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Armáda na ledečském závodišti 

Náčelník generálního štábu generálporučík Pavel Štefka splnil svůj slib daný před ro-
kem při jeho návštěvě v Ledči nad Sázavou a zajistil pro děti z ledečské základní školy 
přehlídku vojenské techniky a bojových akcí přímo v našem městě. Generálský rozkaz 
zněl: 
Termín: 6. října 2005 
Čas: 9.00 hodin 
Město: Ledeč nad Sázavou 
Lokalita: motokrosové závodiště, rekultivovaná skládka Rašovec 
Souřadnice: 49° 41' ŠS a 15° 17' VD, 390 m n.m. 
Technika: tank, obrněný transportér, bojový vrtulník, vyprošťovací technika 
Útvary: pozemní vojsko, vzdušné síly, ženisti, chemici, hasiči, vojenská policie 

Děti ze základních škol Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, 
Kožlí, Hněvkovice, Dobrnice, Dolní Královice, Humpolec, ledečské Mateřské školy, 
Zvláštní školy a stacionáře Petrklíč tak mohly po deváté hodině zhlédnout neopakovatelnou 
podívanou. Na rekultivovanou skládku na Rašovci dosedaly bojové vrtulníky a speciální 
vrtulník s náčelníkem generálního štábu. Na parkovišti závodních strojů se z nebe snášeli 
parašutisté pár desítek metrů vedle modernizovaného tanku a obrněného transportéru. K vi-
dění byly ukázky bojových akcí, zdolávání překážkové dráhy, práce protichemické jednot-
ky i hasičů, psovodi se psy, vyprošťovací technika a polní kuchyně s vojenským gulášem. 
Ten vojáci vydávali od desáté hodiny v prostorách startoviště na motokrosovém závodišti. 
Navařili a vydali přes tisíc porcí chutného guláše z hovězího masa. 

Na parkovišti závodních strojů pozdravil 
děti náčelník generálního štábu generálpo-
ručík Pavel Štefka a prezidentka stonožko-
vého hnutí Na vlastních nohou paní Běla 
Gran-Jensen. Právě pro děti zapojené do 
stonožkového hnutí byla tato akce pořádá-
na. Byla odměnou za jejich činnost umož-
ňující pomoc dětem z Kosova, Bosny, 
Beslanu, Basry a Thajska, tam všude totiž 
na Stonožku vděčně vzpomínají. 

Učitelky ledečské Základní školy při-
pravily pro vzácné hosty drobné pohoštění 
a pan ředitel ZS Jaroslav Kosprd předal 
oběma nějaký ten dárek. Společné poseze-
ní při kávě s generálem absolvovali i zá-
stupci města, kteří se aktivně podíleli na 
přípravách a organizaci této jedinečné 
akce. Velký kus práce odvedl hlavně mís-
tostarosta Jaroslav Doležal a paní učitelky 
Tůmová, Příhodová a Kroutilová. Krásné 
podzimní počasí jako na objednávku do-
jem z armádní akce pro děti jen umocnilo. 
Díky všem ochotným a pro nás bezejmen-
ným vojákům a jejich velitelům, díky dob-
rovolníkům z ledečského Automotoklubu 
se čtvrtek 6. října opravdu vydařil. 

Stanislav Vrba 
starosta města 

SBÍRKA OŠACENÍ 
Oblastní charita Havlíčkův Brod bude 

od 7. listopadu a dále pak každé první pon-
dělí v měsíci, vždy od 14 do 17 hodin, 
pokračovat v pravidelných sbírkách oša-
cení. Místem sbírky je budova pečovatel-
ské služby (č. 1202) v ulici 5. května. 
Předmětem sbírky je: 

Ložní prádlo - povlečení, prostěradla, 
pyžama, noční košile, teplákové sou-
pravy, ručníky, flanelové košile, nátěl-
níky, svetry, teplé ponožky a dětské 
oblečení. 
Sbírky budou věnovány státním i ne-

státním zdravotnickým a charitativním or-
ganizacím. 

Upozornění! Prosíme dárce, aby neza-
jížděli do areálu pečovatelské služby, ale 
parkovali v ulici 5. května. 

Upřímný dík všem dárcům. 

SPRINTMOTOKROS 
LIBEČ NAD SÁZAVOU 

16. ŘÍJNA 2005 

BĚH ŠEPTOUCHOVEM 
46. ročník populárního běhu 
městskými sady v Ledči n. S. 

v sobotu 15. 10. 2005 v 9.15 hodin 

ČTĚTE NA STRANĚ 
Chovatelé v novém str. 4 
O Sindelce str. 5 
INFO servis str. 6-7 
Kouzelná noc str. 9 
Z kroniky str. 10 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sáza-
vou konaného dne 21. září 2005 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst.3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění Dodatek k nájemní smlouvě TH 
001/95 na tepelné hospodářství, kterým se 
společnost ATOS zavazuje provést v kotel-
nách Základní školy Ledeč nad Sázavou 
v budově čp. 780 v ul. Nádražní a v čp. 104 
v ul. Komenského vlastním nákladem in-
vestici na topném zařízení, za předpokladu 
trvání nájemní smlouvy do 31. 12. 2020. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst.3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění Mandátní smlouvu o výkonu technic-
kého dozoru akce „Rekonstrukce smuteční 
síně v Ledči nad Sázavou" s panem Josefem 
Ptáčníkem ze Světlé nad Sázavou 
(STAVREKO) za částku 35 000,- Kč na 
dobu určitou do 31. 12. 2005. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst.3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění poskytnutí příspěvku 2642,- Kč dět-
ským lékařkám MUDr. Láchové a MUDr. 
Zdechovské na osazení druhé poloviny 
chodby dětského oddělení na poliklinice 
klipovými rámy s využitím jako trvalé vý-
stavní prostory pro práce žáků ZUŠ Ledeč 
nad Sázavou. Úhrada bude provedena 
z prostředků vyčleněných RM. 
• RM schvaluje firmu AutoCont, v soula-
du s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění a § 27 odst 2, pís-

Causa „Tělocvična" 
S názory na stavbu nové tělocvičny pro 

ledečskou střední školu se v poslední době 
roztrhl pytel. Pomohl tomu zřejmě i můj 
srpnový článek Daň za tělocvičnu. Vypro-
vokoval polemiku o její potřebnosti, obje-
vili se vlivní obhájci i střízliví oponenti 
této akce. Nemíním s nimi polemizovat 
ani vystupovat proti krajské stavbě. Jsem 
za ni skutečně rád, jen jsem se vždy oby-
čejným selským rozumem podivoval nad 
tím, že v 21. století chce zřizovatel ledeč-
ské střední školy stavět tělocvičnu o ne-
standardních rozměrech 18x36 m, kde by 
bylo možno tak akorát skákat přes kozu či 
švihadlo. Je to totiž stejná situace, jako by 
v přístavbě učeben kraj naplánoval suché 
záchody, s poukazem na to, že nám taky 
musí stačit. Pokud chce město běžný kom-
fort, nechť si připlatí! Jaroslav Doležal 

místostarosta 

meno b) zákona č. 40/2004 Sb. zákona o ve-
řejných zakázkách, za dodavatele pro akci 
LeNet MAN doplněk SROP. Dodávka pří-
mo navazuje na technické podmínky pro-
jektu Metropolitní síť LeNet a bude pod 
společnou vzdálenou správou. 
• RM schvaluje firmu AutoCont, v soula-
du s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění a § 27 odst 2, pís-
meno b) zákona č. 40/2004 Sb. zákona o ve-
řejných zakázkách, za dodavatele pro akci 
LeNet chráněný asistovaný internet 05. Do-
dávka přímo navazuje na technické pod-
mínky projektu Metropolitní síť LeNet 
a bude pod společnou vzdálenou správou. 
• RM schvaluje firmu AutoCont (infra-
struktura) a PVT (aplikace e-Podatelna 
FENIX), v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění a § 
27 odst 2, písmeno b) zákona č. 40/2004 Sb. 
zákona o veřejných zakázkách, za dodava-
tele pro akci LeNet MAN doplněk SROP. 
Dodávka přímo navazuje na technické pod-
mínky projektu Metropolitní síť LeNet 
a bude pod společnou vzdálenou správou. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění text Výzvy k podání nabídky na reali-
zaci veřejné zakázky „Zajištění bezpečnosti 
před nenadálým vznikem skalních řícení 
v prostorách skalních masivů Šeptouchov 
a Ledečský hrad v Ledči nad Sázavou" 
v předloženém znění. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 
č. 29/04/BU s firmou EVOS HYDRO s.r.o. 
na realizaci díla „Přemostění Olešenského 
potoka v Ledči nad Sázavou", kterým se 
mění termín dokončení stavby na 31. 10. 
2005. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění a v souladu se svým usnesením č. 
12.2005/164RM-s) uzavření Smlouvy 
o dílo č. 8096 s firmou Správa a údržba sil-
nic Havlíčkův Brod, středisko CD Ledeč 
nad Sázavou na opravu komunikací na Zou-
falce a Stínadlech s termínem ukončení pra-
cí 30. 9. 2005. 
• RM neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění poskytnutí příspěvku Národnímu 
geografickému magazínu OBZOR na dis-
tribuci časopisu. 
• RM neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění poskytnutí příspěvku Zařízení pro 
zdravotně postižené DANETA Hradec 
Králové na úhradu sociálních služeb pro 
Michaelu Bojčukovou z Ledče nad Sáza-
vou, neboť Město Ledeč nad Sázavou při-
spívá na provoz obdobného zařízení v místě 
trvalého bydliště uživatelky sociálních slu-
žeb. 

Co nového na Vysočině - září 2005 
Krajské nemocnice potřebují změnu 

Jedním z bodů zářijového jednání zastupitelstva kraje Vysočina je 
bod s názvem „Změna hospodářsko-právní formy nemocnic na ak-
ciové společnosti." Myslím, že je potřeba říci, že si všichni zejména 
v pokročilejší dospělosti uvědomujeme, že být zdravý je ten největší 
dar. Tudíž zabezpečení kvalitní péče o naše zdraví je přáním nás 
všech. Podíváme-li se kolem sebe, potom vidíme, že zabezpečení 
kvalitní péče o zdraví občanů Vysočiny není úkol jednoduchý a laci-
ný. Kraj Vysočina byl ze zákona pověřen tím, aby zabezpečil kvalitní 
fungování bývalých pěti okresních nemocnic. K převzetí těchto 
okresních nemocnic včetně dluhů byl kraj přinucen. 

Nyní po zhruba dvouletém fungování nemocnic pod správou kra-
jů se nacházíme v situaci, která není jednoduchá. Nemocnice jsou 
příspěvkové organizace a přitom většinově „nežijí" - nejsou finan-
covány z rozpočtu kraje, ale většinu jejich příjmů tvoří platby za lé-
čebné výkony, které nemocnicím proplácejí zdravotní pojišťovny. 
Zřizovatelem nemocnic je kraj a přesto nadále hlavní složku platů 
pracovníků v nemocnicích stanovuje stát svojí vyhláškou a kraje do 

toho nemají co mluvit. Zřizovatelem nemocnic je kraj a přesto o vět-
šině peněz pro nemocnice a způsobu jejich přidělování rozhodují 
zdravotní pojišťovny a stát. Celé je to postavené na hlavu. 

Krajům tedy nezbývá nic jiného, než se snažit nalézt možnost, jak 
alespoň částečně narovnat výše popsané nelogické vazby a vztahy. 
A přesně o tomto je tak často úplně nesmyslně glorifikovaná a různě 
strašidelně popisovaná transformace krajských nemocnic. Tedy 
žádná privatizace, žádné prodeje, žádné omezení zdravotní péče. Je 
to přesně naopak. Nemocnice nadále ve stoprocentním vlastnictví 
kraje s neobchodovatelnými akciemi jako neziskové akciové spo-
lečnosti. V dozorčí radě zástupci zaměstnanců. Minimálně zacho-
vání šíře a kvality poskytované zdravotní péče. Průhledné 
účetnictví, hmotná odpovědnost vedení nemocnice za kvalitu péče 
a hospodářské výsledky nemocnic. Odměňování podle kvality vy-
konané práce. To jsou hlavní cíle a věřím v budoucnu i atributy 
transformovaných nemocnic. V jiných krajích nás již předběhli 
a dobře fungují. Nevidím důvod, proč bychom neměli být úspěšní 
i na Vysočině. Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny 
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Návrh nového členění by Ledeč poškodil 
Koncem června vláda schválila předlohu územně správního členění státu 

ministra Františka Bublana. Ta předpokládá, že by vedle čtrnácti krajů mělo 
vzniknout osm nových oblastí, které by nově vymezovaly fungování kraj-
ských soudů a policie. Kraj Vysočina včetně Ledče by spadal pod Brno. 

To však považuji za absolutně nepřijatelné. Je přeci nesmysl, aby hejtman 
kraje Vysočina neměl v případě vážných situací, jako jsou povodně či jiné ži-
velné katastrofy, možnost koordinovat záchranné práce na místě s ředitelem 
krajské policie a musel se i s krizovým štábem přesouvat do Brna. To by 
vzhledem k vzdálenosti jihomoravské metropole výrazně zkomplikovalo zá-
chranné práce v regionu. 

Cílem reformy veřejné správy musí být vznik takového územně správního 
členění státu, jímž bude území ČR rozčleněno na správní kraje působící v hra-
nicích totožných s hranicemi všech jednotlivých krajů. Tvorba krajů první 
a druhé kategorie mi přijde nesmyslná. V dalších letech by mělo dojít k vytvo-
ření příslušných plnohodnotných státních institucí na krajské úrovni, jako je 
finančních ředitelství, Krajská správa sociálního zabezpečení atd., které bu-
dou lépe dostupné všem občanům. 

Jsem rád, že se mi podařilo o těchto skutečnost přesvědčit své kolegy 
v KDU-ČSL, kteří Bubláno vu předlohu jednoznačně odmítli. Pevně věřím, že 
i další politické strany si tuto nesmyslnost novely na příkladu Ledče uvědomí 
a pomohou nám ji zamítnout. 

Jan Kasal 
(Autor je 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a KDU-ČSL) 

Vyjádření místostarosty 
Stávající územně správní členění státu poškodilo naše město takovým způ-

sobem, že snad ho už více ani poškodit nelze. Aktuálním příkladem je kolotoč 
kolem záchranky. Podle mého by nejlepším řešením bylo kraje zrušit, stojí nás 
miliardy korun a výsledek žádný. Jaroslav Doležal, místostarosta 

Návštěva poslanců KSČM 
Ve středu 4. října 2005 odpoledne navštívili ledečskou radnici předseda 

poslaneckého klubu KSČM ing. Pavel Kováčik a poslanec KSČM Mgr. Milan 
Bičík v doprovodu předsedy ledečské ZO KSČM Zdeňka Janáka a ledečského 
zastupitele Karla Šrámka. Komunističtí poslanci z Vysočiny se zajímali o fun-
gování a potřeby našeho města, o naši spokojenost s pozicí obce II. typu, o ak-
tuální situaci se zdravotnickou záchrannou službou, s odstraňováním 
povodňových škod a s plynofikací obcí mikroregionu Ledečsko. V případě 
poslance Kováčika, člena organizačního a zemědělského výboru Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR se jednalo o jeho první návštěvu ledečské radnice, 
poslanec Bičík (původem z H. Brodu, člen výboru pro vědu, vzdělávání, mlá-
dež a tělovýchovu) se u nás zastavuje pravidelně v rámci svých poslaneckých 
dnů. Z Ledče nad Sázavou směřovali ještě oba poslanci do obce Číhošť, kde je 
očekával starosta obce Jiří Novák. -sv-

Projekt pokračuje! 
Projekt s názvem Pod jednou stře-

chou/Unter einem Dach, kterého se 
účastní Integrovaná střední škola v Led-
či nad Sázavou a střední škola v rakous-
kém Zwettlu, pokračuje! Jeho cílem je 
turistický průvodce po železniční trase 
Ledeč nad Sázavou - Světlá nad Sáza-
vou - Havlíčkův Brod - Jihlava - Telč -
Slavonice - Zwettl, který bude volně 
prodejný. 

Ve čtvrtek 31.3. 2005 přijeli rakouští 
žáci pod vedením učitelů Martina Ha-
nische a Evy Sohr poprvé na návštěvu 
do Ledče nad Sázavou. Pozvání k ná-
vštěvě Ledče přijala i ředitelka zwettel-
ské školy. Po přivítání následovala pro-
hlídka naší školy včetně dílen 
a procházka městem, ve kterém si žáci 
mimo jiné prohlédli nedávno zrekon-
struovanou židovskou synagogu a le-
dečský hrad. Další den byla v plánu 
návštěva Havlíčkova Brodu, kam se jelo 
vlakem, a tedy i prohlídka části trasy, ke 
které vznikne průvodce. Třetí a poslední 
den jsme si prohlédli Kutnou Horu 
a navštívili jsme soukromou sklárnu 
v Bělé. Všechny tři dny probíhaly rov-
něž práce na projektu. 

Na červen bylo naplánováno společ-
né setkání na česko-rakouských hrani-
cích, které je jedním z výstupů projektu. 
23. 6. 2005 se žáci naší školy vydali do 
Slavonie. Po krátké prohlídce města 
jsme jeli na nádraží, což bylo místo na-
šeho setkání s Rakušany. Pěšky jsme 
společně přešli přes asi 2 km vzdálené 
české i rakouské hranice a poté jsme od-
jeli netradičním dopravním prostřed-
kem k chatě učitele Martina Hanische, 
kde se ve večerních hodinách konal tá-
borák. 

V pátek byl oddechový den. Před po-
lednem jsme přijeli do Zwettlu. Tam 

Jsme se naobědvali a šli na náměstí Ra-
kušanům pomoci stavět prezentační stá-
nek, u kterého se celé odpoledne po 
hodinách střídaly skupinky žáků, vždy 
dva Češi a dva Rakušané, a prezentova-
ly projekt. Obyvatelé Zwettlu se tak 
mohli dozvědět mnoho zajímavého 
o Ledči nad Sázavou a o jejím okolí. Ve-
čer byla na programu společná návštěva 
hudebního festivalu CAMPUS, jehož 
hlavní hvězdou byla skupina Die Toten 
Hosen - ti letos vystoupili i na českém 
festivalu Rock for People. 

V sobotu 25. 6. 2005 jsme brzy ráno 
vyjeli ze Zwettlu, abychom si stihli ještě 
prohlédnout rakouskou Solnou komoru, 
Bad Ischl, bývalé letní sídlo Habsburků, 
a za světla dorazili domů. 

V současné době době se pracuje na 
turistickém průvodci trati Ledeč nad Sá-
zavou - Zwettl a tvorbě internetových 
stránek projektu. 

Pro rakouskou školu skončí projekt 
koncem září, pro naši v prosinci. V plá-
n u j e ale další spolupráce. 

Hedvika Pajerová, Jana Jandová, 
účastnice projektu 
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Chovatele vystavují na Sindelce 

Nový výstavní areál v Pivovarské ulici na pozem-
ku bývalé Sindelky otevřeli dne 30. září 2005 v 15 
hodin ledečští chovatelé, aby zde první dva říjnové 
dny mohli uspořádat výstavu králíků, holubů a drů-
beže. Akce organizované s podpo-
rou kraje Vysočina se zúčastnil 
i hejtman kraje Vysočina RNDr. 
Miloš Vystrčil. Společně s předse-
dou ledečských chovatelů panem 
Kafkou jsme pana hejtmana uvítali 
a seznámili jej s historií ledečských 
výstav a s anabází, kterou ledečští 
chovatelé museli z důvodu výstav-
by tělocvičny absolvovat, neboť 
tím přišli o svůj výstavní areál u in-
ternátu a loni neměli ani kde vysta-
vovat. Letos odpracovali na úpravě 
nového areálu téměř 2500 brigád-
nických hodin. Svojí troškou do mlýna přispělo 

i město, které pozemek chovatelům pronajalo. 
Zajistili jsme odstranění rozvalené kamenné zdi, vy-
čištění a zplanýrování pozemku. Chovatelé se pak 
postarali o jeho oplocení, začištění, osetí, sekání 

a přestěhování svého vybavení od 
internátu na Šindelku. 
Cenou starosty města byli v sobotu 
dopoledne oceněni: 
František Čekal - nej lepší chovatel 

králíků 
Petr Kafka - nej lepší mladý 

chovatel 
Oldřich Rot - nejlepší ledečský 

chovatel 
Nový areál se po dobudování sta-

ne zajisté důstojným stánkem míst-
ní organizace Českého svazu 
chovatelů a přiláká k chovatelské 

činnosti i mladší generaci. -sv-
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Š I N D E L K A 
Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 na-

stal velký pohyb majetku v celých Če-
chách. Ledečské panství dostal za 
zásluhy od císaře Ferdinanda II. baron 
Adrián z Enkefurtu. V roce 1645 hrozilo 
LedČi drancování a plenění švédským 
vojskem. Adrián poznal ve veliteli švéd-
ského vojska svého známého ze zajetí 
v Lipsku. Dohodl se s ním, že Švédové 
ledečské občany ušetří. Měšťané však 
za tuto záchranu museli přenechat Adri-
ánovi z Enkefurtu právo vařit ve městě 
pivo. Ten nechal postavit nový pivovar 
při potoce na severní straně hradu (dnes 
v Pivovarském údolí). 

Právě u pivovaru došlo ke stavbě ma-
lého mlýna č. p. 4 (později šindelce) na 
šrotování sladu. Voda přicházela strou-
hou z Olešenského potoka a poháněla 
malé vodní kolo na vrchní vodu. Později 
se zde začal vyráběl i dřevěný šindel. Ten byl potřebný jed-
nak pro střešní krytinu hradu, ale i pro lepší domy ve městě. 
Místo, kde mlýn stával, bylo kolem dokola zarostlé lesem, 
a tak nebyla nouze o dřevo. Část šindelů se vyvážela i do 
okolních měst. Dřevěný šindel se vyráběl ze špalku od prů-
měru třicet centimetrů. Využívalo se dřeva z rovně rostlých 
kmenů bez znaků točivosti a dalších vad růstu nebo poško-
zení živými organismy. Ty nejstarší byly poměrně dlouhé, 
široké a z jedlového dřeva. I když se někdy používal i smrk. 
Šindele se vyráběly v počátku ručně, štípáním a úpravou 
pořízem. Pak se do něj udělala drážka hoblíkem. Zdejší šin-
delka měla ale již stroj na výrobu šindele poháněný vodní 
silou, proto se ho dařilo vyrábět větší množství. 

Ještě v roce 1872, když panství patřilo c. k. Tereziánské 
nadaci, se zde vyráběl šindel a na mlýnku šrotoval slad. 
Stavení patřilo katastrem do Horní Ledče a obce Hradec. 
V roce 1912 se zde uvádí mlynář Josef Flekal. V roce 1919 
při první pozemkové reformě převzal šindelku s lesy stát. 
Po druhé světové válce sloužila šindelka jako hájovna s pi-
lou a vlastnil ji Lesní závod Ledeč. Naposledy zde bydlel 
nedávno zesnulý hajný pan Antonín Pajer. 

Dnes již šindelka nestojí, byla zbourána. Jen pod lesem 
je možné spatřit část strouhy zasypané smetím a odpadem. 
I kamenné zdi ohrady byly poškozeny velkou povodní 
v roce 2004 a musely být odstraněny. V současnosti mají 
tento prostor pronajatý ledečští chovate-
lé pro své každoroční výstavy. fp 

Původ slova „ šindel" souvisí spůvod-
ním místem jeho výroby či aplikace. 
Bylo to v zemích, které byly v minulosti 
součástí římské říše a římská kultura 
tam měla značný vliv. Název „šindel" 
lze pokládat za odvozeninu od latinské-
ho označení „scindula", což znamená 
štípat. 

K výrobě šindelů se v Evropě používá 
zejména dřevo jehličnatých stromů -
smrk, jedle a modřín. Velmi důležitý je 
výběr kulatiny — jsou vhodné pouze stro-
my rostoucí ve vysokých polohách, které 
rostou pomaleji, jejich roční přírůstek je 
poměrně malý a mají proto hustá léta. 
Takové dřevo se vyznačuje vysokou odol-
ností k biotickým vlivům a vyšší pevností. 
Šindele z takového dřeva jsou velmi odol-

né a trvanlivé. Kritériem vhodnosti je také podíl bělového 
dřeva. Takový výběr je velmi zdlouhavý a náročný, je to nej-
důležitější část výroby šindele. Nejvhodnějšípro výrobu šin-
dele je strom, jehož vlákna se štípají rovnoběžně, po délce 
kmene. Dřevo musí mít rezonanční znaky. Kulatina se vybírá 
nejdříve „ na stojato pak ze skládek v lese, kde se zkouší 
štípatelnost, točivost a zkoumá se, zda dřevo nemá jiné zna-
ky nevhodné pro výrobu šindelů. Stromy se kácejí v zimních 
měsících, kdy jsou bez mízy. Kulatina se skladuje neodkor-
něná. 

Vlastní výroba začíná odkorněním kulatiny a řezáním 
kmene na špalky dlouhé podle požadované délky šindele = 
50 nebo 60 cm. Poté se již štípou šindele a to tak, aby dřev-
ní vlákna byla rovnoběžná s podélnou osou šindele, radiál-
ně do středu špalku. Takto štípané dřevo má hladký povrch, 
pevný a odolný proti povětrnostním vlivům a uzavřený pro-
ti vnikání vody. Životnost takové krytiny je proto mnohoná-
sobně vyšší než u řezaného šindele, kde se tyto kapiláry 
poruší. Další tvarování se provádí s maximálním citem pro 
dřevo po bohatých zkušenostech s výrobou i pokládkou. 
Povrch se jemně upraví, srovnají se případné nepravidel-
nosti a hlavně se vytvaruje péro. Konečnou prací ve výrobě 
je vyfrézování drážky. Hotové šindele sušíme venku na 
vzduchu 1—3 měsíce. 
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Informační servis 
• Foglarova Ledeč 

Z rozhodnutí Rady města Ledeč nad Sázavou jsme rea-
govali na výzvu SROP předložením žádosti na realizaci 
akce „Ledeč nad Sázavou - Perla Posázaví - propagace 
města prostřednictvím Jaroslava Foglara". Za vydatné 
pomoci pana Zdeňka Chláda jsme s žádostí uspěli a získa-
li příslib milionové dotace z prostředků EU. V minulém 
měsíci jsme zorganizovali veřejnou soutěž a vybrali 
vhodného dodavatele, který má zajistit zpracování DVD 
filmu o městě Ledči nad Sázavou, DVD dokumentu o Ja-
roslavu Foglarovi, mapku Sluneční zátoky, naučnou stez-
ku J. Foglara, Foglarův koutek v městské knihovně 
a informačním centru. Uvedené propagační materiály 
mají posloužit k oslavám stého výročí narození tohoto 
známého autora v roce 2007. Akce je tedy dodavatelsky 
a investorsky připravena a o její realizaci bude rozhodo-
vat zastupitelstvo města na svém říjnovém zasedání. 

• Nová pískoviště v mateřské škole 
Během prázdnin provedli pracovníci Technických slu-

žeb na objednávku města rekonstrukci čtyř pískovišť 
v areálu Mateřské školy na Stínadlech. Původní pískoviš-
tě byla již tak poškozená, že ohrožovala bezpečnost dětí. 
Musela být kompletně odstraněna včetně písku a na jejich 
místě vybudována čtyři nová pískoviště s dřevěným oblo-
žením a novou okolní dlažbou. Do takto vybudovaných 
pískovišť byl navezen nový písek a děti si po prázdninách 
mají opět kde hrát. TS zároveň v areálu zahrady mateřské 
školy vybudovaly bezpečný prostor ohniště pro pořádání 
společenských akcí. 

• Opravené chodníky 
V návaznosti na rekonstrukci pískovišť v MS byla sej-

mutá a zachovalá dlažba použita k opravě poničených pří-
stupových chodníků ke vchodům bytového domu čp.781 
a 782 v ulici Zd. Fibicha. Opravu provedli opět pracovní-
ci TS Ledeč nad Sázavou. 

Další chodník jsme v polovině září nechali opravit 
v ulici Ke Stínadlům podél plotu mateřské školy. Původní 
betonový chodník byl již v havarijním stavu, horní vrstva 
klimatickým působením zcela zničena a vyplavena, 
chodník se stával nepojízdným pro kočárky a vozíčkáře 
a téměř i neschůdným. Středisko Správy a údržby silnic 
nám navrhlo provedení úpravy horkým asfaltovým nátě-
rem se zadrcením. Nejprve se provedly zkoušky na hor-
ním úseku chodníku a poté se na objednávku města 
provedla kompletní oprava celého chodníku v úseku pa-
desáti metrů za 10 638 Kč. 

Rozsáhlou úpravu chodníků provádíme za přispění do-
tace z MMR v Pivovarské ulici a na Heroldově nábřeží. 
Po více jak roce tak budou konečně odstraněny povodňo-
vé škody z loňského roku. Akci provádějí Technické služ-
by, které předložily nejvýhodnější nabídku ze tří oslo-
vených firem. 

Další opravu chodníku chceme ještě letos zrealizovat 
na Tyršově nábřeží před městským kinem a sokolovnou. 
V úseku od autobusového nádraží až k původnímu provi-
zornímu přemostění Sázavy bude chodník předlážděn 
zámkovou dlažbou, v délce 250 m vybudováno nové zá-
bradlí a postaveno šest nových sloupů veřejného osvětle-
ní. Na akci se nám podařilo získat finanční prostředky ze 
státního rozpočtu v rámci odstraňování povodňových 
škod. 

• Bagrování naplavenin v Sázavě 
Správce toku Sázavy Povodí Vltavy provede na přelo-

mu měsíců října a listopadu odstranění naplavenin pod je-
zem u kostela, kde vznikl již rozsáhlý plevelem porostlý 
ostrůvek. Vytěžený materiál bude uložen mimo katastrál-
ní území našeho města. 

Další naplaveninu v ústí Olešenského potoka odstraní 
obdobným způsobem a ve stejném termínu též správce 
toku, kterým jsou tentokráte Lesy ČR. 

Rozhodnuto o tom bylo na společném jednání správců 
toku a jezových zdrží dne 20. září t.r. 

• Dokončíme parkoviště u ZS? 
Při realizaci stavby „Sportovní centrum - ledová plocha 

Ledeč nad Sázavou" byly při zakládání stavby zjištěny zhor-

VEi.KooecHo"o 
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šené zakládací podmínky, kvůli kterým musela být celá 
stavba jinak prostorově i výškově zasituována. Pod ledovou 
plochu byly navezeny a zhutněny značné štěrkové vrstvy 
pro zvýšení únosnosti podloží. Vícepráce byly hrazeny z po-
výšené státní dotace a změna zasituování stavby vyvolala 
i potřebu navýšení úrovně přilehlých komunikací a parko-
višť. Aby bylo možno zimní stadion provozovat, bylo nut-
né zakrýt inženýrské sítě a kanalizaci a provést vyrovnání 
okolního terénu na výškovou úroveň podlah v ZS. Na takto 
připraveném terénu mají vzniknout přístupová komunika-
ce a parkoviště, na jejichž realizaci se nám až nyní podařilo 
získat státní dotaci. Vzhledem k rozsahu akce bude o její 
realizaci rozhodovat zastupitelstvo města. 

• Namrazili jsme další led 
Od prvního října jsme zahájili přípravy na další bruslař-

skou sezónu na zimním stadionu. Nejprve jsme požádali 
dodavatele stavby o odstranění reklamovaných závad na 
ledové ploše, tj. zatmělení drobných trhlinek na betono-
vém povrchu za mantinely, dodatečné provedení další dila-
tační spáry v betonové ploše za mantinely, provedení 
vnitřních nátěrů stěn, oprava nátěrů ocelových konstrukcí 
haly, oprava vlhkostí poškozených dveří z chodby do haly. 
Dále jsme zajistili dodávku a montáž světelné tabule, pod-
tmelení mantinelů, přepojení vody na studni ční vrt. 

Od října tedy začíná další bruslařská sezona. Veřejné 
bruslení bude v měsíci říjnu organizováno v těchto termí-
nech: 

Soboty: 8. 10. 18-23 hod., 15. 10. 18-21 hod., 22. 10. 
18-21 hod., 29. 10. 18-21 hod., dále též 24. 10. 15-17 
hod., 27 .10 . 15-17 hod. 

Žáci základní školy a zvláštní školy budou mít do kon-
ce roku 2005 bruslení zdarma. 

Od listopadu bude na zimním stadionu probíhat organi-
zovaná soutěž HOBY LIGA, které se zúčastní 18 muž-
stev, dále zde budou probíhat tréninky a mistrovská 
utkání hokejistů HC Ledeč, tréninky a utkání hokejové 
přípravky. Mimo to bude dalším hokejovým a bruslař-
ským kolektivům pronajímány ve volných termínech le-
dová plocha za známých podmínek. 

• Opravy školní kuchyně 
Inspekce krajské hygienické stanice shledala v loňském 

roce závady v provozu školní kuchyně při ZS v Nádražní 
ulici, které bylo nutné neprodlené odstranit. Vzhledem 
k rozsahu a charakteru prací a k nutným stavebním úpra-
vám jsme tyto závady dokázali odstranit až během škol-
ních prázdnin. Práce spočívaly ve vybudování 
oddělených prostor pro mytí, v opravě rozvodů vody, izo-
laci potrubí ve skladovacích prostorách, v opravě nátěrů 
regálů, konstrukci a ocelových rámů technologického za-
řízení. 

• Nový kabát má i spodní altánek 
Nového nátěru se k podzimu dočkal i spodní altánek na 

Šeptouchově. Studentkám Jitce Urbanové a Jitce Laudá-
tové při tom vydatně pomáhali i mladíci Luděk Brýdl 
a Jiří Hausdor, Martin Lebeda a Jiří Smejkal. Záslužná 
aktivita, i když klukům se ani nedivím, že mladým a hez-
kým děvčatům v lesoparku tak ochotně pomáhali. Nicmé-
ně všem jmenovaným patří naše upřímné poděkování. 

-sv-

Zásahy ledečských hasičů 
• 6. 9. Jednotka vyjela na odchyt 
potkana ve školní třídě na ZŠ Ná-
dražní. Hasiči našli hlodavce schova-
ného pod skříní, ale tomu se nakonec 
podařilo utéct dírou, kterou se do tří-
dy dostal. Díra byla provizorně za-
cpána dřevěným špalíkem a třída 
následně dezinfikována deratizační 
firmou. 
• 9. 9. Hasiči vyjeli k dopravní neho-
dě osobního vozidla a traktoru u obce 
Habrek. Řidič osobního vozidla byl 
lehce zraněn a ošetřila ho osádka 
RZA. Hasiči zebezpečili vozidla pro-
ti požáru a odstranili pomocí sorben-

tu vyteklé provozní náplně z vozov-
ky. Po vyšetření nehody dopravní 
policií jednotka odstranila osobní vo-
zidlo mimo vozovku a uklidila místo 
nehody. 
• 12. 9. Hasiči zlikvidovali sršně 
v domě s pečovatelskou službou. Ne-
příjemný hmyz ohrožoval starší spo-
luobčany, kteří zde bydlí. 
• 25. 9. Ledečští hasiči spolu s dob-
rovolnými hasiči z Hněvkovic prová-
děli cvičení na rybníce v Hněv-
kovicích. Cvičení bylo zaměřeno na 
sběr ropných látek z vodní hladiny. 
Hasiči provedli položení norných 

stěn na hladinu rybníka a pomocí 
hladinového sběrače ropných látek 
přečerpávaly kontaminovanou vodu 
do sběrných nádrží. 
• 28. 9. Nahlášen požár stohu slámy 
u Kynic. Jelikož se jednalo o požár 
starého stohu, nechal se vyhořet za 
asistence jednotky dobrovolných ha-
sičů z Číhoště, která zabezpečovala, 
aby nedošlo k rozšíření ohně mimo 
stoh. Příčina vzniku požáru nebyla 
vyšeřena. 
Mimo tyto zásahy hasiči pětkrát po-
máhali otevřít zabouchnutý byt 
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ČAS ŠVESTEK 

Hned první říjnový týden se v areálu ledečského hradu, na spodním 
i horním nádvoří, natáčely dílčí části hraného filmového dokumentu 
HISTORIE ŽIDŮ (History ofthe Jewish People). Pro německou televizi ZDF 
filmové záběry zajišťovala firma Three Brother production s.r.o. Praha. 
Z českých herců budou přítomni - Vilém Udatný, Tomáš Berger a Ivo No-
vák 

Dokument jako celek vznikne z natáčení na několika místech v České 
republice, ale také v zahraničí. -bs-

Situace na trhu práce 
v mikroregionu Ledeč nad Sázavou 

Už se opět blíží čas, kdy se nám na-
bízí široká škála dobrot z ovoce babí-
ho léta. Plody slivoně se těší velké 
oblibě už odedávna. Původně se rozší-
řily z Přední Asie do starověkého 
Řecka, odtud je převzali Římané a pak 
Slované. Na našem území se výborné 
odrůdy křížily za Karla IV. 

Není bez zajímavosti, že slovo slíva 
je praslovanského původu - jeho zá-
klad „sliv" znamenal modrou barvu. 
Výraz švestka vznikl zkomolením ná-
zvu sušených peckovic tropického 
stromu-ty se dovážely jako tzv. arab-
ské švestky (Prunus sebestica). Od 
nás jej pak převzaly i jiné jazyky. 

Ať už to bylo tak nebo onak, švest-
ky jsou hlavně ohromně zdravé-pod-
le nejnovějších výzkumů pomáhají 
snižovat cholesterol a předcházet 
srdečně-cévním potížím. A přitom na-
bízejí tolik možností k přípravě! 

Výborné na trávení jsou švestky su-
šené. Zkuste je smíchat se sušenými 
hruškami, přidat křížaly, zalít vtažnou 
vodou (jen aby byly ponořené), ochu-
tit cukrem, špetkou sušeného rozma-
rýnu (nebo hřebíčkem a skořicí). 
Dobrůtka se jmenuje Staročeská mu-
zika. 

Švestky jsou typickým ovocem 
mírného pásma, u nás bývaly dokonce 
nejrozšířenějším ovocným druhem. 
Pěstovaly se hlavně v alejích a zámec-
kých zahradách. 

Výrazný úbytek těchto stromů na-
stal až v minulém století, zejména v 
jeho druhé polovině. Tehdy se k nám 
rozšířila z Balkánu závažná virová 
choroba švestek - šarka. A bohužel je 
na toto onemocnění nejcitlivější právě 
v České republice do té doby nejvíce 
pěstovaná a současně i nej chutnější 
odrůda ze skupiny pravých švestek, 
totiž Domácí švestka. Neutěšená situ-
ace dovedla sadaře k tomu, že byli nu-
ceni změnit sortiment odrůd pravých 
švestek na pološvestky. Také ty sice 
mohou být šarkou napadeny, ale na je-
jich dozrávání a sklizeň tato nemoc 
nemá vliv. 

Ze mne bude moravská slivovice, vy povidla/ 

Míra nezaměstnanosti v mikrore-
gionu Ledeč nad Sázavou k 30. 9. 
2005 činila 7,01 %, což je 366 ucha-
zečů o zaměstnání (z toho 245 žen). 
Průměrná míra nezaměstnanosti 
v okrese Havlíčkův Brod byla 
6,02 %. Na konci roku 2004 byla na 
Ledečsku nezaměstnanost 8,05 %. 
Počet nezaměstnaných klesl od té 
doby o 49 uchazečů o zaměstnání. 

Přímo ve městě Ledeč n. S. je 202 
nezaměstnaných, míra nezaměstna-
nosti je zde 6,61 %. 

Počet volných pracovních míst na 
Ledečsku činí v současné době 19 
míst. Ve volných místech převažují 
tradičně dělnické profese. Nyní při-
padá na jedno volné pracovní místo 
přibližně na 19 uchazečů o zaměst-
nání. 

FILMAŘI OPET NA LEDECSKEM HRADE 
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Kouzelná noc na Septouchově 

Informační středisko pořádá výstavu 
„Svět jako makro" 

fotografa Milana Blštaka 
Příroda ...pamatujete si ještě, co to je, 

nebo už vzpomínka na ni zmizela pod náno-
sem civilizace a každodenních starostí?! 
Příroda je to, co vám každé jaro začíná vo-
nět do otevřených oken a co láká ven. Příro-
da je svět čistých barev a kouzelných tvarů. 
Příroda je něco, co pohladí po duši a dá jí 
pocit pohody... a taková je i výstava foto-
grafa Milan Blšťáka „Svět jako Makro". 
Velkoplošné fotografie okouzlujících de-
tailů a přírodních zázraků tak, jak je nezná-
me a ani nemůžeme znát. Normální člověk 
je totiž mine. Sám autor o nich říká, že je to 
svět, ve kterém na první pohled neplatí stej-
né fyzikální zákony jako v našem „velkém 
světě" a proto je tak originální. Svět, který 
můžete celý život míjet a ani jednou se ne-
zastavit - možná k jeho štěstí a určitě k vaší 
smůle. Výstava, která je průřezem tvorby 
autora je již 4. pokračováním s názvem 
„Svět jako Makro IV" a představí se 
v krásné synagoze v Ledči nad Sázavou od 
20. 10. do 16. 11. 2005. Otevřeno: Po-Pá 
9-12 a 13-16, So - 22.10. a 5. 11.9-13. 

Celá tato kolekce makrofotografií je 
krásnou a odpočinkovou podívanou, působí 
velice uklidňujícím dojmem a vyzařuje z ní 
silná pozitivní energie. Neopakovatelné 
přírodní záběry dokonalým způsobem pro-
teplují interiér a přinášejí do něj klid a har-
monii. Přijďte se podívat. 
O autorovi: 

Ing. Milan Blšťák (*1957) začal s foto-
grafováním ve svých 17 letech. Vystudoval 
ČVUT— obor mikroelektronika, což se mož-
ná projevilo i v jeho pozdější fotografické 
specializaci. V roce 1997 se objevil v jeho 
portfoliu záběrů hor a dětí nově i svět ma-
krofotografie, který ho v té době naprosto 
uchvátil. Říká: „Mám rád věci a lidi, kteří 
působí na první pohled docela nenápadně, 
ale mají svou hloubku... a kdo chce, ten ji 
objeví". Od té doby se na tyto drobné pří-
rodní zázraky specializuje a jeho fotografie 
se objevují na pravidelných výstavách a na 
stránkách magazínů a časopisů. V roce 
2000 získal ocenění v prestižní soutěži 
Czech Press Photo v kategorii „Příroda a ži-
votní prostředí". 

SRDÍČKOVÝ DEN 
V úterý 13. 9. 2005 jsme se vydali do 

ulic našeho města v rámci každoročního 
srdíčkového dne prodávat magnetky s lo-
gem sluníčka. Po dvojicích jsme se vy-
pravili do centra vyzbrojeni deštníkem, 
kasičkou a především neutuchajícím elá-
nem. Mnoho lidí se s námi zastavilo a ne-
váhalo přispět i nemalou částkou na 
podporu nemocných dětí. Naprostá vět-
šina všech oslovených lidí reagovala 
kladně a s pochopením, pouze někteří je-
dinci nám odpověděli kritikou svých dů-
chodových příjmů. Přesto, že nám počasí 
nepřálo a vytrvale pršelo, podařilo se 
nám vybrat neuvěřitelných 35 880 Kč! 

Výtěžek sbírky poputuje na nákup pří-
strojů pro dětská oddělení nemocnic 
a pro zařízení pečující o nemocné děti po 
celé České republice. 

Děkujeme vám všem, kteří jste přispě-
li. Jan Pavelka, 2.B 

Gymnázium Ledeč nad Sázavou 

Po předchozím úspěchu se hrou Romeo a Julie, která byla k vidění v exterié-
rech ledecského hradu, se divadelní sdružení Mimochodem, jehož členové 
jsou převážně bývalí i současní studenti ledečského gymnázia, chopilo jiného 
kusu ze Shakespearova brku, a sice Snu noci svatojánské. Ježto se celý příběh 
odehrává v lese, sešli se diváci opět v exteriéru, tentokrát v lesoparku Šeptou-
chov. 

Je až s podivem, kolik lidí v našem městě má zájem o kulturu. Zamyslíme-li 
se nad počtem obyvatel, který je něco kolem pěti tisíc, musíme uznat, že přes 
700 lidí, kteří měli zájem divadelní představení vidět, je opravdu úžasný 
úspěch. 

Cestu nám divákům osvětlovaly louče, a tak jsme se krok za krokem hrouži-
ly do atmosféry letního večera. Poté, co jsme se pohodlně usadily, před našimi 
zraky se začal odvíjet příběh plný kouzel. 

Atmosféru, která na nás dýchala z lesoparku, umocnily krásné kostýmy, 
které vždy v Národním divadle zajišťuje Tomáš Doležal. Vousatý Jan Cihlář 
v roli dívky Thisby oblékl nejkrásnější ženskou róbu, kterou mu prý záviděly 
všechny herecké kolegyně. Velice se nám líbily kostýmy a herecké výkony 
Titanie (Denisa Hladovcová) a Oberona (Tomáš Doležal). Elfům i lidem za-
motal nitky osudu v této kouzelné noci skřítek Puk (brilantní Jan Pipek). Nej-

více jsme se nasmály výstu-
pům „řemeslníků " pod vede-
ním Filostrata (Filip Žení-
šek). 

S nápadem nastudovat tuto 
hru přišel umělecký režisér 
spolku a bývalý student le-
dečského gymnázia Tomáš 
Doležal, který si i v této hře 
zahrál. Od naší spolužačky 
Denisy Budilové (hrála Hele-
nu) jsme se dozvěděly, že se 
hra začala nastudovávat už 
v zimě a bylo velmi náročné 
naučit se veršované texty. 

I příští rok se můžeme těšit 
na další divadelní představe-
ní, které pro nás Mimocho-
dem chystá. Pravděpodobně 
mu „padne za oběť" Moliě-
rův Lakomec a Goldoniho 
Sluha dvou pánů. 

M. Boumová, J. Málková, 
J. Stýblová, 

gymnázium sexta 
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Odešla paní 
Hrušková 

V pátek 2. září t.r. v pravé poledne se 
zaplnila ledečská obřadní síň těmi, kdo se 
přišli rozloučit s paní Ludmilou Hruško-
vou. Její životní cesta se uzavřela v úterý 
30. srpna 2005. Důvody, které nás přived-
ly na místo loučení, byly rozličné. Určo-
val je vztah, který jsme k paní Lídě měli. 
Byla opravdu dobrou známou nás všech, 
kdo jí přišli dát sbohem. Někomu byla pří-
telkyní, ostatním blízkým člověkem. 
Vždycky, když se toto dá o člověku pově-
dět, je to známkou toho, že nežil jen v sou-
středění na sebe sama. Otevřený vztah 
k lidem předurčil paní Lídu k práci s lidmi 
a pro lidi. Naplnila jí celý svůj aktivní ži-
vot a neuzavřela se do sebe ani když ode-
šla do důchodu. 

K paní Ludmile patřil neodmyslitelně 
úzký, až intimní vztah k řece Sázavě. 
Vždyť na jejím břehu žila všechny své 
dny. Hlas řeky ji probouzel do nových 
rán, aby ji s večerem provázel do snů 
noci. Ještě jedna skutečnost k paní Hruš-
kové neoddělitelně patřila, patriotismus 
k městu, ve kterém prožila celý svůj ži-
vot. D íky za něj. JH 
Poznámka redakce: Paní Lída Hrušková 
byla také náruživou a úspěšnou divadelní 
ochotnicí, na snímku je jako komtesa 
Hortensie (jak jinak než dáma) ze hry 
Babička. 

Z K R O N I K Y 
1925 
V domě číslo popisné 16 v Ledči n. Sáza-
vou patřícím obci byly provedeny opravy, 
zřízena zasedací síň a kanceláře pro měst-
ský úřad, který toho času byl umístěn v na-
jatých místnostech hotelu číslo popisné 1, 
patřícímu Františku Choceňskému. V obec-
ním domě číslo popisné 16 byly až dosud 
umístěny berní úřad a berní správa. 
Dne 16. října konána schůze městského za-
stupitelstva. Tato schůze konala se poprvé 
v nově upravené zasedací síni ve vlastním 
domě číslo popisné 16 v Ledči. 
Obecní žulový lom ve Stvořidlech propach-
tován Všeobecné záložně v Karlině na dobu 
do konce roku 1929 za roční pachtovné 
3000 Kč. 
Uděleno Bohumilu Hauzerovi, mistru te-
sařskému, povolení k postavení parní pily 
nadjedečským nádražím v části města zva-
né Žižkov. 
1930 
Dne 3. října konala se schůze městského za-
stupitelstva, za předsednictví náměstka 
Václava Šebora. Delší debata o nepořád-
cích zaviněných tajemníkem Otakarem 
Linhartem. Týž službu v úřadě nekoná. Jan 
Hálek rezignoval písemně na starostenský 
úřad a na členství v městské radě. Rezigna-
ce přijata. 
Doporučeno zavedení autolinek Ledeč -
Hostkovice - Vlkaneč, dále Ledeč - Jedlá -
Bohdaneč a konečně Ledeč - Kouty - Ka-
liště - Humpolec. 
Doporučeno uděliti zubotechnickou konce-
si v Ledči Otakaru Peškovi. Domovské 
právo uděleno Antonínu Reitmayerovi 
a Františce Rejnkové s dětmi. 
Provádí se regulace Pilského potoka v Pivo-
varské ulici. Město Ledeč dává na tuto re-
gulaci příspěvek třicet tisíc Kč, aby 
poskytlo výdělek nezaměstnaným. 
Provádí se dlažba Mlýnské ulice. Dělnické-
mu sportovnímu klubu pronajata část poze-
mku za vilou Ing. Zdenka Fišera (čp. 1202), 
za roční nájemné 200 Kč. Uzavřena zápůjč-
ka 50 000 Kč. u Živnostenské záložny 
v Ledči na zaplacení stavebních účtů 
a 250 000 Kč. u Okresní hospodářské zálož-
ny v Ledči na zaplacení prací na městském 
vodovodu. 
Podána zpráva o postupu prací na prameništi 
vodovodu. Okresní výbor v Ledči odmítá 
převzíti úhradu jedné třetiny nákladu spoje-
ného s novostavbou domu pro okresní úřad 
a bude asi nutno stavbu odložiti. 
Dne 22. října konána schůze městského za-
stupitelstva a řídil ji první náměstek Václav 
Sebor. Přítomen je také vrchní komisař 
okres- ního dohlédacího úřadu v Ledči. 
Provedena volba starosty, dvou náměstků 
a městské rady. Volební komise ustavena 

CAS vzpomínek na zemřele 
Posledním říjnovým dnem končí období plodnosti a začíná 

zima. Vše kolem nás se zpomaluje a počasí se rychle mění. Při-
chází čas mrazu a nepohody. Zdá se, že příroda umírá. Je těžké 
rozeznat, co je živé a co mrtvé. Opona tajemství se zvedá a světy 
živých a mrtvých se propojují. Bohyně Hekaté, stará moudrá ba-
bice, která vládne podsvětí, vystupuje na povrch země, aby nám 
poodhalila svá tajemství. V řadě za ní přicházejí ti, které jsme již 
dávno oplakali a předávají nám svá poselství. Čas smrti převzal 
svou vládu. Není však truchlivý ani děsivý. Přináší moudrost, 
útěchu, víru a sílu pro další život. Život je nekonečný! Kolo 
roku se začíná znovu točit. 

Bohyně Hekaté se pohybuje na temných, odlehlých místech. 
Se světem ji spojují sovy. Tito noční ptáci jsou jejími posly. Pro-

takto: František Jakoubek, za stranu národ-
ně sociální, Antonín Machovec, za stranu 
sociálně demokratickou, Alois Škarvada, 
za stranu národně demokratickou, Václav 
Krajíček, za stranu živnostensko - obchod-
nickou, Karel Vopěnka, za stranu lidovou, 
Jan Škvor, za stranu republikánskou a An-
tonín Arator, za stranu komunistickou. Člen 
Bohumil Sobek za stranu národně sociální 
uplatňuje nárok na prvního náměstka. Ten-
to nárok zamítnut ježto nemá zákonné opo-
ry. Hlasování provedeno hlasovacími 
lístky. Volby starosty zúčastnili se všichni 
členové, vyjímaje sedmi členů strany ná-
rodně sociální, kteří se hlasování zdrželi. Za 
starostu města z 23 odevzdaných hlasova-
cích lístků zvolen 18 hlasy Josef Bašta, pří-
slušník strany živnostenskoobchodnické. 
Týž volbu přijal a slíbil pracovati k prospě-
chu města. Za prvního náměstka zvolen 
Emil Čech, učitel. Volbu přijal a slíbil pra-
covati tak jako dříve ku prospěchu města. 
Odevzdáno 23 hlasovacích lístků. Z nich 20 
znělo na jeho jméno a tři byly prázdné. Za 
druhého náměstka zvolen František Jakou-
bek, zámečník. Volbu přijal a poděkoval za 
důvěru. Volbu jeho provedlo sedm členů 
strany národně sociální. Obdržel šest hlasů, 
jeden hlasovací lístek byl prázdný. 
Za členy městské rady zvoleni: Jan Škvor, 
malorolník, Karel Vopěnka, svrškař, Václav 
Šebor, mlynář, Bohumil Sobek, učitel, Josef 
Křivohlavý, soustružník, Antonín Macho-
vec, svrškař a Karel Viktora, obuvník. Opět-
ně jednáno o případu Otakara Linharta 
a činěny výtky bývalému starostovi Janu 
Hálkovi. Domovské právo přiznáno Františ-
ku Vodičkovi, Antonínu Vorlíčkovi a Kris-
tině Volencové. Doporučeno, aby Antonínu 
Rajglovi, byla povolena živnost vetešnická. 
Ponocným zvolen Antonín Pfefifr z Ledče. 
Odměna 15 Kč. za každou noční hlídku. Pok-
račuje se v regulaci Pilského potoka v Pivo-
varské ulici. Vyžádána zemská revize 
obecního hospodářství na náklad obce, vzhle-
dem k událostem s tajemníkem Linhartem. 
Opraveny hodiny s číselníkem na děkan-
ském kostele nákladem města. Náklad činil 
4600 Kč. 
Policejní strážník František Kadlec pověřen 
vedením agendy městské kanceláře na místo 
Linharta, za měsíční příplatek čtyři sta Kč. 
kjeho dosavadnímu služnému jako strážníka. 
Policejnímu revizoru Karlu Hornekovi uděle-
na remunerace pět set Kč. Staviteli Františku 
Vorlíčkovi, za vícepráce na městském chudo-
binci přiznána částka dva tisíce Kč. 
1935 
Dne 25. října přijat do služeb města z lesní-
ho hajného Alois Raichman z Radvančic za 
měsíční plat 350 Kč. a naturální požitky. 
O toto místo bylo podáno devět žádostí. 

to se sovy nejhlasitěji ozývají v listopadu. Nosí zprávy své paní 
a ona jim za to předává svou moudrost. V tento čas sedává bohy-
ně velmi často u vrby a zaplétá do jejích větví zlé duchy. Vrbaje 
Hekatiným stromem, proto má v sobě kouzlo a sílu, která doká-
že chránit. 

Nej oblíbenějším jídlem bohyně jsou vejce, která v sobě skrývají 
tajemství, a ryby, které mnoho vidí, ale nic nemohou prozradit. 

Živí myslí na své zemřelé, které Hekaté přivedla. Všude září 
svíce, aby mrtví našli cestu domů. Do oken a na prahy se poklá-
dají vrbové pruty, aby se do nich zapletli zlí a nežádoucí ducho-
vé. Vedle svíce si každý člověk položí malý kámen, který si 
předtím sám našel. Kamínek vás spojí se zemí a nedovolí vám 
odejít na druhý břeh. V noci jej vhodíte do ohně, a tím dáte He-
katé najevo, že zde chcete zůstat celý příští rok. 
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46. BĚH ŠEPTOUCHOVEM 
Lyžařský klub Ledeč n. S., CEN-

TRUM - Dům dětí a mládeže a Jízdní 
kola Ledeč n. S. pořádají v sobotu 
15. 10. 2005 tradiční již 46. ročník Běhu 
Šeptouchovem. Běh se koná jako ob-
vykle v parku Šeptouchov. Prezentace 
je možná nejpozději 15 min. před star-
tem každé kategorie. Zahájení závodu je 
v 9.15 hod. 

Běžet může každý, kdo přijde. Letos 
poprvé je závod součástí Lyžařského 
poháru Vysočiny^, který je organizován 
Svazem lyžařů České republiky kraje 
Vysočina. Absolutní vítěz mužských 
kategorií a vítězka kategorie ženy získá 
cenu starosty města Ledče nad Sázavou. 
Ženy běží 2000 m a muži 8000 m, ostat-
ní kategorie od nejmladších předškol-
ních mají tratě od 170 m do 8000 m. Pro 
první tři závodníky v každé kategorii 
jsou připraveny diplomy a věcné ceny. 
Je připravena i trať pro nej menší před-
školní děti - 170 m. Pořadatelé věří, že 
se opět sejde velké množství závodníků 
a bude se závodit pro potěšení všech. 
K tomu přejí hodně štěstí a pěkné poča-
sí. 

Bližší informace o závodě je možné 
získat u ing. Petra Banýra, tel. 569 726 
474, nebo e-mail petr.banyr@tiscali.cz 

Ovocná a růžová školka 
Šťastných 

zahajuje podzimní prodej ovocných 
stromků, růží, jehličnanů 

a okrasných keřů 15. října 
Prodejní doba: 

po-pá: 8-16 hod., so: 8-12 hod. 
Hněvkovice - Nová Ves 2 

584 01 Ledeč nad Sázavou 
Tel.: 569 722 518, 604 360 546 

Obecní úřad Kamenná Lhota na-
bízí k prodeji stavební pozemek 
(s přípojkou vody a elektro) o výměře 
í 626 m v k. ú. Kamenná Lhota za 
cenu 110 Kč/m2* 

Bližší informace získáte v kancelá-
ři OÚ Kamenná Lhota vždy ve stře-
du od 17 do 19 hod., nebo na teL: 
732 743 753. 

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

T E N I S 
Téměř ideální tenisové počasí panovalo 11. září při, letos už třetím a záro-

veň závěrečném, turnaji mládeže. Za účasti pětadvaceti tenistů bylo sehráno 
patnáct zápasů dvouhry a třináct čtyřhry. Ve dvouhře zvítězil Jan Vrbka. Páry 
Pavel Jaremenko - Kateřina Vrbková či Josef Boudník - Petr Blažek nenašly 
ve své kategorii přemožitele. Poděkování patří všem hráčům za přístup k zá-
pasům a paní Ivě Svobodové za organizaci. 

Marek Kroutil - TK Ledeč n. S. 

Město Ledeč nad Sázavou 
nabízí s účinností od 1.1. 2006 
pronájem bezbariérového bytu 
v ul. 28. října, v domě čp. 1290 

v Ledči nad Sázavou. 
Jedná se o byt I. kategorie, 

o velikosti 1+1. 
V případě Vašeho zájmu se 

obraťte na vedoucí sociálního 
oddělení (tel.: 569 729 551). 

Specialista na okna, dveře a stěny 
z plastu, dřeva a hliníku 

Přijďte si k nám pro mimořádné 
zimní slevy na Vaše okna! 

PKS MONT, a s. 
Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou 
tel: 566 697 310, fax: 566 697 393 
e-mail: obchod.mont@pks.cz 
Záruka kvality! ČSN EN ISO 9001:2001 

www.pks.cz 

Zimní sleva! 
VOLEJTE ZDARMA 
800 23 00 23 

HLEDÁM BRIGÁDU V LEDČI 
N. S., na čtyři hodiny denně. Na-
bídněte jakoukoliv práci na tele-
fon: 732 80 15 61 
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Vzpomínka na Jana Šebu 
Místní sdružení Občanské demokratické 

strany v Ledči nad Sázavou uspořádá při 
oslavě vzniku Československé republiky 
setkání u hrobu ledečského rodáka, vojáka, 
politika, diplomata a spolupracovníka T. 
G. Masaryka a M. R. Stefánika - Jana 
Seby, který se významnou měrou zasloužil 
o samostatnost našeho státu. 

Krátké vzpomenutí se uskuteční 28. 10. 
2005 vil hodin u hrobu rodiny Sebových 
na starém ledečském hřbitově. Dovoluje-
me si vás touto cestou na toto pietní set-
kání pozvat. MS ODS Ledeč n. S. 

RESTAURACE CENTRÁL 
V LEDČI NAD SÁZAVOU 
Vás srdečně zve na chutné a rozmanité 

obědy - vydatné a chutné polévky, Ba-
biččiny flíčky, Plněné šišky s mákem, Pe-
čené vepřové koleno, Pivovarský tokáň, 
Staročeské bosáky, Makaroni a La Ska-
la... Nesbíhaji se vám sliny? A což tepr-
ve ceny! Výběr ze tří menu u nás pořídíte 
už od 59 korun! Sledujte tedy náš jídelní-
ček, jistě budete s naším menu spokojeni. 

Na vaši návštěvu se těší majitelé res-
taurace i příjemný personál. Kontaktujte 
nás na telefonu: 569 72 66 06 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
75. narozeniny oslaví 
1. 10. Benáková Marie 

Husovo nám. 109 
20. 10. Wurmová Marie, Na Skalce 680 
26. 10. Sadílková Růžena, Hrnčíře 22 

80. narozeniny oslaví 
25. 10. Vacková Anna 

M. Majerové 660 

91. narozeniny oslaví 
1. 10. Čermáková Antonie, 

Havlíčkova 792 

94. narozeniny oslaví 
18. 10. Dymáková Marie 

Husovo nám. 76 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přeje-
me prožití dalších dnů Vašeho života ve 
zdraví a spokojenosti. 

Svatby 
Dana Dobešová & Tomáš Polák 
Jitka Richtrová & František Staníček 
Irena Brožová & Jaroslav Ptáčník 
Zlata Trpišovská & Tomáš Matějovský 
Novomanželům přejeme do společného 
života hodně lásky , porozumění a spo-
kojenosti. 

Narozeni 
Klára Brabcová 
Zuzana Brabcová 
Eliška Dolanová 
David Doležal 
Rozálie Dvořáková 
Marek Zatočil 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození 
Vašeho děťátka a přejeme Vám i jentu, 
aby vyrůstalo ve zdraví a k všeobecné ra-
dosti. 

Zemřeli 
Brožová Marie 
Hrušková Ludmila 
Tichý Břetislav 
Uhrová Vlasta 

NESEĎTE DOMA A POJĎTE 
V LISTOPADU DO KINA 

2.11. 3:15 ZEMŘEŠ 
19.30 Podle skutečného příběhu. Ve sklepení 

starého venkovského domu DeFeových 
slyší vousatý mladík Ronnie hlasy, jež ho 
vybízejí k vraždě. Je právě čtvrt na čtyři 
v noci. 

5.11. KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ 
19.30 Křížová výprava očima mladého rytíře 

Baliana, který odchází na kraj známého 
světa bojovat za svůj ideál. Oživuje mys-
tiku rytířského rebelanta a zobrazuje dáv-
ný boj mezi muslimy a křesťany o Svatou 
zemi. 

9.11. UTRŽENÝ ZE ŘETĚZU 
19.30 Kruťák Bart vychoval z kluka Dannyho 

bojového otroka. Danny vyrůstá v kleci, 
živí se konzervami a na krku má obojek. 
Nemá vzdělání, mentálně je na tom jako 
desetileté dítě. Když mu ale Bart obojek 
odepne, dělá Danny to, co jediné se naučil 
- zabíjí. Bart Dannyho nasazuje do ile-
gálních zápasů a vydělává majlant. 

12.11. STOPAŘŮV PRŮVODCE 
19.30 PO GALAXII 

Filmová podoba světoznámých knih od 
Douglase Adamse. Arthurova jediná šan-
ce na přežití spočívá v možnosti připojit 
se k Fordovi a stopnout proplouvající ves-
mírný koráb. Pro novopečeného vesmír-
ného cestovatele začíná největší životní 
dobrodružství v okamžiku zániku jeho 
rodné planety. 

16. 11. LEGENDY Z DOGTOWNU 
19.30 Skateboarding se pro ně stal životním sty-

lem. V 70. letech přivedla skupina mladých 
surfařů z nehostinné čtvrti Dogttown v kali-
fornském Venice k životu nový revoluční 
styl skateboardingu. Zakladatelé týmu 
Z-Boys, který se proslavil svým agresivním 
stylem, zkombinovali dechberoucí surfař-
ské kousky se skateboardingem a stali se 
doslova přes noc obrovskou senzací a míst-
ními legendami. 

19. 11. STARWARS: 
19.30 EPIZODA III-POMSTA SITHŮ 

Válka! Republika se hroutí pod brutální-
mi útoky vůdce separatistů hraběte Do-
oku. Na obou stranách jsou hrdinové. 
Před zlem však není úniku. Star Wars: 
Epizoda III - Pomsta Sithů slibuje stát se 
nejen završením, ale i vyvrcholením celé 
série. 

23. 11. SAMETOVÍ VRAZI 
19.30 Příběh je volně inspirovaný prvním z vel-

kých kriminálních případů polistopadové 
doby - Orlickými vraždami. 

26. 11. JEHO FOTR TO JE LOTR 
19.30 Rodina je tvá největší pohroma. Pokračo-

vání úspěšné komedie Fotr je lotr. 
30. 11. ROBOTI 
17.00 Pro děti. Jak by vypadal svět obydlený 

výhradně roboty? Roboti se ocitají ve víru 
humoru, kterému nescházejí cit a srdce. 
Ač jsou to umělé bytosti stvořené z kovu, 
dokážou být skvělými „lidmi". 

VZPOMÍNKA 
Dne 7. října letošního roku upynulo pět 

let od úmrtí 
pana Jaroslava TROJANA z Ledče n. S. 

Stále vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami. 

PODĚKOVÁNÍ 
Chceme touto cestou poděkovat panu Karlu 

Urbanovi, M. Znojemské a majitelům hradu 
za krásný a netradiční prožitek svatebního ob-
řadu na nádvoří ledečského hradu. 

Zároveň toto poděkování patří i manželům 
Klapalovým, majitelům restaurace Na Růžku, 
kteří se přípravy svatební tabule, organizace 
i ubytování zhostili vysoce profesionálně, přes-
tože se jednalo o první svatbu v jejich restaura-
ci. Děkují manželé Dana a Tomáš Polákovi 

PÁRA ZAHALILA LEDEČSKÉ NÁDRAŽÍ 
Téměř přesně po dvou letech opět projela Ledči parní lokomotiva. Obnovili jsme si tak vzpo-

mínky na povedené oslavy století dráhy v našem městě. Parní stroj přisupěl v poslední zářijový 
den, aby následně pokračoval do Zruče nad Sázavou, kde se konaly oslavy 100 let dráhy ze Zruče 
do Kutné Hory. Pochopitelně, že taková událost se neobešla bez zájmu veřejnosti, zejména pak 
„fajnšmekrů" na mašinky. Ti pobíhali v kolejišti nádraží a učouzenou krasavici fotografovali a fil-
movali snad ze všech úhlů. Po půlhodince nabrala dech a v oparu voňavého kouře, plného nostal-
gických vzpomínek, mizela v tunelu. 

Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb LN - příspěv-
ky 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@ledecns.cz, http://www.ledecns.cz. Odpovědný redaktor: O. Kubát. 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, spol. s r.o. 
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