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Sedláčkovi hodně je, 
jak namlátí, tak věje, 
zitečko platí 
za čtyry zlaty, 
pšenička je za dukát, 
šošovička taky tak. 
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Dismanův rozhlasový dětský 
soubor Český rozhlas 

zve všechny příznivce souboru na 
představení 

Veselohra na mostě 
Dvě stě let starý tex t V. K. Klicpery 

Veselohra na mostě oslovil studenty Tý-
nu Průchovou a Jiřího Konvalinku, kte-
ří hru nastudovali se členy Dismanova 
rozhlasového dětského souboru. 

Most přes řeku rozděluje dva zne-
přátelené tábory, na každé straně sto-
jí stráž. Doba příměří se blíží ke konci, 
na mostě se postupně objevují Chme-
lař, jeho žena Eva, Rybář, jeho snouben-
ka Popelka a Učitel. 

Každá postava má průvodní list, kte-
rý zaručuje vstup na most, ale ani jed-
na stráž je už nepustí z mostu. Dochází 
k mnoha komickým zápletkám. Jedná se 
o frašku a tak se vše vyřeší šťastně pro 
všechny zúčastněné. 

Hrají členové DRDS: Denisa Barešo-
vá, Eliška Přibylová, Lenka Švorco-

vá, MarieTučková,AnnaVěrtelářová, 
Jan Kohout, Robin Pařík, Filip Rut, 

Ondřej Sekyrka, Matěj Vejdělek 

režie:Týna Průchová a Jiří Konvalinka 

19. srpna 2006 
v 16 hodin 

na nádvoří hradu 
v Ledči nad Sázavou 

STANLEY CUPV LEDČI 
NEJSLAVNĚJŠI HOKEJOVÁ TROFEJ - POHÁR LORDA STANLEYHO, 

VYSNĚNÁ META VŠECH ŠAMPIÓNŮ NHL, UŽ PO SEDMÉ DORAZIL DO 
ČESKA. STŘÍBRNÝ GRÁL VŠECH HOKEJISTŮ,VÁŽÍCl TÉMĚŘ 15,5 KG, 

BYL TENTOKRÁT PŘEDSTAVEN IV LEDČI NAD SÁZAVOU. 

Hokejista Josef Vašíček získal letos v dresu Caroliny Hurricanes vítězství v nej-
prestižnější hokejové soutěži kanadsko-americké NHL. Vítězný pohár, slavný Stanley 
Cup, přivezl cestou z Prahy na přání svého přítele, ledečského místostarosty Jarosla-
va Doležala, i do našeho města. V pátek 4. srpna po obědě se na půl hodinky zastavil 
s pohárem na ledečské radnici, kde se setkal s vedením města, vedením hokejového 
klubu HC Ledeč a zaměstnanci ledečského zimního stadionu. Na slavného hokejistu 
a ještě slavnější pohár čekala před radnicí stovka obdivovatelů, zájemců o fotografii či 
autogram, poslanci ČSSD ing. Petr Zgarba a Karel Černý, s hokejistou přijeli do Led-
če i jeho rodiče. Mladý český reprezentant a odchovanec havlíčkobrodského hokeje 
poté odcestoval do svého rodného města Havlíčkova Brodu, kde na zimním stadionu 
a v restauraci Hurikán 63 oslavy zisku trofeje vyvrcholily. 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady města Ledeč nad 
Sázavou konaného dne 24. červen-
ce 2006 
• RM doporučuje: Rada města Ledeč 

nad Sázavou doporučuje ZM v soula-
du s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění nákup 
systému CITRIX pro zajištění provo-
zu aplikací v LeNet a to i na splátky. 

• RM zmocňuje Rada města Ledeč 
nad Sázavou zmocňuje starostu měs-
ta v souladu s § 102 odst. 2 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění k schvalování a podpisu smluv 
týkajících se hlasových a datových 
služeb. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 
3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění podání žádosti na 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových o bezúplatný převod bu-
dovy čp. 242 s pozemkem pare. č. st. 
223 na Husově náměstí do majetku 
města Ledeč nad Sázavou. 

• RM schvaluje v souladu se zákonem 
č. 128/2000 Sb.) o obcích (obecní zří-
zení ) v platném znění uzavření nájem-
ní smlouvy č. S/100163/05324255/ 
004/06 s firmou AVE CZ odpado-
vé hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 
120 00 Praha 2. Předmětem plnění do 
31.12.2006 jsou tyto práce: 
1) pronájem 29 kusů kontejnerů 1100 
litrů na sběr plastů - 819,- Kč/1 kus 
2) pronájem 19 kusů kontejnerů 1100 
litrů na sběr papíru - 819,- Kč/ 1 kus 

• RM schvaluje v souladu se zákonem 
č. 128/2000 Sb.) o obcích (obecní zří-
zení) v platném znění uzavření nájem-
ní smlouvy č. S/100163/05324255/ 
005/06 s firmou AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 
00 Praha 2. Předmětem plnění s 3 mě-
síční výpovědní lhůtou vždy k 30. září 
je pronájem 2 kusů odpadkových košů 
0 Kč/l kus. 

• RM schvaluje v souladu se zákonem 
č. 128/2000 Sb.) o obcích (obecní zří-
zení) v platném znění uzavření Dodat-
ku č.2 ke smlouvě na zajištění svozu 
a likvidaci odpadu s firmou AVE CZ 
odpadové hospodářství s.r.o., Rumun-
ská 1, 120 00 Praha 2. Předmětem 
plnění do 31. 12. 2006 je pronájem 
2 kusů odpadkových košů, 29 ks kon-
tejnerů 1100 1 na plastové obaly, 19 ks 
kontejnerů 1100 1 na papír a lepenku 
a 26 výsypů 1 přidaného odpadkové-
ho koše. 

• RM schvaluje v souladu se zákonem 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění Návrh Smlouvy významného 
zákazníka s firmou T-Mobile Czech 
Republic, a.s., Toníčkova 2144/1, 149 
00 Praha 4. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 
2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění uzavření ná-
jemní smlouvy 
a) s manželi Pánkovými, ul. J. Haš-
ka 572, Ledeč nad Sázavou na pro-
nájem - části pozemku pare. č. 209/ 
1-5 m2 na dobu jednoho roku - za cenu 
5,- Kč /m2 /rok. 
b) s p. Ladislavem Fráňou, ul. Jarosla-
va Haška 573, Ledeč nad Sázavou na 
pronájem části pozemku pare. č. 209/ 
1-5+10 m2 na dobu 1 roku - za cenu 
5,- Kč/m2/rok. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 
3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění zřízení klimatizace 

v ambulanci ORL na poliklinice Ha-
brecká 450 v Ledči nad Sázavou s tím, 
že žadatel MUDr. Josef Matějů ponese 
náklady na realizaci a záměr ohlásí sta-
vebnímu úřadu v Ledči nad Sázavou. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 
3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění zadání výzvy k po-
dání nabídky na realizace akce „Re-
konstrukce lávky přes řeku Sázavu 
vč. přilehlých chodníků a veřejného 
osvětlení" těmto firmám: 
1) Mostní a pozemní stavby, s.r.o. Par-
dubice 
2) SMP CZ, a.s. Praha 
3) STRABAG a.s., o.z. Praha jih 

• RM ukládá starostovi města Stanisla-
vu Vrbovi požádat Krajský úřad kra-
je Vysočina o vyjádření k využití a ke 
spolufinancování připojení Gymnázia, 
ISS a VOS Ledeč nad Sázavou k pro-
jektu LeNet. Také požádá Krajský 
úřad kraje Vysočina o určení povin-
ných osob, které budou s Městem Le-
deč nad Sázavou dále spolupracovat. 

• RM ukládá vedoucímu odboru samo-
správy Ing. Pavlu Nácovskému před-
ložit ZM způsob financování systému 
CITRIX za využití grantového pro-
gramu Kraje Vysočina popř. státních 
grantů. 

• RM ukládá vedoucímu odboru samo-
správy Ing. Pavlu Nácovskému ověřit 
na Ministerstvu práce a sociálních věcí 
možnost dodatečného připojení do sítě 
WAN MPSV. 

• RM neschvaluje v souladu s § 102 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění provedení asfaltového 
povrchu na chodníku okolo domu čp. 
150 v ul. Mlýnské v Ledči n. S. 

Co nového na Vysočině - červenec 2006 
Krajské zastupitelstvo zasedalo v červenci 
hned dvakrát 

Poprvé v historii dvakrát během jedno-
ho měsíce a poprvé v historii v sobotu, a to 
1. července 2006 zasedalo Zastupitelstvo kra-
je Vysočina. Prvního července hned v 8.00 ho-
din ráno se sešli zastupitelé Vysočiny a zhruba 
ve stejné době zasedali i naši kolegové - za-
stupitelé Jihomoravského kraje. 

Obě zastupitelstva, jak to Vysočiny, tak Ji-
homoravského kraje svým červencovým so-
botním hlasováním udělala velmi důležitý, 
základní a zákonem vynucený krok proto, 
abychom byli včas a v souladu se zákonem 
připraveni na čerpání finančních prostředků 
z fondů Evropské unie. Osobně předpoklá-
dám, že k celé komplikované přípravě našeho 
kraje - našich krajů na čerpání peněz z Evrop-
ské unie se ještě dostanu v různých článcích 
podrobněji v následujících měsících. 

Druhé zasedání Zastupitelstva Vysočiny se 
konalo 11. července a proběhlo tradičně v úte-
rý. Za důležitá přijatá rozhodnutí považu-
ji schválení celkem tří grantových programů 
s názvy Generely bezbariérových tras (1,50 
mil. Kč), Dobrovolnictví 2006 (1,50 mil. Kč) 
a Certifikace - osvědčení 2006 (1,75 mil. Kč). 
Více viz www.kr-vysocina.cz . 

Nejzávažnějším rozhodnutím zastupitel-
stva bylo však podle mého názoru přijetí 

půjčky od Evropské investiční banky ve vý-
ši 500 miliónů korun za účelem jejího využi-
tí k opravám krajských silnic (jedná se o silni-
ce 2. a 3. třídy). Půjčka byla kraji poskytnuta 
velmi výhodně, avšak s podmínkou, že kraj 
při jejím využití investuje do oprav krajských 
komunikací minimálně stejně vysokou částku 
ze svých nepůjčených - vlastních prostředků. 
Přijetí této půjčky tedy znamená, že v letech 
jejího čerpání (2006, 2007) vloží Vysočina do 
oprav svých silnic při využití celého objemu 
půjčky minimálně miliardu korun. Plán krá-
je je takový, že ještě tento rok na podzim bude 
proinvestováno cca 300 miliónů korun a v ro-
ce 2007 potom dalších 700 miliónů korun. 
Na závěr ještě pro pořádek dodávám, že kro-
mě těchto oprav by na údržbu a běžné opra-
vy krajských silnic měly jít v roce 2007 dal-
ší peníze ve stejných objemech, jak tomu bylo 
v minulých letech. 

Ještě zvláště k silnicím 
Opravy krajských silnic budou na podzim 

tohoto roku a zejména potom v následujících 
několika letech prioritou kraje. Určitě je a bu-
de problém zajistit finanční prostředky. Půjč-
ka od Evropské investiční banky nám nebu-
de stačit. Ke konci roku 2007 a hlavně potom 
v letech 2008 až 2014 proto počítáme s vyu-
žitím tzv. evropských peněz. Nebude to jed-

noduché, ale věřím, že se vše podaří. Pokud 
tomu tak bude, budou opravy našich silnic po-
kračovat v podstatě s nezměněnou intenzitou 
i v dalších letech. 

Proto si v této souvislosti dovolím napsat 
ještě jednu poznámku. Rozsáhlé a dlouhodo-
bé stavební a nakonec i jiné opravy čehoko-
liv nejsou nikdy příjemné. Obecně lze dokon-
ce napsat, že nám lidem spíše otravují a někdy 
i stěžují život. Musíme objíždět, přelézat, mě-
nit zaběhnuté stereotypy, snášet různé nelo-
gičnosti a ústrky. Obecně jsme prostě nuceni 
se nějak vyrovnat se snížením našeho stan-
dardního pohodlí, na které jsme zvyklí. 

Z důvodů výše uvedených si tedy dovolím 
v následující době požádat řidiče i neřidiče 
o určitou dávku pochopení a snad i tolerance. 
Například až dvacet uzavírek různých úseků 
silnic v kraji Vysočina najednou se musí ně-
jak projevit. A skutečně může taková situace 
v letních měsících na Vysočině nastat. Zane-
dbanost od státu zděděných nyní krajských 
silnic je obrovská. Myslím si proto, že není ji-
né možnosti než se nyní pokusit využít všech 
zdrojů, které se nabízí a snažit se ze všech sil 
co nejvíce kilometrů našich silnic co nejrych-
leji opravit. 

Miloš Vystrčil, 
hejtman Vysočiny 

www.vystrcil.cz 
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Ledečská lávka se dočká rekonstrukce 
Po dobu uzavření ledečského mos-

tu v roce 2004 sloužila lávka u so-
kolovny v Ledči nad Sázavou ja-
ko jediná spojnice obou břehů řeky 
v centru města. Po dokončení rekon-
strukce mostu a jeho otevření dopra-
vě požádalo vedení radnice dodava-
telskou firmu o posudek této lávky 

- pro pěší, neboť ho znepokojoval její 
žalostný stav a též dlouhodobá absen-
ce povinných mostních prohlídek. Že-
lezobetonová lávka z roku 1956 totiž 

vykazuje pouhým okem lehce postřehnutelné závady. Znatelné prohnutí mostní kon-
strukce, krápníkové výluhy, rozrušený beton, poškození úložných prahů a hlavních 
nosníků. To vedlo posuzovatele k označení stavu lávky klasifikací „chatrný", což je 
poslední klasifikační stupeň mostních konstrukcí dle ČSN. Lávka pro pěší je proto od 
února 2005 uzavřena. 

Díky poslanecké iniciativě ing. Petra Zgarby (ČSSD) se městu podařilo získat v le-
tošním roce dotaci ze státního rozpočtu, ledečská radnice si počkala na účinnost no-
vého zákona o veřejných zakázkách a v červenci vyzvala tři specializované firmy 
k podání nabídky na realizaci této akce. Ta bude spočívat v demolici stávající mostní 
konstrukce, v opravě a dozdění nábřežních opěr a ve vybudování nové ocelové láv-
ky s nástupními rampami a schodištěm, která však musí být svým spodním okrajem 
50 cm nad úrovní stoleté vody, což je o 88 cm výše, než je současný stav. Společně 
s lávkou bude vybudován i nový chodník na pravobřežní straně a nové osvětlení láv-
ky i chodníku. 

Během letošní jarní povodně vystoupala hladina řeky Sázavy až nad horní okraj po-
chůzné plochy lávky. Ta se ve svém nejnižším místě nachází dle geometrického za-
měření na úrovni 351,65 m n. m. Hranice stoleté vody Q100 stanovená správcem 
toku Povodí Vltavy je přitom 351,7 m n. m. Z fotografie lávky pořízené 1. 4. 2006 
v 09:42 hodin, kdy hladina řeky Sázavy pod ledečským mostem byla na úrovni 2,05 
m, vyplývá, že ledečská lávka byla zasažena při jarní povodni stoletou vodou! Právě 
proto musí její nová konstrukce být osazena výše. Hladina řeky Sázavy dokonce vy-
stoupala dne 30. 3. 2006 v 02:21 hodin až na úroveň 2,21 m a přes horní okraj ledeč-
ské lávky, který je na úrovni Q100, se řinulo 20 cm vody! 

Z výše uvedených důvodů navrhoval starosta města přesunutí lávky v rámci rekon-
strukční akce o 80 m proti proudu řeky, do míst, kde by lávka spojovala oba břehy ře-
ky ve vyšší úrovni bez potřeby ramp a vedla by přes ostrov pod jezem. Takto umístěná 
lávka by spojovala přímo autobusové nádraží s areálem základní školy a byla nejkratší 
možnou cestou pro dojíždějící školáky. Řešením a prosazováním této varianty došlo 
k částečnému zpoždění přípravných prací a tak radní města z obavy před ztrátou dota-
ce uložili 3. 7. 2006 starostovi města připravit a realizovat variantu rekonstrukce láv-
ky na stávajícím místě, což se stalo. 

Vlastní realizace akce započne v září a musí být dokončena do konce tohoto roku. 
-sv-

DOMOV DŮCHODCŮ SOCIÁLNÍHO CENTRA MĚSTA SVĚTLÁ N/SÁZ. 
pořádá v pátek 8. září 2005 v 9.00 hodin 

při příležitosti VI. výročí otevření domova důchodců 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Návštěvníkům bude umožněna prohlídka celé budovy DD 

s průvodcem po celý den: 9.00-17.00 hod. 
V průběhu dopoledne se v rámci SPORTOVNÍCH HER utkají soutěžní 

družstva z jiných domovů a ústavů sociální péče. 
V odpoledních hodinách proběhne slavnostní vyhlášení nejlepších 

sportovců za fanfár kapely, která bude hrát k poslechu i tanci. 

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI 

FIRMA DOLEŽAL NABIZI 
KOBERCE • LINA RŮZNÝCH ŠÍŘI • PLOVOUCf PODLAHY • KORKY 

KUSOVÉ KOBERCE • STROPNÍ PODHLEDY • PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE 
ROZVOZ 

OTEVŘENO: PO - PÁ 8-16,30; SO 8-11,30 
TRITEX LUČÍCE - Tel.: 569 489 116, 724 105 209 

NEJNIŽŠÍ CENY V REGIONU! 

ČISTĚNÍ KOBERCŮ, 
SEDACÍCH SOUPRAV, INTERIÉRŮ 
AUTOMOBILŮ, MONTÁŽ ŽALUZIÍ, 

STÍNÍCÍ TECHNIKY, SÍTÍ PROTI 
HMYZU A TĚSNĚNÍ V0 OKEN. 

VOLEJTE: 
723 229 767, 569 4S 21 62 

PRODÁM 
Stavební pozemek na slunném 
místě v horní Ledči. Veškeré sítě 
jsou na hranici pozemku, výměra 
749 m2, cena 270 Kč/m2. 
Kontakt: 
569 452 101, 724 034 796. 

POLICIE ŽÁDÁ 
O POMOC 

Základní údaje k dopravní nehodě: 
7. července 2006 v 11:00 hodin LEDEČ 
NAD SÁZAVOU, ulice PIVOVARSKÁ 
- silnice III. třídy č. 01831 v km 0>15, 
u domu čp. 119, kraj Vysočina, došlo 
k dopravní nehodě, kdy při vstupu chod-
kyně do vozovky došlo ke střetu s blíže 
neustanoveným osobním vozidlem, po 
kterém chodkyně upadla zpět na chod-
ník. Řidič po dohodě s chodkyní z místa 
odjel a dopravní nehodu neoznámil. Při 
nehodě došlo ke zranění chodkyně. 

Z důvodu šetření skutečností k výše 
uvedené dopravní nehodě Vás žádám 
o pomoc směřující k přihlášení možného 
svědka dopravní nehody, či přímo řidiče 
v současné době blíže neustanoveného 
vozidla. Svědci, či případný t.č. nezná-
mý řidič se může telefonicky nebo osob-
ně nahlásit na místním OO PČR Ledeč 
n. S, či přímo na PČR Dl SDN H. Brod. 
Případné dotazy či konzultace k nehodě 
podá prap. Vidner PČR, Okresní ředitel-
ství, Dopravní inspektorát, skupina do-
pravních nehod. Případně možno pone-
chat vzkaz u příslušníků PČR Obvodní 
oddělení Ledeč n. S. Děkujeme. 

III. ročn ík K A R U Z O Š O U 
v sokolovně 

Již potřetí se ve čtvrtek 7. září v 10 
hodin sejdou v ledečské sokolovně 
účastníci půvabné pěvecké soutěže 
klientů ze stacionářů a ústavů sociální 
péče. Pěveckou soutěž pořádá ledeč-
ský stacionář Petrklíč, v porotě zased-
nou poslanec a kmotr stacionáře Jan 
Kasal, paní Běla Hejná, PhDr., staros-
ta města Stanislav Vrba, místostaros-
ta Jaroslav Doležal, ředitelka Oblastní 
charity H. Brod Anička Blažková, Bc., 
a někdo z trojice Michal David, Petr 
Muk, či Bc. Jiří Vondráček. A možná 
přijde i kouzelník. 

Iveta Vrbová, vedoucí stacionáře 



Požadavek na redukci MPZ 
Městská památková zóna v Ledči nad Sázavou byla vyhlá-

šena vyhláškou Ministerstva kultury č. 108//2003 Sb. dne 1. 4. 
2003 bez projednání v zastupitelských orgánech města. Za-
hrnuje v sobě celkem 292 stavebních objektů z celkového po-
čtu čp. 1298 v k.ú. Ledeč nad Sázavou! Vedle 16-ti státem 
uznaných památek také rodinné domky z 80. let minulého sto-
letí! !! Polovina obytných domů z 50. let minulého století v uli-
ci J. Haška v MPZ je, protější zrcadlová polovina stejně starých 
a architektonicky stejně řešených obytných domů ne!! V MPZ 
nalezneme nedávno postavené garáže městského úřadu, fotba-
lový stadion z 50. let minulého století a pro změnu již neexis-
tují zimní stadion z novější doby, montovanou stavbu loděnice, 
věž rozhodčích a kabiny na zimním stadionu! Snahou zpraco-
vatelů MPZ v Ledči nad Sázavou dostat do MPZ co nejvíce ob-
jektů vznikl paskvil, který bohužel nelze brát vážně a přináší 
v této podobě ledečským občanům a organizacím řadu problé-
mů. Z fyzických osob přinesla MPZ efekt za dobu své existen-
ce pouze 1 osobě, majiteli státem chráněné památky rejstříko-
vé č. 258, který není ani ledečským občanem!!! 

Provedl jsem fotodokumentaci 144 objektů na levém bře-
hu Sázavy v ulicích J. Haška, V Hrnčířích, Pod Šeptoucho-

vem, Koželská, Pod Skalkou, Hůrka, Na Potoce, Havlíčkova, 
Z. M. Kuděje. Z těchto 144 objektů mají historický charakter 
pouze dvě desítky staveb. Uvedenou fotodokumentaci jsem za-
slal Národnímu památkovému úřadu do Brna a požádal vedou-
cího odboru památkové péče o návštěvu našeho města a o pře-
hodnocení rozsahu ledečské MPZ. V průvodním dopise jsem 
mimo jiné uvedl: 

Chcete-li památkám a historickému centru města Ledeč nad 
Sázavou opravdu pomoci, proveďte redukci MPZ zóny na sku-
tečně historické objekty i celé lokality (náměstí, hrad s okolím, 
Pivovarská), kde budeme moci důsledně uplatňovat projekt Re-
generace MPZ. Zasaďme se společně o možnost získávání do-
tačních prostředků z tohoto programu i na objekty, které budou 
součástí redukované MPZ bez statutu státem uznaných pamá-
tek. 

Žádám Vás, pane architekte, o osobní projednání výše uve-
dených skutečností přímo u nás na radnici. Budete mít možnost 
zhlédnout skutečný stav věcí, posoudit, zda předložené důkazy 
jsou pravdivé. Pokud se k tomuto kroku neodhodláte, zasílám 
Vám alespoň vypovídající fotodokumentaci, která mluví za vše. 

Stanislav Vrba, starosta města 

Rodini let 1985-1990 v ulici Pod Skalkou zařazené do MPZ 

Pozvánka 
I když je nyní léto v plném proudu, Místní skupina Červeného kříže 

v Ledči nad Sázavou ve spolupráci s MO ČSSD již nyní připravuje vese-
lé loučení s létem. Bude to posezení u táboráčku, opékání špekáčků a zpěv 
při kytaře. A aby nebyla dětem dlouhá chvíle, budou i soutěže, např. v Pe-
tanque, v hodu šipek na terč nebo v umění „Hula, hula", což je točení ob-
ručí v pase. 

Akce bude u zimního stadionu v Ledči nad Sázavou a to v pátek 15. 9. 
2006 od 16 hod. Kdo budete mít zájem, ať děti či dospělí, přijďte, jste sr-
dečně zváni. Bude-li pršet, tak místo táboráku bude v zimním stadionu dis-
kotéka. 

Špekáčky vám všem zdarma věnují pořadatelé. A další občerstvení např. 
pivo či limo bude zajištěno v bufetu zimního stadionu. 

Za MS ČČK Daniela Geherová 
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Pozvánka do školní družiny 
a školního klubu při ZŠ 

Posláním školní družiny (ŠD) i školního klubu (ŠK) je umožnit všem dětem základ-
ní školy, od 1. až po 9. třídu, smysluplné využívání volného času podle jejich potřeb 
a zájmu. 

Naší snahou proto je poskytovat našim dětem širokou nabídku zájmových, rekreač-
ních, sportovních, kulturních i vzdělávacích činností. Každé dítě si může v rámci pra-
videlné, nebo podle potřeby volené docházky, vybrat svoji zájmovou činnost a naučit 
se již od dětství vhodným způsobem využívat svůj volný čas. 

Ve školním roce 2005-2006 bylo ve ŠD a ve ŠK přihlášeno celkem 179 dědí. Tyto 
děti si mohly vybrat činnosti v řadě zájmových kroužků. Každý týden se dále mohly 
zúčastnit různých společných akcí, z nichž můžeme upozornit na akce: 
- sportovní 

(plavání v Havlíčkově Brodě, místní atletické závody, okresní atletické závody, 
soutěže ve stolním tenisu, v přehazované, vybíjené a flórbale, místní a okresní do-
pravní soutěže), 

- kulturní a společenské 
(divadelní vystoupení, koncert ZUŠ, vánoční besídky, karneval + disco, návštěvy 
městské knihovny, hasičské stanice, dětský den, vystoupení dramatického kroužku 
ŠD), 

- soutěže 
(Bingo, Kufr, pěvecká soutěž „Hledáme nové talenty", soutěž o nejlepšího kluka 
a dívku, přírodovědná soutěž, šipkovaná). 

Děti zapojené do zájmových kroužků dosáhly v průběhu školního roku řady úspě-
chů. 
Výtvarný kroužek 

v soutěži vyhlášené časopisem MOZAIKA se umístil Vojta Hanuš (1. třída) mezi 
deseti nej lepšími s obrázkem na téma „Stěhování". 

Divadelní kroužek 
soubor ve složení S. Štěpánková, S. Brzoňová, M. Králíková, B. Prokopová, 
A. Křištová, N. Maturová a K. Píšková se úspěšně zúčastnil 13.3. 2006 okresní pře-
hlídky divadelních souborů v Havlíčkově Brodě „Náš pohádkový strom" s předsta-
vením „Cirkus". 

Cyklistický kroužek 
družstvo ve složení S. Chladová, K. Píšková, M. Fanta, J. Ryšavý se 11. 5. 2006 zú-
častnilo okresní cyklistické soutěže v Havlíčkově Brodě, obsadilo 3. místo a po-
stoupilo do krajského kola ve Žďáře nad Sázavou. 

Atletický kroužek 
velkou radost nám udělal výběr dětí atletického kroužku na okresních atletických 
závodech v Havlíčkově Brodě. Závodů se zúčastnilo 14 dětí a získaly 13 medailí! 

Medailisté: 
kategorie 1. třídy 

Daniel Hess 
Ladislav Vacek 
Iva Barešová 

kategorie 2. třídy 
Jan Hokynář 
Zuzana Jeřábková 

Zuzana Vopěnková 

Tomáš Srnec 

1. místo běh na 50 m, 1. místo skok daleký 
2. místo hod kriketovým míčkem 
1. místo běh na 50 m+ hod míčkem, 3. místo skok 
daleký 

1. místo hod kriketovým míčkem 
1. místo hod míčkem, 2. místo ve skoku 
a v běhu na 50 m 
2. místo hod míčkem, 3. místo běh na 50 m 
kategorie 4. třídy 
2. místo hod kriketovým míčkem. 

Spr in te ř i na ledečském 
stadionu 

Před 45 lety se na ledečském stadio-
nu uskutečnila VELKÁ CENA ČSSR ve 
sprinterském trojboji mužů a MALÁ CE-
NA ve sprinterském trojboji mladších 
a starších dorostenců. 

Mezi muži se na předních místech neu-
místil žádný místní borec a zvítězil tehdy 
Pavel Chaloupka z Dukly Praha výkonem 
2542 bodů (7,0 - 10,8 - 22,6). Mezi star-
šími dorostenci zvítězil Severa ze Spartaku 
ZWP Praha (7,2 - 11,3 - 22,8). Na sedmém 
místě skončil Karel Lebeda ze Spartaku 
Ledeč n. S. (7,7 - 12,5 - 26,1). V mlad-
ších dorostencích zvítězil Otradovec ze 
Spartaku SWP Praha (7,7 - 12,0 - 25,0), 
na čtvrtém místě skončil Jan Boltík z míst-
ního Spartaku, na šestém místě Miroslav 
Klaus a na sedmém místě Karel Pisařík -
oba z místního oddílu. 

SPARTAK iiĎtí nwšmm 
oúdSl íokks. atMi-hict^ 

Do soutěží úspěšně zasáhli i J. Jirák (1. tř.), E. Brabcová(2. tř.), E. Koubský (2. tř.), 
J. Škaryd (3. tř.), V. Tscelych(3. tř.), P. Prchalová (3. tř.), F. Šimůnek (4. tř.), Všem pa-
tří poděkování za snahu o dosažení co nej lepších výsledků. 

Pestrou činností se snažíme přispět k zajímavému a především užitečnému využí-
vání volného času dětí, aby se nám tyto nestávaly již od útlého dětství dětmi pouze 
ulice. 

Naše pozvánka do ŠD ve školním roce 2006-2007 je směrována nejenom k dětem, 
ale i k jejich rodičům. Těšíme se na vzájemnou spolupráci. 

Za vychovatelky Jarmila Palánová 

VELKÁ CENA Člft 
n SPWNTEJS^ TW3803I 

MALA t m VB SKUlTmKÍM TROJBOJI HLAft&JJ Ř STARŠfCM WWmNCÓ 

lOsrpnoLifii 

CO VÍTE O PATRONOVI 
ZAHRADNÍKŮ? 

Sv. Fiakr (Fiacre, zemřel 670 n. 1.), irský 
světec, podle některých legend pochází z krá-
lovského rodu a je znám jako poustevník a ne-
přítel žen, který v mladém věku opouští rodné 
Irsko a odchází do Galie (dnešní Francie). 

Tady si pak oblíbí kraj východně od Paří-
že a když mu sv. Faro, biskup v Meaux, da-
ruje půdu v Breuil, aby si tam mohl postavit 
poustevnu, založí si zde Fiakr kromě ní i za-
hradu. Na své zahradě pak Fiakr zbaví půdu 
stromů a plevele, používá přitom místo plu-
hu svoji hůl. 

Brzy se pak kolem sv. Fiakra soustředí 
mnoho žáků, jeho příklad služby Bohu láká 
další a další nové poustevníky. Fiakr pak za-
loží též útulek, kde občas zázračně uzdravu-
je nemocné. 

Zázraky pak sv. Fiakr koná i po své smr-
ti (umírá v roce 670), jeho osoba se pak stává 
proslulou po celé střední Francii. 

A jaká je souvislost mezi jménem sv. Fiak-
ra a drožkami (fiakry)? Pařížský hotel, kde se 
poprvé pronajímaly povozy, tažené koňmi, te-
dy drožky, měly své stanoviště nedaleko hote-
lu nazvaného po světci - Hotel Saint-Fiacre. 

Sv. Fiakr je též patronem punčochářů 
a řidičů drožek, jeho atributem je rýč. 

V českém kalendáři je sv. Fiakra 30. srpna. 
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* Koželská je opět průjezdná 
Od 1. července 2006 byl po tříměsíční uzavírce 

opět obnoven dopravní provoz na Koželské ulici. 
Investor a dodavatel rekonstrukce krajské komuni-
kace 11/130 Správa a údržba silnic H. Brod musel 
nejprve dokončit dopravní značení a poté požádat 
světelský odbor dopravy o možnost předčasného 
užívání stavby. 

Stavba byla zahájena 18. dubna 2006 odstraněním 
krytů vozovky a započetím prací na rekonstrukci 
kanalizace. Tu zajišťovala ve spodní 180metrovém 
úseku společnost Vodovody a kanalizace H. Brod, 
a.s. Kromě páteřního sběrače byly rekonstruovány 
i jednotlivé přípojky splaškové kanalizace, vodo-
vodní uzávěry, kanalizační vpusti a dešťová kana-
lizace. Práci pro VaK a.s. prováděla havlíčkobrod-
ská firma Toman. 

Až po dokončení rekonstrukce kanalizace mohla 
svoje práce zahájit Správa a údržba silnic. Naplá-
novala si rekonstrukci půlkilometrového úseku vo-
zovky, ve spodní části ulice včetně podkladních vrs-
tev, v horní části ulice u ČSAD pouze finální vrstvy. 
Květnové deštivé počasí způsobovalo problémy 
s dosažením potřebné únosnosti pláně pod vozov-
kou, červnové horké dny zase problémy s betono-
váním, a tak až v pondělí 17. července mohla být 
dokončena pokládka finální asfaltové vrstvy firmou 
M-Silnice, a.s. 

Město Ledeč nad Sázavou zajišťuje na Koželské 
napojení krajské komunikace na komunikace míst-
ní v ulicích J. Haška, Hůrka, Pod Skalkou, J. Wol-
kera, Na Skalce a u ČSAD. Dále zajišťuje opravu 
chodníků po levé straně ulice od Husova sboru až 

k zastávce ČSAD. Ve spodním úseku u Husova sbo-
ru ke křižovatce Hůrka je již položena žulová mo-
zaika, v úseku mezi ulicemi Hůrka a Pod Skalkou 
zámková dlažba ze zrušené tržnice u kina. Zám-
ková dlažba bude pokračovat až k ulici Na Skal-
ce. V horním úseku ulice pak bude chodník s asfal-
tovým povrchem. Do chodníků jsme nechali uložit 
chráničky pro dodatečnou možnost rozšiřování met-
ropolitní sítě LeNet. V září, až budou všechny práce 
na Koželské dokončeny, proběhne kolaudace akce 
a předání dokončené stavby k užívání. Téměř celý 
průtah krajské komunikace 11/130 městem tak byl 
během let 2004-2006 kompletně rekonstruován. 

• Nový altánek v MŠ Stínadla 
Stavbu nového altánku v zahradě Mateřské ško-

ly na Stínadlech začala již před prázdninami orga-
nizovat vedoucí stacionáře Petrklíč paní Iveta Vr-
bová. O pomoc požádala ledečské firmy GLOST, 
ATOS, INTEX a Technické služby. Pracovníci TS 
nejprve provedli poslední červencový týden demon-
táž původního altánku včetně betonových základů. 
Firma GLOST poskytla dřevo na stavbu, pan Mi-
kula je nařezal na míru, firma INTEX umožní jeho 
opracování, firma ATOS dodá střešní krytinu. Do-
kumentaci ke stavebnímu povolení darovala paní 
Taťána Součková, její synové Pavel a Jiří za spolu-
práce zaměstnanců stacionáře Romana Vávry a Jiří-
ho Vondráčka se postarají o sestavení altánu. Práce 
budou provedeny v měsíci září. Poté vám přinese-
me fotografie tohoto společného díla zajišťovaného 
sponzorským přičiněním výše jmenovaných firem 
a ochotných lidí. Altánek bude majetkem města, 
které již požádalo o stavební povolení, a bude slou-
žit jak klientům stacionáře, tak i dětem a učitelkám 
z mateřské školy. 

• Stojan na kola na Husově 
náměstí 
Poslední červencový víkend ozdobil Husovo ná-

městí nový stojan na kola. V prostoru u fontány in-
stalovali pracovníci Technických služeb kovový 
stojan pro parkování čtyř jízdních kol. Město tím 
reagovalo na požadavek občanů a na potřebu cyk-
listů, kteří v letním čase stále častěji navštěvují na-
še krásné město a u stříkající fontány často odpo-
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čívají. Jízdní kola ve stojanu je možno uzamknout 
a navštívit případně ledečské obchody a restaurace, 
či si pouze beze strachu o své kolo prohlédnout le-
dečské náměstí. 

9 Cvičení IZS proběhne až po 
prázdninách 
Avizované cvičení Integrovaného záchranného 

systému plánované původně na červen letošního ro-
ku proběhne až po prázdninách. Hlavní aktér cvi-
čení 152. vojenský záchranný prapor z Kutné Hory 
byl totiž v červnu odvelen k významnější vojenské 
akci. Cvičení IZS by mělo proběhnout u nového 
zimního stadionu, kde bude nejprve nasimulován 
únik čpavku a záchrana zasažených osob, poté po-
žár zahradnictví, záchrana osob a demolice objek-
tu a na závěr likvidace uniklých ropných produktů 

ze břehu Sázavy a odtěžení kontaminované zemi-
ny. S vojáky se cvičení zúčastní i hasiči, kteří si vy-
zkouší kromě hašení požáru i montáž norných stěn. 
Cvičení budou přihlížet žáci základní školy, kteří 
budou v některých případech asistovat i jako figu-
ranti. Přesný termín cvičení IZS bude včas upřesněn 
a oznámen veřejnosti. 

• Nová veřejná soutěž na odpady 
Zastupitelstvo města rozhodlo poté, co loňská ve-

řejná soutěž na dodavatele služeb ve sběru a likvi-
daci komunálního odpadu byla z rozhodnutí Úřadu 
pro hospodářskou soutěž zrušena, o vypsání soutě-
že nové tak, aby koncem roku byla známa firma, se 
kterou bude uzavřena smlouva na svoz a likvida-
ci odpadu v letech 2007-2010. Zadávací podmín-
ky a termínový průběh soutěže projednávalo za-
stupitelstvo města 14. srpna. Protože se bude jednat 
o nadlimitní veřejnou zakázku na služby, je nutné 
postupovat dle nového zákona o veřejných zakáz-
kách s uveřejněním na centrální adrese. Soutěžit by 
se mělo tentokrát pouze na cenu. Při loňské soutěži 
na ekonomickou výhodnost nalezl ÚHOS dva hod-
notící parametry, u kterých ekonomickou výhod-
nost zpochybnil a soutěž nařídil zrušit. Město proto 
muselo v časové tísni řešit zajištění svozu a likvida-
ce odpadu pro letošek poptávkovým řízením. Požá-
dalo dvě firmy o předložení nabídky a na prosinco-
vém zasedání ZM byla jako nejvýhodnější vybrána 
nabídka firmy AVE CZ, která tyto služby zajišťuje 
pouze na dobu určitou do 31. 12. 2006. 

-sv-

V NOVÉM LESKU 
Mnozí návštěvníci tradiční a v kraji 

velmi populární pouti U studánky na 
Horní Pasece byli příjemně překvape-
ni tím, jak se zdejší obci podařilo tu-
to památku zrekonstruovat. Ale ani 
ti, kteří se pouti nezúčastnili, nemu-
sí truchlit. Památka je volně přístupná 
po celý rok a může se tak stát cílem 
vašich prázdninových vycházek. 

WWeSSKÉ W W W 



Brigádní generál Prokop Kumpošt 
(pokračování z červencových Ledečských novin) 

Kumpoštova činnost v neskutečně ob-
tížných podmínkách byla náročná a vy-
silující. Jeho rukama procházely spisy 
a přihlášky čs. dobrovolníků a zabýval se 
i problémy ve vojenském táboře v Ma-
lých Bronowicích u Krakova. A ty byly 
složité. Zajišťoval transporty čs. vojáků 
a letců do Francie. Ve spolupráci s mjr. 
Fritschem se podílel i na zpravodaj-
ských úkolech včetně styku s domovem. 
V Londýně jeho práci velice oceňovali. 

V uvedené době zasáhl do odbojové-
ho dění i gen. Lev Prchala. Působil ja-
ko protivník Dr. E. Beneše v exilu a měl 
navíc dobré kontakty v Polsku. I doma 
se tehdy o něm mluvilo bezmála jako 
0 spásné vedoucí osobnosti zahraniční-
ho odboje. Válka vypukla 1. září 1939 
a čs. legion v Polsku byl povolen už 
3. 9. 1939. Ale to už zákonitě docházelo 
k chaosu. Kumpošt se svojí skupinou čs. 
vojenského přidělence se připojil k pol-
skému hlavnímu štábu a spolu s ním při 
ústupu před postupujícími Němci pře-
kročil rumunské hranice. 

V Bukurešti působil od dubna roku 
1939 jako představitel čs. odbo-
je plk. gšt. Heliodor Pika. Kum-
pošt se stal jeho zástupcem. Oba 
dobře znali Rumunsko, tam-
ní poměry a kupodivu i jazyk. 
Z Bukurešti měli pomocí vysí-
lačky kontakty do Paříže, Prahy 
1 Londýna. Jedním z tehdejších 
důležitých úkolů bylo urychle-
né odsunutí čs. vojáků a obča-
nů do bezpečnějších zemí. Ně-
mecko totiž činilo na Rumunsko 
intenzivní nátlak a zanedlou-
ho ho přetáhli na svoji stranu. 
Stalo se německým spojencem. 
Jak Francouzi, tak i Angličané 
považovali vojenskou a politickou si-
tuaci jako velice vážnou. Pomohli ten-
kráte nejen vojákům, ale i rodinám pra-
covníků čs. skupiny. Pika i Kumpošt byli 
v Bukurešti dokonce 11. 10. 1940 zatče-
ni příslušníky Železné gardy (rumunská 
fašistická organizace). Díky vlivným 
přátelům byli naštěstí brzy propuštěni. 
Zakročil i samotný gen. Ion Antonescu, 
později rumunský diktátor (po válce od-
souzený a popravený). Tak se dostali čs. 
vojáci i jejich rodiny do Istanbulu těsně 
předtím, než do Rumunska vstoupila ně-
mecká vojska. 

V Turecku už byli další naši zpravo-
daj ci. Je potřeba si uvědomit skutečnost, 
že vojáci nebyli finančně zajištěni, chy-
běly jim i základní osobní potřeby, prá-
dlo, bydlení atd. A v této situaci neustále 
museli plnit spoustu úkolů. Byl však ob-
noven radiotelegrafický kontakt s Lon-
dýnem vysílačkou instalovanou na brit-
ském konzulátu. Došlo ke kontaktu se 
sovětskou zpravodajskou službou za-
stoupenou gen. Dominem. Do Istanbu-
lu také přijel na jednání pozdější gene-
rál Ludvík Svoboda. Zde se dojednávala 

spolupráce se sovětskými úřady a do-
šlo ke slibu, že po případném vypuknu-
tí války SSSR povolí vybudování samo-
statné čs. vojenské jednotky. Plk. Pika se 
svou skupinou pak odcestoval do Mosk-
vy, kde se stali představiteli čs. vlády 
v SSSR. Plk. Kumpošt se stal náčelní-
kem čs. vojenské mise v Istanbulu. Za-
býval se i nadále zpravodajskou činností, 
ale řídil i pohyby transportů s čs. dob-
rovolníky. Istanbul byl v té době měs-
tem, kde působily zpravodajské služby 
Spojenců i Německa a jeho spojenců. 
Proto byla situace složitá a naši vojáci 
v ní dobře obstáli. Avšak objevil se tam 
i ppor. Vasil Roznijčuk, kterého nepřítel 
naverboval a on mu poskytoval důleži-
té údaje a nakonec k Němcům dezerto-
val. Pro Kumpošta to však mělo nepří-
jemné následky a po třenicích s tamním 
čs. konzulem Hanákem byl nakonec pře-
ložen do Káhiry. Tam zastával funkci čs. 
styčného důstojníka u anglického vrch-
ního velitelství pro Střední východ. 

Po půlročním působení přesídlil 
z Káhiry jako náčelník štábu čs. vojen-

ské mise gen. O. Mézla - Gaka do Je-
ruzaléma. I zde však Kumpošt zažil si-
tuace, které mu ztěžovaly jeho práci. 
Některé tyto záležitosti se dokonce vy-
šetřovaly i po válce na MNO. V Jeru-
zalémě vznikl Čs. administrativní štáb 
pro Střední východ v čele s plk. Kum-
poštem. 

Dne 13. 9. 1944 byl odtud Kum-
pošt povolán do Londýna na čs. exilové 
MNO, kde se stal přednostou I. (organi-
začního) odboru. Jan Masaryk mu tam za 
jeho práci předal pochvalné uznání. Pro-
tože válka pokračovala a východní část 
ČSR už byla osvobozena, čs. vláda pře-
sídlila do Košic. Sem přijel i plk. Kum-
pošt dne 18. 4. 1945 a pracoval na MNO. 
Po osmi letech 14. 5. 1945 se vrátil ko-
nečně do Prahy a byl povýšen na brigád-
ního generála. 

Poválečné události na MNO byly hek-
tické, protože se zde střetávala spousta 
názorů a vlivů, důrazně se projevoval 
vliv KSČ při prosazování svých stou-
penců na velitelská místa. Gen. Kumpošt 
se stal v roce 1946 velitelem 15. divize 
v Kolíně a o rok později velitelem Velké 

prahy. V únoru 1948 byl ponechán v čin-
né službě. V té době již začalo docházet 
k čistkám a došlo k prvním vojenským 
procesům. Záznamy o gen. Kumpošto-
vi jakožto zpravodajsky činné osobě by-
ly obsáhlé. Při výsleších bývali zatčení 
nejednou dotazováni, co o Kumpoštovi 
vědí. Jak je známo, byl v té době souzen 
a k smrti odsouzen gen. H. Pika. 

Dne 1. 8. 1949 ve věku 55 let a po 
35 letech vojenské služby byl gen. Kum-
pošt přeložen do výslužby. Po čase byl 
z Prahy přikázán k bydlení v Ratajích 
nad Sázavou spolu s dalšími 14 důstojní-
ky. Museli opustit své pražské byt. Gen. 
Kumpošt si našel práci a dojížděl vla-
kem do Zásmuk, kde nalezl místo noč-
ního hlídače v podniku na sušení vajec. 
V té době byl již ženatý s Marií Picko-
vou, s níž se seznámil v Palestině. Ta na-
opak dojížděla do Sázavy, kde pracovala 
jako skladová účetní ve sklárnách Kava-
lier. V dopoledních hodinách 22. dubna 
1959 šel gen. Kumpošt na poštu v Rata-
jích nad Sázavou. Tam ho zastihl infarkt 
myokardu, kterému podlehl. Pohřeb 

měl ve strašnickém krematoriu 
27. 4. 1959. Jeho manželka byla 
v té době v nemocnici, takže se 
obřadu nemohla zúčastnit. Urna 
zesnulého byla uložena na hřbi-

^ tově ve Zbraslavicích v hrobě 
jeho rodičů. 

Gen. Prokop Kumpošt byl no-
sitelem řady vyznamenání čes-
koslovenských, rumunských, 
italských, jugoslávských, fran-
couzských, švédských, pol-
ských a britských. V roce 1950 
odňatá generálská hodnost mu 
byla z rozkazu ministra národ-
ní obrany v roce 1991 posmrt-

ně navrácena. 
Při sledování životopisu hněvkovic-

kého rodáka Prokopa Kumpošta si mů-
že čtenář názorně a na příkladu zopa-
kovat novodobé dějiny Československa 
z první poloviny 20. století včetně těch 
vojenských. Kupodivu u mnoha z nich 
gen. Kumpošt byl a aktivně se na nich 
podílel, ovlivňoval je jako voják a zpra-
vodaj ec. Zařadil se tak do velké skupiny 
vlasteneckých vojáků, kteří za vlast bo-
jovali a nasazovali svoje životy. V pová-
lečných letech se mu tedy ani nemohly 
vyhnout ústrky a represe. Došlo k neu-
věřitelné situaci, když komunistická moc 
soudila, trestala a jinak represemi trápila 
právě vlastence, kteří bojovali za svobo-
du vlasti a proti hitlerovskému Němec-
ku. To bylo tenkráte naprosto v celém 
světě nevídané a ojedinělé. K nápravě 
však došlo až po roce 1989, když už řada 
postižených bohužel zemřela. Proto ne-
ní na škodu, abychom na tyto vlastenec-
ké vojáky a poctivé občany nezapomněli 
a navíc šije opakovaně připomínali. 

Čest jejich památce! 
RNDr. Miroslav Vostatek 
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Z k R O M i k Y 
1921 

Od jisker lokální dráhy chytil les pod hra-
dem. Hasičský sbor a skauti jej uhasili. Co 
nezničí ohromné spousty mnišek, vyhoří pro 
trvalé sucho. 

13. srpna přišlo konečně ochlazení, lija-
vec, vichr. Umožní se orba, pomůže přírodě 
sprahlé žárem slunce. 

V ulici Nerudově (Pivovarské) rozkvetl 
nádherně akát před domem čp. 129. 

19. 8. Zemřela tyfem v čp. 112 dělnice 
Anna Nedbalová. Podezřelá studna obecní 
„u Heroutů". Desinfekce provedena. 

Elektrárna Jos. Kulík nemůže dodáva-
ti elektr. proudu pro večerní osvětlení, po 
několik týdnů se vůbec nesvítilo. K popu-
du organizace nár. demokratické zakroče-
no o nápravu. 

21. 8. Dětský den sokolský, krásné cvi-
ky a hry mládeže, ukázka pilné práce ve-
doucích. Velice četná návštěva na sokolské 
zahradě. Na škole vyvěšen prapor na osla-
vu 70. narozenin Aloise Jiráska, spisovate-
le a neohroženého zastánce práv utlačené-
ho národa. 

Obec zabírá byt v čp. 142 pro nového 
okr. školního inspektora Kellera z Černo-
vic dle zákona. 

1926 
Jednání o stavbě silnice v Pivovarském 

údolí. Konstatováno, že stavby byla zadá-
na za 99.000 Kč. a že je vyplaceno již přes 
100.000 Kč, ač stavba není z daleka hotova. 
Bude dožádán zemský výbor o prozkoumá-
ní věci a o dobrozdání. 

Pozemek obecní „Na pláckách" bude roz-
parcelován na stavební místa, která se pro-
dají čtvereční metr za tři Kč. 

Úprava ulice na Lovčenu zadáno ofertním 
řízením Antonínu Šulcovi, mistru zednické-
mu z Ledče n. Sáz. za 19.974 Kč. 

Schválena regulace a parcelace pozem-
ků pod hřbitovem podle plánu Ing. Zden-
ka Fišera. Chudobinec bude opraven v re-
žii města. 

Karlu Kosovi, obchodníku v Ledči n. Sáz. 
vyplatí se 5.000 Kč jako náhrada za postou-
pení části pozemku na chodník a chodník 
bude zřízen nákladem města. 

1931 
Dne 5. srpna v 9 večer vyhořela parní pi-

la nad nádražím v Ledči n. Sáz., patřící Bo-
humilu Hauzerovi. Vzniklá škoda dle udá-
ní činí sedm set tisíc Kč. Postižený byl proti 
škodě z požáru pojištěn. Záchranných pra-
cí súčastnil se Sbor dobrovolných hasičů 
v Ledči n. Sáz. a několik sborů z okolí. 

Během léta v tomto roku byla dokonče-
na oprava děkanského kostela svatého Petra 
a Pavla. Opravu oltáře a kazatelny provedl 
Umělecký odbor křesťanských akademiků 
v Praze. 

Průtrží mračen a rozvodněním pivovar-
ského potoka, poškozena velmi silnice v Pi-
vovarském údolí. U mlýna patřícího Anně 
Škodové, v délce 55 ti metrů, polovice silni-
ce povodní úplně ztrhána. Bude podána žá-
dost u ministerstva sociální péče o udělení 
nouzové podpory na opravu této silnice. 

Dne 21. srpna Sbor dobrovolných hasičů 
v Ledči n. Sáz. za sebe a okolní sbory, žádá 
od města úhradu přes čtyři tisíce Kč. na vy-
dání vzniklé při požáru parní pily Bohumila 
Hauzera dne 5. srpna tohoto roku. Tato úhra-
da téměř celá přiznána. Policejním referen-
tem ustanoven člen městské rady Bohumil 
Sobek. Referentem pro stavbu vodovodu 
ustanoven člen městské rady Josef Fenik. 

1936 
Hájenka v lese „Háj" bude ihned opra-

vena. Rozpočtený náklad 20.949 Kč. 55 h. 
Opravy provede stavitel Vojtěch Buk. Město 
žádá za úpravu dluhů ve smyslu zákona čís-
lo 69 z roku 1935 Sb. z. a n. 

Dne 13. srpna zemřel Jan Procházka, řídí-
cí učitel ve výslužbě v Ledči n. Sáz., ve stáří 
81 a Ví roků, náboženského vyznání česko-
slovenského. V tomto vysokém stáří byl či-
lým členem okrašlovacího spolku. 

1946 
Po celý rok pokračovalo také jednání 

0 umístění vojenské posádky v našem měs-
tě. Zde však byl na závadu vleklý spor mi-
nisterstva národní obrany s ministerstvem 
školství a osvěty o budovy v Háji, které 
MŠO nechce uvolnit. (MNO předalo totiž 
po 15. březnu 1939 stavební materiál a pe-
níze na výstavbu Háje MŠO a doklady spá-
leny, aby tento majetek nezabavili Němci.) 
Teprve na podzim bylo ochotno odprodat 
Háj za 240.000 Kčs, ale tento požadavek 
nemohlo město splnit, a tak i z umístění dů-
stojnické školy sešlo. 

Také snahy města o získání průmyslu vy-
zněly v roce 1946 bezúspěšně, i když bylo 
po celý rok jednáno na všech stranách. 

Odstěhování lidí do pohraničí se proje-
vilo nedostatkem pracovních sil v zeměděl-
ství, a tak na náš okres musil být 20. dubna 
vypraven transport Němců. (Na podzim by-
li odsunuti do Německa a místo nich do ze-
mědělství přiděleni slovenští Maďaři.) - Ale 
1 tak se ve žních nedostatek pracovních sil 
projevil. 

Jediným východiskem byly brigády 
z města. Proto i naši obchodníci se usnesli, 
že v době od 18. července do 15. srpna bu-
dou všechny obchody otevřeny jen od 7.30 
do 13 hod., aby pak jejich zaměstnanci moh-
li vypomoci při žních. 

Na podzim svornou brigádnickou prací 
všech politických stran byla na městském 
poli za bývalou drůbežárnou založena třeš-
ňovka. Dostala název: sad Svobody a dána 
do ošetřování gymnázia. 

1951 
Zemědělské práce v r. 1951 jsou ve zna-

mení pomoci a vzájemné spolupráce. Ve 
žních byly v obci vytvořeny dvě pracovní 
skupiny, v nichž byl postup prací společně 
organizován. Mlátičky vypůjčené od STS 
(státní trakt, stanice) byly umístěné přímo na 
poli, kde byla hned značná část výmlatu pro-
vedena. Také podmítka byla většinou země-
dělců prováděna hned „za kosou" po posta-
vení panáků. (Také na podmítání a podzimní 
hluboké orbě měla velmi významný podíl 
STS, která v té době byla umístěna v bývalé 
papírně v Podolí u Ledče n. S.) 

Úspěšné letní spolupráce mezi zeměděl-
ci chtěl MNV využít k organizaci JZD v na-
šem městě. Na podzim byla zahájena pře-
svědčovací akce, avšak byla neúspěšná. 
Proto zemědělská půda, patřící MNV, by-
la opět pronajata místním zemědělcům, a to 
s podmínkou, že jakmile bude v Ledči n. S. 
zřízeno JZD, bude mu všechna půda ihned 
předána. 

Dosavadní obecní lesy (Háj, Březina, 
Šeptouchov) zůstávají zatím majetkem měs-
ta a pod jeho správou, i když nadační lesy 
(zámecké) převzal stát. Proto také minist. 
zemědělství přidělilo zámecké objekty (Hor-
ní Ledeč, č. 1) Československým státním le-
sům, n.p. Praha. (Oficiální předání bylo dne 
2. března. - Umístění muzea ve 2 místnos-
tech severního křídla hradu zůstává.) 

V letošním roce se už zase čileji začal 
rozvíjet ve městě sportovní život. 

Fotbalový oddíl se celý rok držel v popře-
dí tabulky II. třídy Jihlavského kraje a hanbu 
nedělal ani oddíl košíkové (založený na pod-
zim r. 1950), který se v krajské soutěži I. tř. 
umístil na třetím místě. 

Škoda jen, že cvičení stále moc vadí ta 
skutečnost, že v sokolovně se hraje kino 
a pořádají schůze a taneční zábavy. Jed-
na místnost je také obsazena sekretariátem 
okres, výboru Sokola. 

1956 
Koncem roku bylo také započato s pře-

stavbou bývalé Neufusovy hospody (U Char-
vátů) v Havlíčkově ulici (dnešní hotel Sta-
dion). 

Větší stavební práce vyžádala si i stavba 
hvězdárny, která za pomoci n. p. Kovofiniš 
a brigád učitelského sboru a rodičů (přes 
700 brig. hodin) byla zřízena adaptacemi 
v budově jedenáctileté střední školy (přímo 
nad schodištěm). Hlavním iniciátorem akce 
byl učitel Boleslav Tecl. - Vzhledem k to-
mu, že zednické práce mohly být provedeny 
až v druhé polovině prázdnin a nával práce 
nemohl být zdolán v několika dnech, muse-
lo být zahájení vyučování o několik dní po-
sunuto. (Zcela mohla být hvězdárna dobu-
dována začátkem května 1959.) 
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ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ 
PRO NOVOU SEZONU 

Na snímcích jsou ledečští žáci a ledečský dorost, kteří jsou shodně účastníky I. A třídy kopané. Všem soutěžícím 
družstvům přejeme hodně zdaru! 

MUŽI „A" I.A TŘÍDA 

DEN DATUM ZAČÁTEK ODJEZD DOMÁCÍ - HOSTÉ POZNÁMKA 
Ne 13.8. 16:30 doma Ledeč - Lípa 
So 19.8. 16:30 15:15 Speřice -Ledeč Os. Auta 
Ne 27.8. 16:30 doma Ledeč - Pacov 
So 2.9. 16:00 14:00 Chotěboř - Ledeč 
Ne 10.9. 16:00 doma Ledeč - Budíkov 
Ne 17.9. 15:30 doma Ledeč -Přibyslav 
Ne 24.9. 15:30 13:00 Bohdalov - Ledeč 
Ne 1.10. 15:00 doma Ledeč - Rozsochy 
Ne 8.10. 15:00 14:00 Kožlí - Ledeč 
Ne 15.10. 14:30 doma Ledeč - Herálec 
Ne 22.10. 14:30 12:15 Dobronín - Ledeč 
Ne 29.10. 14:30 doma Ledeč -Věžnice 
Ne 5.11. 10:30 8:00 Janovice - Ledeč 

MUŽI „B" OKRESNÍ PŘEBOR 

DEN DATUM ZACATEK ODJEZD DOMÁCÍ -HOSTE POZNAMKA 
So 12.8. 16:30 doma Ledeč - Přibyslav 
Ne 20.8. 16:30 15:15 Dolní Měto - Ledeč Os. auta 
So 26.8. 16:30 doma Ledeč - Stoky B 
Ne 3.9. 16:00 15:00 Leština - Ledeč Os. Auta 
So 9.9. 16:00 doma Ledeč - Ždírec B 
So 16.9. 15:30 13:45 Staré Ransko-Ledeč 
So 23.9. 15:30 doma Ledeč -Okrouhlice 
So 30.9. 15:00 doma Ledeč - Světlá 
Ne 8.10. 15:00 13:30 Lučice- Ledeč Os. auta 
So 14.10. 14:30 doma Ledeč - Havl. Borová 
Ne 22.10. 14:30 13:15 Tis - Ledeč Os. auta 
So 28.10. 14:30 doma Ledeč - Lipnice 
Ne 5.11. 14:00 12:15 Keřkov - Ledeč 

DOROST I. TŘÍDA „A" 

DEN DATUM ZACATEK ODJEZD DOMACI - HOSTE POZNAMKA 
So 12.8. 16:30 14:00 Bohdalov -Ledeč 
So 19.8. 16:30 14:30 Havl. Borová - Ledeč 
Ne 27.8. 14:00 doma Ledeč - Brtnice 
So 2.9. 13:30 11:15 Puklice - Ledeč 
Ne 10.9. 13:30 doma Ledeč - Borová 
Ne 17.9. 13:00 doma Ledeč - G.Jeníkov 
Ne 24.9. 13:00 11:45 Světlá - Ledeč 
Ne 1.10. 12:30 doma Ledeč - Zirovnice 
Ne 8.10. 10:00 8:30 Jiřice - Ledeč 
Ne 15.10. 12:00 doma Ledeč - Luka n. Jihl. 
Ne 22.10. 10:00 7:45 Cernovice - Ledeč 
Ne 29.10. 12:00 doma Ledeč - Staré Ransko 
So 4.11. 11:30 9:45 Přibyslav -Ledeč 
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ŽÁCI starší a mladší I.třída skupina „B" 

Tenisté bilancovali závodní sezonu 

DEN DATUM ZACATEK ODJEZD DOMACI - HOSTE POZNAMKA 
starší mladší 

St 13.9. 16:30 18:15 14:30 Štoky - Ledeč 
So 2.9. 9:30 11:15 doma Ledeč - H. Brod „B" 
Ne 10.9. 9:00 10:45 6:30 Třešť - Ledeč 
So 16.9. 9:30 11:15 doma Ledeč - Čejov 
Ne 24.9. 9:00 10:45 6:45 Luka n/Jih. - Ledeč 
So 30.9. 11:15 9:30 8:15 Světlá -Ledeč 
So 7.10. 9:30 11:15 doma Ledeč - Balato v 
So 14.10. 10:00 11:45 7:30 Zirovnice - Ledeč 
So 21.10. 9:30 11:15 doma Ledeč - Pelhřimov „B" 
So 28.10. 10:00 11:45 7:45 Kamenice - Ledeč 
So 4.11. 9:30 11:45 doma Ledeč - Přibyslav 

V měsících dubnu, květnu a červnu 
jsme sehráli celkem 17 mistrovských 
utkání, z toho 9 na tenisových dvorcích 
soupeřů. Ve třech kategoriích jsme re-
prezentovali naše město v krajské sou-
těži 2. třídy. 

Vůbec první závodní sezonu zaži-
li mladší žáci. Ve své třídě sehráli čtyři 
utkání a obsadili 3. příčku. 

Dorost měl ve své skupině šest soupe-
řů. Již ostřílení teenageři dosáhli na svůj 
doposud nejlepší výsledek a skončili na 
vynikajícím bronzovém stupínku. 

Po pětileté pauze, vynucené nedostat-
kem hráček, se podařilo již v minulos-
ti slibované sestavení družstva dospě-
lých. V jejich nejpočetnější osmičlenné 
skupině dokončili na 5. místě. Nutností 

je poděkování všem rodičům a organi-
zátorům, kteří se zasloužili o bezchyb-
ný chod celé závodní sezóny. Další in-
formace a přesné výsledky najdete na 
http://TKL.ic.cz. 

Marek Kroutil, 
TKL 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Narození: 
Vydra Dominik 

Úmrtí: 
Kreuz Václav 
Fialová Jiřina 
Jiráček Libor 
Novák Antonín 
Šubrtová Margita 
Kunášková Marie 
Mendl František 

Výročí: 

75 let: 
Hotovec Stanislav - 9. 8. 
Růžička Miloslav - 12. 8. 
Dobrá Helena - 17. 8. 

80 let: 
Mikšíček Vratislav - 11.8. 

85 let: 
Lebedová Ludmila - 4. 8. 
Kosprd Jan - 26. 8. 

PRONAJMU 
PODKROVNÍ BYT 

(apartmá) 2+1, 64 m2, v Ledči n. S. 
Dlouhodobě 

Kontakt: 777 720 545 

HLEDÁTE KLID, HEZKÉ POSEZENÍ 
A DOBROU KUCHYNI? 

TO VŠECHNO NAJDETE 

v RESTAURACI NA VRŠKU 

Ledeč 
nad Sázavou 

UK nad Sázavou 
Bojiště 

Kouty 

H&ni Dolní Misu 
Paseka 

dálnice Dl Koberovice 

Hump°Uc 
KORF.ROVICE 

Zveme vás k příjemnému posezení 
v klidném prostředí uprostřed krás-

né přírody Vrchoviny (10 km od Led-
če n. S.). Obědy, večeře, minutko-

vá kuchyně. Připravíme vám na přání 
slavnostní tabule k životním jubileím, 
svatbám, pracovním schůzkám, party 
s grilováním na terase restaurace ... 

Kapacita 55 osob, parkování aut v ob-
jektu. Srdečně vás zveme k návštěvě 

restaurace Na Vršku. 

Ivo KOBOS 
Horní Paseka 47 

(u Ledče n. S.) 
tel.: 569 731 057 

VZPOMÍNKA 

Dne 24. srpna tomu bude 5 roků, 
kdy nás náhle opustila paní Marie 
Pechová z Ledče nad Sázavou. 

Stále vzpomínají: manžel Vladi-
mír Pecha, dcera Marie Lan kašo-
vá s rodinou a rodina syna Vladi-
míra Pechy 

PRONAJMEME kanceláře 
(24,25 m2) včetně příslušenství 

v I. patře domu, 
Husovo nám. 9, Ledeč n. Sáz. 

(nad obchodem KNIHA-PAPÍR) 
Informace tel: 724 510 517 

P R O D Á M stavební parcelu 
v Ledči nad Sázavou. 

Cena dohodou. Tel.: 777 931 220 

DOŽINKY. Pomocí městského obyvatelstva byly však žně úspěšně skončeny a na oslavu tohoto dne byly v Ledči 
n. S. pořádány 25. srpna 1946 dožínkové slavnosti, které navštívil ministr vnitřního obchodu a předseda Ústřední ra-
dy družstev Antonín Zmrhal 

Poznámka redakce - přivítáme každou připomínku k této fotografii - místo, lidé ... 

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@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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