriků". Tedy se budu snažit toto zapomínání narušit. 

Prokop Kumpošt se totiž narodil v Hněvkovicích na 
tehdejším okrese Ledeč nad Sázavou dne 18. července 
1894. To je základní informace, která předurčila, aby se 
o P. Kumpoštovi objevila zpráva na těchto stránkách. Na-
konec si připomínáme 110. výročí jeho narození. O mla-
dých letech, studiích a bezesporu i jeho účasti za 
1. světové války jsem se nic nedozvěděl. Nakonec ani nic 
dalšího o jeho pobytu v Hněvkovicích. Tedy aspoň připo-
menu, co je mně známé o jeho pozdější a velice zajímavé 
a záslužné činnosti. 

Prokop Kumpošt působil v meziválečné době v čs. ar-
mádě jako důstojník a měl vyšší vojenské vzdělání. Proto 
u hodnosti měl plk. gšt., jak to tehdy bylo obvyklé. Byl 
zpravodajec, a tak pochopitelně jeho činnost nebyla po-
drobně publikována. Od dubna 1937 působil jako vojen-
ský přidělenec na čs. vyslanectví ve Varšavě. Nutno na 
tomto místě připomenout, že tehdejší Polsko nám nebylo 
přátelsky nakloněno. Dodnes se hovoří o beckovském 
Polsku, pokud se probírají 30. léta. Josef Beck (1894 až 
1944) byl spolupracovníkem Poláky váženého maršála 
Pilsudského a v meziválečném období zastával přední 
vládní funkce a jako dlouholetý ministr zahraničí měl zá-
jem a propagoval spolupráci s hitlerovským Německem. 
Takže do Polska musela naše tehdejší vláda poslat pouze 
perfektního člověka a vojáka. Po okupaci Německem 

v březnu 1939 se plk. Kumpošt sešel s čs. důstojníky, kte-
ří prchali přes hranice do odboje do Polska. Tak se v čer-
venci 1939 sešel např. s gen. Lvem Prchalou 
organizujícím čs. odboj v Polsku a např. i s mjr. Josefem 
Bartíkem ze zpravodajského odboru (náčelníkem byl plk. 
František Moravec, který už působil se spolupracovníky 
v Londýně). Když na podzim 1939 utrpěla polská armáda 
zdrcující porážku, tak se plk. Kumpošt přesunul do Ru-
munska. V Bukurešti se napojil na plk. Heliodora Piku 
(po válce popraveného), který se už tehdy významnou 
měrou podílel na válečném úsilí čs. exilové vlády. V říjnu 
1940 se přesunul do Istambulu, odkud řídil radiotelegra-
fický provoz stanic Dora. Kromě zpravodajské činnosti 
se aktivně podílel i na spolupráci při odesílání dalších 
transportů našich dobrovolníků z protektorátu, kteří se 
snažili dostat do Francie k čs. vojenským jednotkám. Od 
1. dubna 1941 už byl v Istambulu ve funkci náčelníka čs. 
vojenské mise. Byl v kontaktu s řadou našich diplomatů 
a vojáků, např. s generálním konzulem Kadlecem, pplk. 
Karlem Klapálkem (později velitelem 11. čs. praporu 
a dalších jednotek, které se např. vyznamenaly u Tobruku 
v Libyi), gen. Ondřejem Mézlem - Gakem (vedoucím čs. 
vojenské mise na Středním východě), ale i plk. Ludvíkem 
Svobodou, který ho navštívil s gen. NKVD Fokinem (so-
větská zpravodajská služba). Tehdy kontakty se Sověty 
byly utajené až do chvíle, kdy byl SSSR napaden Němec-
kem. 

Je tedy zřetelné, že zpravodaj ec plk. Kumpošt se podí-
lel na podstatných úkolech čs. exilové vlády a minister-

stva národní obrany v citlivé 
oblasti Středního východu a 
neutrálního Turecka. Válku 
přežil a vrátil se od vlasti, ale 
přišel rok 1948, který pro 
něho znamenal odchod z ar-
mády a persekuci i neradostná 
léta. Údajně zemřel v roce 
1956. 

^ É Ů Í h ^ J e as* 0 0 s e P°" 
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poň tolik k výročí narození 
rodáka z našeho Ledečska. 
Bylo by potěšitelné, kdyby se 
nalezli jiní, kteří by o plk. gšt. 
Kumpoštovi uvedli další. Je 
nanejvýše potřebné, abychom 
na tyto vlastence nezapomí-
nali a připomínali si je v době, 
kdy se každopádně vlastenec-

fljfc tví (k naší velké škodě) moc 
nenosí... 

Na snímku ze Středního východu (z území dnešního Izraele) je plk. Prokop Kumpošt první zleva. Muž v civilu je Josef 
Miloslav Kadlec (1889) původně profesor matematiky, od 20. let a v meziválečných letech čs. diplomat působící v Jeru-
zalémě. Zasloužil se významně o české vojáky prchající z protektorátu do odboje. Třetí zleva je pplk. Karel Klapálek, 
který v době, kdy byla pořízena tato fotografie, byl velitelem Čs. pěšího praporu - Východního. Zcela vpravo je div. gen. 
Ondřej Mézl - Gak- který působil v Jeruzalémě jako velitel Čs. vojenské mise. Za mobilizace byl velitelem hraničního 
pásma XVI. v Košicích a po okupaci emigroval. Protože znalosti našeho 2. odboje nejsou právě dobré, sluší se vysvětlit 
jméno Gak. Neboť byly oprávněné obavy z pronásledování příbuzných vojáků v protektorátu, měli vojáci krycí jména, 
tedy gen. O. Mézl měl jméno Gak. Znal jsem se léta v Pardubicích s Františkem Zorklerem, který jako poddůstojník 
sloužil pod gen. Klapálkem a u Tobruku přišel o ruku. Kdyžjsem před lety hledaljeho spolubojovníky, nikdo ho neznal. 
Kdyžjsem řekljeho krycí jméno Záviš, všichni hned věděli, o koho šlo. Tedy ani nejbližší neznalipravá jména svých ka-
marádů. RNDr. Miroslav Vostatek.yfoto: archiv J. Čvančary 
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USPESNE ZKOUŠKY PROCESÍ 
Poslední dva červnové týdny byly na Integrované střední škole, odlou-

čené pracoviště Ledeč nad Sázavou, Na Pláckách 644, ve znamení závě-
rečných učňovských zkoušek žáků oboru automechanik, opravář 
zemědělských strojů a kuchař (kuchařka) - číšník (servírka). 

Zvláště u žáků oboru automechanik a opravář třídního učitele Luďka 
Havelky dopadly závěrečné zkoušky velice dobře - všichni žáci prospěli, 
čtyři s vyznamená-
ním. Právě mechani-
ci a opraváři nachá-
zejí dobré uplatnění 
v různých strojíren-
ských, servisních, 
dopravních a země-
dělských firmách 
a podnicích. 

Rovněž tak i ab-
solventi oboru ku-
chař - číšník mají 
široké možnosti 
uplatnění získaných 
znalostí a odborných 
dovedností v rozví-
jejícím se cestovním 
ruchu kraje Vysoči-
na, v pohostinství, 
podnikových nebo 
školních kuchyních. 

Náš fotoobjektiv 
zachytil žáky 3. roč-
níku oboru kuchař -
číšník, kuchařka -
servírka při praktic-
ké části závěrečné učňovské zkoušky, při níž měli dokázat, jaké to je sta-
nout na pomyslném prvním stupínku kuchařského mistrovství. Pro 
slavnostní tabuli vánočního menu připravili plněnou papriku s jemnou 
fáší, zelnou polévku s klobásou, srnčí žebírko po revírnicku, americké 
brambory, jablkový závin z listového těsta..., anebo byste si dali hovězí 
vývar se svítkem, maminčino kuře, ovocný salát, jemný jablečný závin se 
šlehačkou..., či slepičí polévku s domácími nudlemi, nadívaný vepřový 
bůček, pudink s ovocem... 

Přejeme našim absolventům na startu jejich profesní kariéry hodně 
úspěchů! 

Neméně významnou událostí jako pouť 
bývala i procesí. Chodívalo se na známá 
poutní místa v blízkém i vzdáleném okolí. 
Některá procesí trvala i několik dní, proto-
že se chodívalo většinou pěšky, ostatně 
jak j inak. Když bylo poutní místo velmi 
vzdálené, jezdíval s ním současně i povoz 
(žebřiňák), na kterém se občas mohli svézt 
starší a nemocní lidé. 

Většinou byla procesí organizována 
tak, aby příliš nezasahovala do polních se-
zónních prací. Někdy se procesí konalo 
i několik týdnů před konáním vlastní pou-
tě. Vycházelo se za ranního rozbřesku, 
poutníci byli vybaveni vlastním jídlem 
a nezbytnými potřebami. Nechodili jen po 
vyznačených silnicích a cestách, ale cestu 
si všelijak krátili pěšinami, polními a les-
ními cestami. Cestou zpívali nábožné i ná-
rodní písně. Ve vytipovaném hostinci bylo 
postaráno o skromný nocleh na slámě, 
kam se unavení poutníci uložili po stejně 
skromné večeři. 

Z H R A D C E 
Pěkný houbařský úlovek měli 21. 

května p. Zdena Kutilová z Hradce 
a její vnuk Petr Nouza z Ostrova. Nej-
větší exemplář vážil 1,20 kg. Zajímavý 
byl tzv. trojlístek - tři houby srostlé 
pouze na spodní části třeně. 

29. května zaznamenali úspěch hasi-
či z Hradce. V okrskové soutěži kona-
né v Cíhošti z celkového počtu 10 
družstev obsadili 3. místo. Jan Rajdl 
získal 1. místo v běhu na 100 m překá-
žek. 

6. a 7. června uspořádal Obecní úřad 
v Hradci humanitární sbírku pro Dia-
konii Broumov. Setkala se s velkým 
pochopením. Do bývalé prodejny při-
nesli občané velké množství oblečení, 
lůžkovin, hraček, papíru aj. Zaměst-
nanci Diakonie odvezli shromážděné 
věci 10. června. 

Na vlastním poutním místě obvykle 
zůstali poutníci celý den. Zúčastnili se po-
božnosti, odpočívali, nakoupili drobné po-
zornosti pro své milé - svaté obrázky, 
růženec, křížek na krk, kropenku nebo šá-
tek na památku. Druhý den ráno je čekala 
opět stejná cesta k domovům, kde po celý 
následující rok vzpomínali na tento záži-
tek, vyprávěli o jeho průběhu rodině i zná-
mým a těšili se, dá-li j im Bůh zdraví, zase 
na další procesí za rok. 
Po celý život žila spořádaně 
pět mužů pojala před tváří Páně, 
když nemluvím o jejích pletkách v mládí, 
leč tam mě příběh právě nezavádí, 
ve Svatou zem ji třikrát vedla pouť 
a překročila mnohý cizí proud, 
Řím znala, Boulogne, kolínský též 

chrám, 
i ve Spanělích Jakub byl jí znám. 

Křesťané putovali především do Svaté 
země a ke hrobům apoštolů a mučedníků. 
Postupně věřící vyhledávali stále více po-
svátných míst. Pro Franky byl svatý Mar-
tin, vo ják a biskup, jakýmsi „národním 
světcem", k jeho hrobu v Tours přicházeli 
králové i prostí lidé. I j iné národy si časem 
vypěstovaly zvlášť niterný vztah ke „své-
mu" světci: Irové k Patrikovi, Němci 
k Bonifácovi, Angličané k Tomáši Becke-
tovi, Norové k Olafovi, Maďaři ke Štěpá-
novi, Češi k Václavovi, Švýcaři k bratru 
Klausovi. Uctívání takových světců sehrá-
lo ve lkou roli při vytváření vědomí souná-
ležitosti přesahující jednotlivé skupiny. 
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zábavou, okrsková soutěž požárních družstev), čer-
vený kříž (zdravotní přednášky, den matek), svaz 
žen, ale i jednotlivci v pořádání sportovních akcí, 
jako jsou turnaje v kopané a hokeji. Občané, ale 
hlavně pak mládež, samozřejmě oceňují velké akce, 
jakými jsou masopust, pálení čarodějnic, fotbalový 
turnaj pořádaný u příležitosti místní pouti, která spa-
dá na srpen a letos bude přímo 15. srpna se mší sva-
tou v místním kostele. Dodržuje se i havelské 
posvícení, jehož účastníci se vždy sejdou k přátel-
skému setkání na taneční zábavě v místním pohos-
tinství. 

Přestože obyvatelé obcí jsou převážně vázáni na 
zdravotní služby v Ledči, začínají se postupně vy-
užívat i tyto služby ve Světlé, a to hlavně lékaři spe-
cialisté. Dopravní obslužnost se ustálila a drobné 
úpravy jízdních řádů se vždy řeší ke spokojenosti 

cestujících. Rádi bychom, aby obec 
byla zařazena do plánované cyklo-
trasy z Podoubraví na Posázaví 
s trasou Chotěboř - Habry - Číhošť 
- Posázaví. Nemalou zajímavostí 
by pro turisty byl fakt, že v obci byl 
matematicky i geodeticky určen 
střed České republiky (údaj z dubna 
letošního roku). A to na pozemku 
pana Antonína Ruta, směrem z Čí-
hoště na Hroznětín. Tuto skuteč-
nost dokonce zaznamenali už 
i pracovníci japonského velvysla-
nectví v Praze a s rodinnými pří-
slušníky toto místo navštívili. 

Jako většina obcí, tak i Číhošť 
vede obecní kroniku, kterou v sou-

časné době svědomitě a podrobně vede pan Josef 
Srb. Podobné štěstí na kronikáře jsme měli i v minu-
losti, a tak máme dost historických záznamů o životě 
v naší obci i kraji i pro budoucí generace. 

Jiří Novák 
starosta 

ny potravin, do ostatních obcí zajíždí pojízdná 
prodejna. 

Hlavním podnikatelským subjektem je v oblasti 
Klas a.s., jenž se zaměřuje na zemědělskou výrobu 
v oblasti rostlinné, živočišné i opravárenské činnos-
ti. Právě část opravářské dílny je pronajmuta firmou 
REGATECH. Dále zde provozuje truhlářství firma 
TAIRON, v Hlohově firma KORA opravy osobních 
automobilů a motorů. Další drobní podnikatelé tu 
nabízejí služby zednické, krejčovství, lesní práce, 
autodopravu a nezanedbatelný je také počet soukro-
mých zemědělců. 

V současné době probíhá v obci plynofikace. Přes 
určité problémy se dá předpokládat, že bude toto 
dílo v letošním roce dokončeno. V celkových fi-
nančních nákladech to představuje pro obec 4,5 mil. 
Kč, což je částka značně vyčerpávající. Po zhodno-

cení stavu veřejného vodovodu rozhodlo zastupitel-
stvo provést výstavbu nového vodovodu. Pro tuto 
významnou stavbu v současné době probíhají územ-
ní řízení a projektové práce. V souběhu s tím se také 
zpracovávají opatření proti přívalovým dešťům, aby 
se tak zabránilo velkým škodám, které nás sice po-
stihují nepravidelně, ale květen 2003 máme ještě 
v živé paměti. 

V návaznosti na „strategický plán 
rozvoje Mikroregionu Ledečsko" 
připravujeme studii na stavbu silni-
ce, která bude spojovat Kynice 
s Hroznětínem. V minulosti byla 
hlavní investiční akcí rekonstrukce 
rybníka Vyšák v Hlohově (náklad 
3,2 mil. Kč) a rybníka Dolní pod 
Číhoští (náklad 1,6 mil. Kč). 
Z drobných akcí je to přístavba po-
žární zbrojnice se zasedací místnos-
tí, rekonstrukce skladu v prodejně 
potravin na knihovnu, investice do 
vybavení knihovny, včetně počíta-
če s napojením na internet. 

V obci tradičně dobře pracují 
společenské organizace, zejména 
hasiči (maškarní průvod s taneční 
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MUZEUM : HRAD LEDEČ K S.! 
Od 13. 7. do 29. 8. 2004 je možné ! 

v galerii městského muzea zhlédnout j 
výstavu „Z darů kostela ledečskému | 

muzeu". ? 
Otevřeno: j 

Út-Ne, 9-12,13-16 hod. \ 
Koncem měsíce července se budou na j 
hradě pňpravovat a natáčet dvě scény i 

k filmu francouzské produkce „Tři \ 
mušketýři". j 

V roce 2003 byly na našem hradě zahájeny další dvě etapy oprav a to obnova stře-
chy, krovu, klempířských prvků a hromosvodů jihovýchodní budovy a statické zajiš-
tění a konzervace hradebních zdí (hradební zdi parkánu a zahradní terasy s altánem). 

Na opravu střechy bylo v r. 2003 vynaloženo cca 707 tis. Kč a letos bude dokonče-
na při vynaložení cca 534 tis. Kč. Financování je z prostředků spoluvlastníků hradu, 
města Ledeč nad Sázavou a fy AQUACOMP HARD, s.r.o. Ledeč nad Sázavou s fi-
nančním přispěním Ministerstva kultury ČR z programu záchrany architektonického 
dědictví na obnovu nemovitých kulturních památek v celkové výši 700 tis. Kč v prů-
běhu obou let. 

Na statické zajištění a konzervaci hradebních zdí bylo v r. 2003 vynaloženo cca 
726 tis. Kč, v letošním roce se počítá s investováním cca 1005 tis. Kč a pokud bude 
dostatek finančních prostředků, dokončí se tato etapa v roce 2005. Kromě výše uve-
dených spoluvlastníků hradu se na financování podílí i kraj Vysočina svými příspěv-
ky (dotacemi) z rozpočtu kraje vyčleněnými na obnovu kulturních památek. V r. 
2003-2004 je to celkem 600 tis. Kč. 

Na snímkuje průběh prací opravy altánku v zahradní terase. B.S. 

ÚSPĚCH ŽÁKŮ GYMNÁZIA, VOŠ a ISŠ V ZEMĚPISNÉ SOUTĚŽI 
Žáci Gymnázia v Ledči nad Sázavou se každoročně pod vedením Mgr. Ireny 

Adamcové zúčastňují soutěže Eurorebus, kterou vyhlašuje pro kolektivy tříd spo-
lečnost TERRA-KLUB. 

V letošním školním roce na základě úspěšnosti v dlouhodobém systému soutěže 
postoupily dvě třídy, sekunda a kvarta, do regionálního kola. Do tohoto veřejného 
kola bylo vybráno celkem 400 školních tříd z Čech. Každou třídu reprezentovala 
dvojice žáků: za sekundu bojovala IVA KOVANDOVÁ a ONDŘEJ JELÍNEK 
a za kvartu JAN KOVANDA a KAREL BARTÁK. Postupovým kritériem byla 
výhradně správnost odpovědí, tedy zeměpisné znalosti žáků. V regionálním kole 
sekunda obsadila 32. místo a kvarta 16. místo. 

Obě třídy tedy postoupily do Celostátního veřejného kola hlavní soutěže škol-
ních tříd Eurorebus 2003/2004, které se konalo v květnu v Praze za účasti 61 školy 
z celé České republiky. 

Sekunda se v této silné konkurenci umístila na 44. místě a kvarta na velmi pěk-
ném 21. místě, což je jistě velký úspěch a povzbuzení do dalšího studia. 

v y u č u j í c í z e m ě p i s u 

Pojišťovna GENERALI nabízí své 
služby v oblasti pojištění 

• majetku 
• osob 
• auto, moto 

Kontakt: tel.: 721 753 943 
kancelář - Lipová 569 
Zruč nad Sázavou 
(vedle hotelu) 

Václav Langr 
258 68 Všebořice 34 

P R O D Á M G A R S O N K U 1+1 V OS. 
VLASTNICTVÍ, 3. PATRO. CENA 
DOHODOU. TEL.: 728 733 699, 
569 722 042. 

T e n i s 
Na oblastních tenisových přeborech 

mladších žákyň, které se konaly 
v Hradci Králové, se výborně prezen-
tovala B. Svobodová z Ledče n. S. Ve 
dvouhře skončila třetí a ve čtyřhře ob-
sadila s Pavlou Tvrdíkovou druhé mís-
to. JS 

F O T O K L U B Zruč nad Sázavou 
ve spolupráci s oddělením kultury 

MěU Zruč nad Sázavou a společností 
Konica Minol ta Photo Imag ing 

Czech, s.r.o. 
v y h l a š u j e 

5. R O Č N Í K F O T O S O U T Ě Ž E 
o dva kompaktní fotoaparáty KONICA 

a barevné filmy KONICA Centuria 
soutěžní podmínky: 
1. Soutěž je vyhlášena pro občany Zruče nad Sá-

zavou a oblasti Posázaví. 
2. Soutěže se nesmí zúčastnit profesionální foto-

grafové ani členové fotografických klubů 
a sdružení. 

3. Téma fotografií je volné. Fotografie mohou 
být černobílé i barevné. 

4. Rozměr fotografií: minimálně 9x13 cm, maxi-
málně 30x40 cm včetně případné pasparty. 

5. Soutěží se ve dvou věkových kategoriích: 
A-do 15 let, B- nad 15 let. 

6. Maximální počet fotografií od jednoho autora 
je 5 kusů. Fotoseriály a cykly se do soutěže ne-
přijímají. 

7. Fotografie musí být na rubu označeny štítkem, 
na kterém bude uvedeno: jméno a příjmení au-
tora, celá adresa bydliště, věk autora, soutěžní 
kategorie a název snímku. (Nepopisujte přímo 
fotografie) 

8. Autorské právo zůstává zachováno autorovi. 
Dopisování týkající se soutěže není možné. 

9. Pokud autor obesílá soutěž snímkem zhotove-
ným digitálním fotoaparátem, nebo editova-
ným počítačem, označí jej písmenem „D". 
Tyto fotografie musí být v provedení na foto-
papíře. 

10. Hodnocení fotografií provede porota jmeno-
vaná Fotoklubem Zruč nad Sázavou. Její roz-
hodnutí je nenapadnutelné a konečné. 

11.V kategorii A bude hlavní cenou kompaktní 
fotoaparát KONICA Z-up 90e, v kategorii B 
kompaktní fotoaparát KONICA Lexio 115. 
Další věcné ceny - barevné filmy KONICA 
Centuria - budou uděleny v obou kategoriích 
bez udání pořadí. 

12. Porota si vyhrazuje právo některou z cen ne-
udělit, popř. sloučit či přerozdělit. 

13. Autoři budou vyrozuměni a výsledky soutěže 
zveřejněny v regionálním tisku a na internetu. 

14. Pořadatelé si vyhrazují právo oceněné foto-
grafie a jména autorů publikovat v tisku a na 
internetu. 

15. Ze všech soutěžních fotografií bude uspořá-
dána výstava. Na vernisáž této výstavy budou 
pozváni všichni autoři. 

16. Pokud autor požaduje vrácení svých fotogra-
fií, musí k nim přiložit řádně ofrankovanou 
obálku s adresou. Fotografie si bude možno 
také vyzvednout osobně na oddělení kultury 
MěÚ Zruč nad Sázavou. 

17. Fotografie do soutěže předejte osobně nebo 
zašlete na jednu z těchto adres: 

- odd. kultury MěU, paní Janatová, 285 22 Zruč 
nad Sázavou, tel.: 327 531 194 

- Eda Janovský, Slunný vrch 783, 285 22 Zruč 
nad Sázavou, tel.: 327 531 769 

18. Uzávěrka soutěže je 31.10. 2004 (rozhoduje 
datum poštovního razítka) 

19. Svou účastí souhlasí autor s výše uvedenými 
podmínkami. 

Další informace o soutěži: 
www.zruc.cz,www.mesto-zruc.cz, 
na odd. kultury MěÚ Zruč n.S., 
nebo na telefonech: 
327 531 769 (Eda Janovský), 
777 26 86 47 (Jaroslav Bouma) 

Opravy na ledečském hrade pokračují 
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Bohumil Vít Tajovský: 
Člověk musí hořet. 

Nakladatelství Torst 2001 
Aleš Palán a Jan Paulas kladli otázky opa-

tu želivského kláštera premonstrátů B. V. 
Tajovskému a výsledkem byla zajímavá 
publikace o 600 stranách. Převážnou část 
díla tvoří 13 kapitol, v nichž se promítá boha-
tý život a i dramatické okamžiky opata kláš-
tera, další část obsahuje pohledy dalších osob 
na opata Tajovského. Následuje i bohatá ob-
razová příloha a dokonce obsáhlý jmenný 
rejstřík. 

O uvedené knize se zmiňuji mj. z důvodu, 
že jsou v ní zmínky o Ledči n. S. a okolí, na-
víc i o lidech zde žijících. A takových publi-
kací zase tolik není, aby se jen mávlo rukou. 
Bohumil Vít Tajovský se narodil r. 1912 
v Kletečné, která leží na řece Sázavě nad 
Okrouhlicí. Zde chodil do školy a do gymná-
zia pak v Německém Brodě. V roce 1937 
vstoupil do želivského kláštera. Premonstráti 
se zabývali mj. i pedagogikou, takže v r. 
1941 po profesorských zkouškách vyučoval 
na gymnáziu v Humpolci latinu, dějepis, fi-
lozofii a náboženství až do roku 1948. Logic-
ky tedy vzpomíná na tamní profesory a pro 
pamětníky z ledečského gymnázia bude zají-
mavé, že to byl humpolecký ředitel ústavu 
prof. Alfréd Kobrle a prof. Zdeněk Knaute. 
Oba se koncem 40. let ocitli na ledečském 
gymnáziu, když po rozhodnutí akčního vý-
boru byli z ústavu „odejiti". Oba jsem zažil 
jako třídní profesory a určitě by bylo zásluž-
né se někdy o těchto dvou vzácných lidech na 
stránkách zmínit podrobněji. Píše i o Václa-
vu Hutterovi, který také v Ledči žil a za své-
ho působení v Humpolci povoloval řadu akcí 
(ochotnická představení aj.) organizovaných 
premonstráty v Zelivě. (Také v areálu klášte-
ra byl zatčen gestapem v r. 1939.) 

Dne 11. prosince 1949 došlo v Číhošti ke 
známé události s křížem na oltáři a opat Ta-
jovský sem v lednu 1950 zajel. V knize po-
drobně líčí svoje zážitky, rozhovor s p. 
Josefem Toufarem a dalšími lidmi. Jeho ná-
zory jsou zajímavé podobně jako jeho skep-
tický názor na tu záležitost. Nicméně 
zakrátko byl zatčen tajnou policií a odvážen 
ze Želiva. Za zmínku stojí, že první zastavení 
bylo v Ledči n. S., kde byl do auta naložen 
kostelník Pártl. Odtud neradostná cesta po-
kračovala do Valdic u Jičína. Ještě v roce 
1950 stanul před soudem s dalšími řeholníky 
a po zmanipulovaném procesu pak odsouzen 
k 20 letům vězení. Postupně prošel Pankrá-
cem, Mírovém, Valdicemi a Leopoldovem. 
V Leopoldově pracoval při kompletacích 
zbraní na revolverovém soustruhu, přičemž 
na vedlejším pracoval vězeň Gustáv Husák. 
Už tehdy říkal, že bude prezidentem. B. V. 
Tajovský byl propuštěn v roce 1960 a poslé-
ze pracoval jako lesní dělník, topič, archivář 
apod. a bydlel v Havlíčkově Brodě. 

Autoři v dalších kapitolách směřují rozho-
vor k osudům po roce 1989, které vyústily 
v roce 1993 v jeho návrat s řádovou komuni-
tou do Želiva. V r. 1996 mu byl prezidentem 
republiky udělen Řád TGM, dále pak získal 
řadu čestných občanství, doktorát honoris 
causa aj. 

Bohumil Vít Tajovský zemřel v r. 1999 
a je pochován na želivském hřbitově. Každo-
pádně má tato publikace velkou vypovídací 
hodnotu týkající se událostí druhé poloviny 
minulého století v našem regionu a stojí za 
přečtení. Dr. Miroslav Vostatek 

CENA HEJTMANA I DO LEDČE 

Svářečská škola na Weldingu 

Ve čtvrtek 24. červ-
na 2004 byly na Kraj-
ském úřadě v Jihlavě 
slavnostně předány 
Ceny hejtmana Vyso-
činy dětem a mládeži, 
kteří letos uspěli na re-
publikové úrovni 
v různých soutěžích 
a olympiádách. 

Z Ledče nad Sáza-
vou se do Ústředního 
kola literárně drama-
tického oboru, které 
se koncem května ko-
nalo v Uherském Hra-
dišti, probojovala stu-
dentka gymnázia 
Markéta Prchalová, 
ročník 1989, tj. II. ka-
tegorie. Pod vedením 
lektorky ZUŠ Petry 
Ochové (na fotce s ba-
tůžkem) si připravila 

dramatizaci povídky L. Aškenazyho Vajíčko a svým přednesem porotu i divá-
ky zaujala. 

Markéta předávání ceny popsala takto: „Byl to opravdu zážitek! Celá akce 
proběhla ve velice slavnostním stylu v nádherně vyzdobených prostorách 
Krajského úřadu. Všichni jsme dostali mnoho hodnotných věcí a finanční od-
měnu. Předávání cen bylo provázeno kulturním programem, zakončeným bo-
hatým rautem." 

Markétě přejeme hodně dalších úspěchů v dramatickém oboru a jí i Petře 
také blahopřejeme! Za ZUŠ Mizerov J. Laudátová 

Logo svářečské školy 
Cihlář jste mohli vidět na 
svářečské výstavě WEL-
DING, která se konala 
v Brně. Pravidelně jednou 
za dva roky se svářečská 
veřejnost má možnost se-
známit s novinkami 
v oboru svařování. Děv-
čata, s logem svářečské 
školy na prsou, se uplatni-
la jako hostesky a infor-
mátorky, na stánku 
výrobce svařovací techni-
ky firmy EWM s.r.o., kte-
rá své kvalitní svářečky 
pro český a německý trh 
vyrábí v Rumburku. Děv-
čata zde využila své zku-
šenosti získané při výuce 
svařování v ochranných atmosférách. Na snímku vidíte společně s panem Jo-
sefem Šmídem zleva slečnu Helenu Kliskou a slečnu Lucii Pavelkovou. Pro 
širokou svářečskou veřejnost předváděly kvalitní svařovací zdroje, poskyto-
valy informace a zájemcům umožnily i vyzkoušení široké nabídky svářeček. 
Při předvádění plně využily znalosti získané při výuce ve svářečské škole 
a dále si rozšířily své zkušenosti při jednání se zákazníky. Spokojenost ná-
vštěvníků a mnohdy i příjemné překvapení nad zručností děvčat prokázalo 
kvalitu výuky ve svářečské škole Cihlář. LI 
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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 

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

ČÍHOŠŤ 

v 

Osady - Hlohov, Hroznětín, lunochody, Zdesla-
vice. 

Zmíněné obce najdeme jen pár kilometrů severně 
od Leděe, v nadmořské výšce 545 m n. m. V součas-
né době zde žije celkem 316 obyvatel (Číhošť - 163, 
Hlohov - 39, Hroznětín - 41, Tunochody - 49, 
Zdeslavice 24). Pro srovnání uvádím údaj starý té-
měř 100 let, kdy jen samotná Čí-
hošť měla na 300 obyvatel! 
Obyvatel je tu sice stále méně, ale 
rozloha místní správy je o to větší. 
V současné době má zastupitelstvo 
těchto obcí následující složení: Jiří 
Novák (starosta), František Vavřič-
ka (místostarosta), členové - Josef 
Cihlář, František Cihlář, Jiří Kalen-
ský, Miroslav Karel, Luboš Mais-
ner, Miroslav Rauer, Jaroslav 
Urban. 

Každá z osad má pochopitelně 
svoji historii. Číhošť, podle kroniká-
ře Hájka, se datuje už od roku 1140, 
kdy zde stávala tvrz. V historických 
pramenech je o ní poprvé zmínka z roku 1347. A jak 
vznikl název obce? Sešlost pánů na tvrzi zjistila cizin-
ce ve svých řadách a neustálými dotazy „čí že je to 
host", vznikla Číhošť. Svého času to bylo významné 
hospodářské a kulturní centrum, což je doloženo v zá-
znamech v Zemských deskách v Praze. 

V kopcích nad obcí se od roku 1348 do roku 1806 
dolovalo stříbro a jiné vzácné rudy. Tak bychom ne-

daleko osady Zdeslavice také našli vápencové lomy. 
Mezi Zdeslavicemi a Číhoští se také odehrála jedna 
z posledních bitev se švédskými vojsky v tomto kra-
ji-

Významnou dominantou obce je kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie, který František Palacký popisuje 
ve svých dílech už z roku 1350 jako kostel farní. Pů-

vodně byl kolem kostela hřbitov. V roce 1948 bylo 
prostranství kolem této církevní stavby oploceno 
a byla zde postavena brána. V té době zde také půso-
bil farář Josef Toufar. Jen o rok později se tu stala 
řada známých a mnohokrát popsaných událostí, a na 
to byl v roce 1950 farář Toufar zatčen a umučen. Až 
po čtyřiceti letech se tento kněz dočkal satisfakce 
a byl mu na nádvoří kostela slavnostně odhalen 

pomník, který je dílem sochaře Ro-
mana Podrázského. Od roku 1900 
j e v Číhošti vybudována evangelic-
ká modlitebna, která slouží až do 
současnosti. 

Je na škodu, že v tak velké obci 
byla uzavřena škola, která byla za-
ložena už roku 1848, a před třemi 
lety zrušena. Objekt je v současné 
době využíván k bydlení a je jen 
otázkou toku finančních prostředků 
obce, aby se zde podařilo vybudo-
vat více a hodnotnějších bytových 
jednotek. 

V Číhošti a v Hlohově jsou v pro-
nájmu provozovány ve večerních 
hodinách pohostinské služby. V Čí-
hošti a v Tunochodech jsou prodej-

l l 



POVODEŇ - 10. června 2004 
Veřejné sbírky 

Veřejnou sbírku na zmírnění následků živelné pohromy vyhlásilo 
z rozhodnutí Rady města Město Ledeč nad Sázavou. Od 21. června do 
20. července 2004 lze na speciální účet u Komerční banky zaslat fi-
nanční dar, který bude použit na pomoc osobám postiženým záplavami 
10. 6. 2004 v Ledči nad Sázavou. K 30. červnu zaslali nebo oznámili 
zaslání svého příspěvku do veřejné sbírky tito solidární dárci: 
Ing. K. Málek, ul. J. Haška 1 000,- Kč 
MVDr. P. Vrbka, ul. Habrecká 3 000,- Kč 
Z.Chlád, ul.Melechovská 3 000,- Kč 
Jaroslav Švec - ŠVEMA 15 000,- Kč 
Drogerie Théta 10 000,-Kč 
Obec Budíkov 15 000,-Kč 
Obec Bělá 10 000,-Kč 
Město Otrokovice 20 000,- Kč 
Město Chotěboř 20 000,- Kč 
Lesy ČRs.p. 200 000,-Kč 
Obec Ostrov 

Na účet města č. 78-79 434 40 257/0100 je možno zasílat pří-
spěvky do 20. 7.2004. Po tomto datu rozhodne Zastupitelstvo města 
o použití a rozdělení sbírky. 

Oblastní charita přispěchala na pomoc postiženým občanům 
s veřejnou sbírkou ihned v prvém týdnu po záplavách. Na návrh ve-
doucí stacionáře Petrklíč paní Ivety Vrbové (sama přitom vložila do 
pokladničky celou svoji odměnu za účast ve volební komisi - 800,-

Kč) změnila účel své pokladničkové sbírky a zřídila též účet 
u České spořitelny - číslo účtu 000000-1124600379 /0800. Studenti 
s pokladničkami posbírali 29 681,90 Kč, dalších 6 672,50 Kč se na-
střádalo v plexikové pokladničce v prodejně Sázavanka. Na účtu 
Oblastní charity se k poslednímu červnu objevila částka 144 507,-
Kč. Díky výhodné nabídce pana Brože z prodejny ELEKTRO 
SPEKTRUM obdarovala během prvního týdne po záplavách 15 
nejhůře postižených rodin elektrospotřebiči. Za lednice, pračky, 
mrazáky s 50% slevou od pana Brože zaplatila Oblastní charita 
z vybraných peněz 53161,- Kč. Zbylou částku rozdělí mezi postiže-
né občany na základě svého sociálního šetření. 

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

Pan Libor Joukl - podnikatel z Přibyslavi byl prvním nezišt-
ným dárcem. V pondělí 14. 6.2004 v prodejně SPEKTRUM nakou-
pil 3 ledničky a 1 pračku a ty osobně předal třem nejvíce postiženým 
rodinám. 

Výtěžek z diskotéky v hodnotě 11 800,- Kč věnovali TJ 
SOKOL, Restaurace „Na Růžku" a Diskotéka LUCIE Oblastní cha-
ritě na pomoc při záplavách v Ledči nad Sázavou. 

Všem jmenovaným i nejmenovaným dárcům a organizátorům 
patří veřejný obdiv a poděkování. -sv-

Povodeň na Sázavě 1714 

EBH rvv 42» MVOU *m» . TAS '̂ oJMO 

Letos 31. července uplyne už 290 let od zřejmě největší doložené 
povodně na horním Posázaví. Po veliké průtrži mračen v okolí Žďá-
ru nad Sázavou a Polné tehdy došlo k protržení hrází několika ryb-
níků a řekou se valila stoletá (?) voda. Do tehdejšího Německého 

Brodu dorazila ve čtyři hodiny odpoledne a nejhorší situace nastala 
ve dvě hodiny po půlnoci následujícího dne. 

„ Okolí Brodu mnohé zahrady a louky pískem a kamením, také 
hrozným smradlavým bahnem i v městě domy a zahrádky zanesla, 
takže místem na dlouhý loket i vejše bahna zůstala a v něm žab, ha-
dův a nejvíce velkých štírův jako ráčkův se nacházelo - a kteří z lo-
chův a domův to smradlavé bahno vynášeli, těm nohy i ruce otekly 
a pro velký smrad v domích dlouho být nemohli. Jaké naříkání 
a pláč byl, to každý povážiti může. " 

Poškozen byl i mlýn dolní Na Šlapačce, mlýn v Perknově a špej-
char. V Babicích pod Okrouhlicí napočítali 42 osob utonulých a po-
hřešovaných, Ve Světlé nad Sázavou 73 osob utonulých a také 24 
poškozených domů. Do Ledče přišla povodeň po půlnoci a zatopila 
až po střechy půl města (voda byla až 14 loktů zvejší). Pobořila oltá-
ře v kostele a v děkanství a zcela vzala do základu některé domy 
i s občany tam bydlícími. Strhla i Pelíškův most dosti silný a vyso-
ký. Utopilo se více jak 35 lidí a škoda tehdy byla vyčíslena na 
18 000 zlatých rýnských. Starý zápis kromě těchto faktů líčí drama-
ticky i jednotlivé příhody. Například jak v jednom ledečském domě 
se všichni utopili, jen jedno maličké děťátko v necičkách ležící zůs-
talo naživu, když je voda vynesla na vršek kamen, kde bylo po 
opadnutí vody nalezeno. Anebo jak po vodě byly unášeny dvě malé 
děti držící se za ruce a mající mezi sebou koťátko. Velká voda si teh-
dy vybrala krutou daň. Dnes už ji pamatují jen zažloutlé stránky sta-
robylých zápisů. 

Zasahovali při povodni 
Veřejné poděkování si zaslouží následu-
jící kolektivy a obětavci, kteří zasahovali 
při ničivé povodni v Pivovarském údolí: 
• Hasičský záchranný sbor Ledeč n. S. 
• Hasičský záchranný sbor Havl. Brod 
• Sbor dobrovolných hasičů Ledeč n. S. 
• Sbor dobrovolných hasičů Světlá n. S. 
• Sbor dobrovolných hasičů Golčův Jení-

kov 
• Sbor dobrovolných hasičů Přibyslav 
• Sbor dobrovolných hasičů Kožlí 
• Sbor dobrovolných hasičů Jedlá 
• Sbor dobrovolných hasičů Číhošť 
• Záchranný tým Štrasburk z Prahy-Libně 

• Policisté z Ledče nad Sázavou a z Hav-
líčkova Brodu 

• Firma A.S.A. Dačice - rozvoz kontej-
nerů, odvoz odpadu 

•Firma EVOS-HYDRO - bagrování, 
vyprošťování 

' Firma Technické služby s.r.o. - odvoz 
odpadu, čištění, úklid 

' Pan Drnovec s jeřábem UDS - vyproš-
ťování 

• V. Urban, ing. V. Pospíšil, P. B l a h e t a -
revize elektro 

• J. Havel, M. Časar, J. Vondena - elek-
trikáři 

• Vodovody a kanalizace - Bartůšek 

Dle zápisů Jiřího Valcháře 

• Zaměstnanci stacionáře Petrklíč -
úklid, pomoc, sociální šetření 

Jmenovité zveřejnění a poděkování za 
obětavost zasluhují kpt. Vítězslav Hess -
velitel HZS a pplk. Jaroslav Nácovský -
ředitel HZS H.Brod, Iveta Vrbová 
a Anna Blažková z Oblastní charity. 

Stanislav Vrba, starosta města 

PODĚKOVANÍ 
Paní KLUCHOVÁ, Pivovarská ul 

268 děkuje všem, kteří pomohli při úkli-
du po povodni, která postihla část Led-
če nad Sázavou. Zvláště pak děkuje 
stacionáři Petrklíč a paní Vrbové. 
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POVODEŇ - 10. června 2004 
K příčinám povodní 
Ve čtvrtek 10.6.2004 postihla část Ledče nad Sázavou ni-

čivá povodeň. Vysoká povodňová vlna valící se údolím Ole-
šenského potoka ničila vše, co jí stálo v cestě a způsobila 
mnohamilionové škody. Majitelé postižených nemovitostí 
i místní samospráva se pochopitelně zajímají o to, jaké jsou 
příčiny této situace, zdají bylo možné předejít nebo alespoň 
zmírnit. Již druhý den po události zazněla z úst krajského 
hejtmana zpráva, že správce toku chtěl situaci řešit úpravami 
koryta, ale tyto úpravy mu nebyly umožněny ze strany 
ochránců přírody. 

Olešenský potok je skutečně přírodovědně velmi cennou 
lokalitou, žije zde mimo jiné unikátní populace mihule po-
toční. Správce toku hodlal stabilizovat dno potoka, zpevnit 
břehy a odtěžit náplavy písku pod ústím potoka v Sázavě. 
Nešlo tedy o žádná protipovodňová opatření, která by po-
mohla bezpečně provést velkou vodu zastavěným územím, 
ale pouze o opatření, která měla stabilizovat koryto a dočas-
ně omezit splavování zeminy do Sázavy. Provedení těchto 
úprav by na průběh čtvrteční povodně zcela jistě nemělo 
žádný vliv, způsobilo by pouze zničení unikátních přírod-
ních hodnot. 

Velikost povodně je vždy dána především stavem celého 
povodí a nejen stavem koryta v místě povodňových škod. 
V případě Olešenského potoka jde bohužel o silně svažité 
údolí, navíc s vysokým podílem protierozně nezajištěné orné 
půdy, která odtok srážkové vody do toku ještě zrychluje. Po 

v Ledči nad Sázavou 
enormních srážkách dochází za této situace ke vzniku nára-
zové povodňové vlny, obvykle s ničivými účinky. Přestože 
úpravami v horních částech povodí lze významně zvýšit 
schopnost krajiny zadržet vodu, shodují se odborníci v názo-
ru, že při enormních srážkách nelze vzniku povodně zabrá-
nit. Voda vždy teče dolů a když jí spadne velké množství, je 
vznik povodně zákonitý. Jediným opatřením, jak systémově 
předcházet povodňovým škodám, je nechat údolní nivy vol-
né, nestavět vodě do cesty žádné překážky. Velkým problé-
mem jsou především nedostatečně dimenzované mostní 
objekty, které se při povodni ucpou a způsobí vždy vzdutí 
vody a velké škody na okolních stavbách. Ohrožení zvyšuje 
také skládkování dřeva u toků nad obcí, - právě tento plo-
voucí materiál je nejčastější příčinou ucpání mostů. Situaci 
mohou velmi komplikovat také další nevhodně umístěné 
stavby. Pokud stavba zužuje průtočný profil údolní nivy, 
způsobí při povodni další vzdouvání vody a tím i řetězovitý 
nárůst v poškození dalších objektů... 

Průběh povodní nelze tedy ovlivnit úpravou krátkého úse-
ku toku, ale pouze trvalou péčí o stav celého povodí, o co 
největší schopnost pozemků zadržet vodu a uvážlivé povolo-
vání staveb v okolí vodních toků. 

Ing. Václav Hlaváč 
vedoucí střediska Agentury ochrany přírody 

a krajiny ČR v Havlíčkově Brodě 

TYM STRASBURK 
Přijeli v pátek odpoledne, bez pozvání, bez ohlášení 

a pustili se ihned do práce. Pomáhali, kde bylo zapo-
třebí, zvládli každou práci. Měli svoje vybavení, svoji 
techniku, svůj přístup. Byli rychlí, obětaví, nenároční, 
kamarádští. Vyspali se na hasičské stanici a ráno opět 
pokračovali v záchranných pracích. Bez nároku na 
odměnu, zadarmo, vzali si od nás jen řízek s chlebem 

k večeři a obědu. Odjížděli v sobotu odpoledne. Pře-
vlékli se, rozloučili stiskem ruky, naskákali do aut a 
odjeli. Bylo jich pět a říkali si Záchranný tým Štras-
burk. 

Velitelem zásahu byl Petr Časar, členy jednotky Petr 
Hamann, Evžen Janeba, Jiří Kruliš a Václav Zikmund. 

Díky, chlapi. -sv-
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Voda a bahno zaplavily Pivovarskou ulici 

POVODEŇ - 10. června 2004 

Šmolkově modré mraky na severní obloze nevěstily nic 
dobrého. Visely nepohnutě nad obzorem a dávaly o sobě 
vědět svým zlověstným hromobitím. Jakoby trucovitě se 
zastavily nad oblastí mezi Třebětínem, Vrbkou, Hostko-
vicemi, Hlohovem, Kozlovém, Tunochody, Hroznětínem 
a Číhoští, aby tam během pár hodin vylily své mohutné 
zásoby vody a ledových krup na prostorné bramborové 
a kukuřičné stráně. Potůčky a potoky směřující z této ob-
lasti směrem k našemu městu a řece Sázavě jsou během 
chvilky plné, jejich koryta jim již nestačí, zaplavují údol-
ní nivy směřující k Ledči nad Sázavou. Rybníky ve Vrbce 
a Hlohově přetékají přes své hráze a povodňová vlna 
z dešťové vody plná bahna a klestí se valí nejkratší cestou 
k našemu městu. Co jí stojí v cestě, zaplavuje, bortí a od-
náší s sebou. Nic ji už nedokáže zastavit. 

V 18.00 hodin 10. června 2004 se v Ledči nad Sázavou 
rozezněly sirény jednotným varovným signálem. Hasiči 
se sjíždějí na novotou zářící hasičskou stanici v Pivovar-
ské ulici. Přesedají do speciálních vozů a směřují k rybní-
ku v Hlohově, kde hrozí protržení hráze. Své soukromé 
vozy zanechávají ve dvoře hasičské stanice. 

V 19.30 hodin mě hasiči telefonicky žádají o příjezd 
k hlohovskému rybníku. Spojuji se ihned též telefonicky 
s tajemníkem ledečské bezpečnostní rady ing. Dvořákem 
a vyjíždím pro něho do Kožlí. V centru města se objevuje-
me v 19.55 hodin. Drobně prší a v ústí Čechovy ulice po-
bíhají skupinky lidí, sledují do tří čtvrtin zaplavenou 
ulici. Zastavujeme na náměstí Svobody a zjišťujeme 
s úžasem rozsah a ničící sílu živelné pohromy. Špinavá 
hučící voda se valí celým profilem Pivovarské ulice, z ko-

ryta Olešenského potoka je široká a dravá řeka, rozlévá se 
po silnici na Kozlov, zaplavuje zahrady, sklepy, přízemí 
domů. Odnáší s sebou kmeny, prkna, ploty, popelnice, 
boty, domácí zvířata, automobily, pláty asfaltu, obytný 
přívěs, modrý kontejner na odpady. Ve svém ústí se potok 
rozlévá do ulice Čechovy a po Heroldově nábřeží. Špina-
vý vodopád přepadá z nábřeží v délce sto metrů přes 
chodník do řeky Sázavy. Voda stále stoupá, zlověstně 
hučí a proniká do všech otvorů a škvír, které zaplavuje, 
vaří se, podemílá, nedá se zastavit. 

Žhavíme telefony, svoláváme členy bezpečnostní rady, 
voláme hasiče, majitele vyprošťovací techniky, setkává-
me se v ulici s okresním ředitelem hasičů pplk. Nácov-
ským, svoláváme jednání krizového štábu na městský 
úřad. Z telefonátů s hasiči zjišťujeme stav povodně, která 
zaplavila celou Pivovarskou ulici, rybníky v Hlohově 
přetékají, ale hráze nápor vody vydržely. Zajišťujeme 
místa k ubytování pro případ evakuace, informujeme 
okresní a krajské orgány, zapisujeme první záznamy do 
povodňové knihy. 

Lidé a hasiči zatím bojují s rozbouřeným živlem, snaží 
se zachytit a uvázat plovoucí automobily, zachraňují věci 
a domácí zvířata, zachraňují i své holé životy. 

Na místo neštěstí přijíždějí novináři a reportéři televiz-
ních stanic. Prodírají se zaplavenou ulicí, nahlížejí do 
domů a bytů, hovoří s obyvateli, hasiči, policií. 

Těžká vyprošťovací technika hasičů, firmy 
EVOS-HYDRO a pana Drnovce se snaží uvolnit zatara-
sené mostky v ústí Olešenského potoka. Vyprošťuje auto-
mobily, obytný přívěs a naplavené zátarasy. Voda začíná 
pozvolna opadávat. Brodíme se nánosy bahna, zjišťujeme 
první škody, hrozíme se nejhoršího. Potemnělá Pivovar-
ská ulice je bez elektriky, bez vodovodu, plná bahna, na-
plavenin a haraburdí. Všude se pohybují hasiči se svou 
technikou, traktory, těžká technika s jeřáby, lidé s bater-
kami a lopatami. Ledečský most a náměstí Svobody se 
s půlnocí vylidňuje. V půl třetí ráno provádí hasiči čištění 
hlavní silnice na Světlou a uvolňují zátarasy pro ranní 
provoz. Silnice na Kozlov zůstává uzavřena. Střeží ji po-
licie. Jdeme si na dvě hodinky odpočinout. 

V pátek ráno v 5.15 hodin procházím dílo zkázy. Řada 
lidí již pracuje, mnozí z nich zajisté pracovali celou noc, 
vyčerpávají vodu ze sklepů, odstraňují bahno, zátarasy, 
naplaveniny. Dvůr hasičské stanice včetně soukromých 
vozů hasičů je plný bahna. Olešenský potok je již ve svém 
korytě, ale jeho tok je stále velice silný. Silnice je v úseku 
jednoho kilometru rozervaná, samá díra a trhlina, pláty 
asfaltu se povalují po loukách, mostky přes potok jsou 
stále zataraseny kmeny, kameny a různým haraburdím, 
poničené automobily lemují břehy potoka, ploty kolem 
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POVODEŇ - 10. června 2004 
domků potrhány, zábradlí u chodníků pokrouceno, chod-
níky poničeny, sloupy veřejného osvětlení též, opěrné zdi 
zničeny zcela. Prodejna Jednoty je totálně vyplavena, 
vstupní dveře vylomeny, zboží z prodejny se povaluje 
všude po okolí. Sádky pana Píbila neexistují. 

Jsem ohromen tím hrůzným pohledem, ale též překva-
pen, že nacházím domky a budovy celé, bez zjevného sta-
tického poškození. Mostky jsou poškozeny, ale na svém 
místě, lidé jsou vyděšení, unavení, ale živí a činorodí. Bo-
hudíky. 

Zajišťuji nejprve techniku a pracovníky Technických 
služeb k čištění ulice. Dále vyzýváme firmu A.S.A. k při-
stavení a odvážení kontejnerů s odpadem. Do ulice se 
sjíždějí první dobrovolní pomocníci. Hasičské sbory 
z Ledče, Světlé, H. Brodu, Jedlé, Kožlí, Číhoště, G. Jení-
kova, Přibyslavi, zaměstnanci stacionáře Petrklíč v čele 
se svoji vedoucí, elektrikáři z rozvodných závodů, plyna-
ři, zaměstnanci vodovodů a kanalizací, správa a údržba 
silnic, zaměstnanci firmy EVOS-HYDRO. Všichni se 
rozbíhají po svém, každý ví, kde je ho potřeba. Zastupitel 
Kouba přiváží bednu pracovních rukavic, Technické 
služby za asistence policie uzavírají na můj pokyn opět 
silnici na Světlou. 

V 8.00 hodin se schází na hasičské stanici krizový štáb. 
Tvoří jej starosta Vrba, místostarosta Doležal, tajemník 
štábu ing. Dvořák, velitelé hasičů kpt. Hess a pplk. Ná-
covský, velitel policie Wurm. Přizýváme si zástupce jed-
notlivých firem, zjišťujeme situaci a rozdělujeme úkoly. 
Nejdůležitější je uvolnit mostky, vyčistit koryto potoka, 
odstranit bahno, odčerpat vodu ze sklepů, rozmístit a od-
vážet kontejnery. Dále obnovit elektriku, vodovod, zajis-
tit plynovod. Též zajistit občerstvení pro hasiče, zajistit 

dokumentování stavu, požádat o pomoc dopravní policii, 
informovat o uzavírce, organizovat objížďku, zajistit vy-
sokotlaká čistící zařízení a vysoušeče. 

Přijíždějí opět novináři a reportéři, v 9.00 hodin se na 
místo neštěstí dostavuje hejtman kraje Vysočina ing. 
František Dohnal. Následují ho později i jeho první ná-
městek RNDr. Vystrčil, radní kraje Paeddr. Matějková, 
vedoucí investičního oddělení Krajského úřadu ing. Str-
nadová, poradce ministra obrany pan Krčál, náměstek mi-
nistra vnitra pan Zeman, poslanci Karel Černý a ing. Petr 

Zgarba, poradkyně ministra MPO dr. Běla Hejná, ná-
městek hejtmana RNDr. Pospíchal, krajský ředitel HZS 
pplk. Ing. Ryba, jeho náměstek plk. Ing. Zadina, zástupce 
ředitele OŘ Policie pplk. JUDr. Hrdina. Všichni se zají-
mají o škody a slibují pomoc, všem se musíme věnovat. 

Pomoc nabízí starostové okolních měst a zástupci růz-
ných specializovaných firem. S díky jejich přímou pomoc 
odmítám, v ulici je v této době již dost techniky i dost lidí. 
Pomáhají známí, příbuzní, zaměstnanci firem i řada do-
brovolníků. 

Páteřní rozvody elektro jsou připojovány postupně bě-
hem dopoledne, hlavní most v ústí potoka se daří uvolnit 
od zátarasů až v 16 hodin, vodovod až v 21 hodin. Pohře-
šovaný automobil se nachází pod mostkem u Jednoty až 
v sobotu odpoledne. 

Celý víkend se pokračuje v čištění, čerpání, odvážení 
bahna, odpadů, hasiči neúnavně pomáhají, kde je třeba, 
pracovníci A.S.A. odváží kontejner za kontejnerem. Kri-
zový štáb se schází a pracuje po celý víkend. 

V pondělí je Pivovarské údolí stále děsivě poničené, ale 
již celkem čisté. Vy čí slujeme škody a organizujeme po-
moc. První tři nejhůře postižené rodiny dostávají nové 
elektrospotřebiče, pokladničky a konto oblastní charity se 
plní příspěvky. Hladina Olešenského potoka klesá, ale 
jeho proud stále hrozí potopou. Stačilo pouhých 20 minut, 
aby se bez varování vylil z břehů a vodou s bahnem zapla-
vil celou Pivovarskou ulici. Stanislav Vrba 

starosta města 

mm&mŘ 9 



m 

Snadný uvěř pro každého 
• j i Od 20 oso u 
• pro zaměstnance, podnikatele 

i áíkfiodce 
• sepsán smlouvy je zcela zdarma! 

I 
; kv 1 ' ~ \ in 

1 * • 

t • o 
Zavolejte Našeho prodejce: 
602 722 382 

K o o p e r a t i v a 
POJ I STO N A A. S. 

zajišťuje sjednávání životního pojištění, 
pojištění majetku občanů a odpovědnosti 
za škodu, havarijního pojištění, pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidel 
a cestovní pojištění 

Kancelář 
Havlíčkova ul. 186 

584 01 Ledeč nad Sázavou 
St, Pá: 14-16 hodin 

Kontakt: 604 161 302, 569 726 037 

TRIANGL-NOVÝ KATALOG 
Výběr zboží z nového katalogu 

bez navýšení cen zboží. 
Dodací lhůta zboží do 3 dnů (dovoz zdarma). 

Kancelář 
Havlíčkova ul. 186 

584 01 Ledeč nad Sázavou 
St, Pá: 14-16 hodin 

Kontakt: 604 161 302, 569 726 037 

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA 

70. narozeniny oslaví 
4. 7. Štěpánková Jarmila, J. Haška 605 
31 .7 . Kavka František, J. Haška 646 
75. narozeniny oslaví 
16. 7. Věncová Oluška, J. Haška 614 
17. 7. Dolejš Miroslav, Jiřího Wolkera 794 
27. 7. Průšová Marta, M. Majerové 924 
80. narozeniny oslaví 
9. 7. Vohlmutová Eliška, Vrbka 35 
10. 7. MUDr. Nováková Lenka 

Stínadla 1041 
18. 7. Binková Věra, 28. října 565 
85. narozeniny oslaví 
11.7. MUDr. Mlejnková Božena 

Zoufalka III. 997 
15. 7. Hegenbartová Božena, Vrbka 14 
90. narozeniny oslaví 
23. 7. Pajer Antonín, Petra Bezruce 1144 
91. narozeniny oslaví 
19. 7. Viktorová Anna, Havlíčkova 88 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prožití dalších dnů Vašeho života ve zdraví 
a spokojenosti. 
Narozeni 
Sophia Aurelia Cremonini 
Adéla Hatáková 
Jan Holoubek 
Tomáš Popek 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození 
Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, 
aby vyrůstalo ve zdraví a k všeobecné ra-
dosti. 
Svatby 
Alena Končelová & Livora Josef 
Eliška Hovorková & Bělohradský Radek 
Novomanželům přejeme do společného ži-
vota hodně lásky, porozumění a spokoje-
nosti. 
Zemřeli 
Kroužek Miloslav Janovec Karel 
Borovský Josef Kanda^Jaroslav 
Škvor Karel Štěch Jan 
Vaňkát Josef Vosiková Blažena 

Z KRONIKY 

NESEĎTE DOMA A POJĎTE 
V SRPNU DO KINA! 

4. 8. UMUČENÍ KRISTA 
20.00 Film o posledních dvanácti hodinách 

života Ježíše Krista. Režisér Mel 
Gibson se vyznává z toho, jak Ježí-
šův příběh vidí on. 

7 .8 . GOTHIKA 
20.00 Jestliže je někdo mrtvý, nemusí to 

znamenat, že odešel. Psychothriller, 
který spojuje téma psychiatrie a vě-
zeňství. 

11.8. OHNIVÝ OCEÁN 
20.00 Odvážný dobrodruh, který v 19. sto-

letí absolvuje nebezpečný závod 
přes Arabskou poušť. Na dlouhé 
cestě, na kterou se vydává se svým 
věrným koněm Hidalgem, je j čeká 
buď smrt, nebo vítězství. 

14. 8. JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ 
NADĚJI 

20.00 Další životní peripetie a příhody 
Štěpána Šafránka. Páté pokračování 
série filmových komedií režiséra 
Dušana Kleina. 

18.8 . NÁVRAT DO COLD 
MOUNTAIN 

Nicole Kidmanová, Jude Law a Re-
née Zellwegerová v romantickém 
příběhu o velké lásce, které vstoupi-
la do cesty válka Severu proti Jihu... 
SCARY MOVIE 3. 
Americká parodie, která si bere na 
mušku nejúspěšnější filmy... Cindy 
Campbellová má pomoci americké-
mu prezidentovi zachránit USA 
a celý svět před invazí vetřelců. 

2 5 . 8 . ŽELARY 
20.00 Milostný příběh z druhé světové vál-

ky podle předlohy Květy Legátové. 
STARSKY & HUTCH 
Když je ve službě detektiv Dave 
Starsky, žádný zločin nezůstane ne-
potrestán. Detektiv Ken „Hutch" 
Hutchinson má opačný problém. 
Tato nesourodá dvojice detektivů je 
na stopě vraždě. 

20.00 

21 .8 . 
20.00 

28. 8. 
20.00 

P R E D P A D E S A T I L E T Y . Komuná ln í s lužby 
města Ledče n. S. (pro obvod Ledeč n. S., Světlé n. S., Doln ích 
Královic a Zruče n. S.). Ty měly k 19. květnu 1954 ce lkem 19 
provozoven, a to: 1 nákladní au todoprava v Ledči n. S., 1 nákl. 
autodop. ve Zruči n. S., 1 osobní au todoprava v Ledči n. S., sběr-
na prádla v L., pohřební s lužba v L., ve Sv., Zr. a D. Kr., 1 holič-
ství a kadeřnictví v L. (pánské a dámské) , 2 ve Zruči n. S. a 1 
v Zahrádce a 1 ve Sv., čistění města v L., ve Sv. a ve Zr., 1 za-
hradnictví ve Sv., 1 plakátovací s lužba v L. a noclehárna ve Zr. 

Komuná ln í s lužby zaměstnávaly tehdy ce lkem 54 zaměs t -
nanců (plán 44), z toho 51 dělníků (pl. 41), 2 administrat ivní síly 
(pl. 2) a 1 technická (pl. 1). - Ředi te lem byl s. Petr Poupě . 

N a národním výboru asi v téže době byli zaměstnáni : Franti-
šek Lepeška ( ta jemník) , Olga K u b o v á (úřednice) , Věra Měko to -
vá (úřednice), Mar ie Pokorná (úřednice), Růžena T ů m o v á 
(účetní), Jaros lava Vele tová (matr ikářka) , Mar ie Herou tová 
(uklízečka), Josef Semerád (ponocný) a Frant išek Semerád (zří-
zenec) . Externí silou ve funkci archiváře a kronikáře byl Franti-
šek Fiedler. Ten však svou funkc i neplnil) . 

R a d a brig. hodin byla odpracována také při z lepšování vzhle-
du města . Byly vysázeny květ iny v parč íku na náměst í (v létě -
důchodkyně) a od j a r a se pracovalo i v měs t ských sadech na 
Šeptouchově. T a m u ž to bylo opravdu ve lmi zapotřebí , pro tože 
( jak uvádí i zápis z j e d n á n í zemědě lské komise) v pos ledních 
někol ika letech M N V nevěnoval pot řebnou péči sadům a lho-

stejný pos to j zauja la i veřejnost . Důs l edkem toho 
byly rozvalené schody, shnilé schody, souše, vývraty, brou-
kem napadené s t romy, he jna volně pobíhaj ících slepic v par-
k o v é m prostoru a vůbec špatně (neodborně) vedené lesní 
hospodaření . - By lo proto rozhodnuto ohradit sady u d o m ů 
drá těným plet ivem (aby do sadů nemohly slepice), opravit 
schody a zábradlí , uzavří t rozhlednu (prohnilá - nebezpečí 
zřícení) , vydat zákaz vysekávání trávy bez povolení a zajisti t 
správnou těžbu a odborné lesní hospodaření . Bylo tu také 
umís těno někol ik košů na odpadky (20 nových také ve měs-
tě, zvláště na náměst í ) . 

Také kulturní ž ivot v měs tě byl dost čilý, i když řada kul-
turních podniků byla v prvních a posledních měsíc ích roku 
usku tečňována se značnými pot ížemi, které p ředevš ím byly 
zav iňovány nedos ta tkem elektr ického proudu. Ten byl 
v době špiček vyp ínán (etapově, takže na naše měs to přišla 
vždy řada asi po 3 - 4 týdnech, kdy pak býval tzv. „černý tý-
den") , obyče jně mezi 16. - 21. hodinou, někdy j e n krátce, 
někdy až na 5 hod. (Vypína lo se i v r. 1953). A tak se stalo, že 
k d y ž vypínací týden připadl právě na dny, kdy dramat ický 
k roužek Č S M na jedenáct i le tce měl v sále školy hrát Mol ié-
rovu hru „Lakomec" , bylo nutno přenést se do časů naš ich 
babiček a osvět lovat jev iš tě „ref lektory" dvou pe t ro le jových 
p lynových lamp (3. a 4. března) . - (Vypínání by lo odst raně-
no, j a k m i l e bylo dáno do p rovozu vodní dílo Slapy.) 

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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