
Ještě v nedávné minulosti byl prakticky 
jediný přístup do části města Horní Ledeč 
přes hradní nádvoří. Není to přístup právě 
ideální, zejména v zimním období nebo 
v noci, nehledě na to, že, pokud dojde na 
rekonstrukci hradu, bude tato cesta dlou-
hodobě a podle budoucího využití hradu 
možná i trvale uzavřena. Koncem loň-
ského roku se situace změnila. Do užívání 
byla totiž veřejnosti předána první část 
nových chodníků, lépe řečeno soustavy 
schodišť, vedoucí z údolí Olešanského po-
toka zpod železničního viaduktu, podél 
trati a tenisových kurtů k prodejně v Horní 
Ledči. Stavba to není v žádném případě 
jednoduchá. Vedle schodiště bylo nutné 
' v terénu, kde převýšení je téměř 40 metrů 
a omezený prostor, udělat i soustavu ramp 
použitelných pro dětské kočárky. Stavbu 
provedla v poměrně krátké době 4 měsíců 
ledečská firma EVOS - HYDRO. Na jaře 
letošního roku nás čeká pokračování, kdy 
by měly být upraveny i přístupy k želez-
niční zastávce Horní Ledeč, jak z Horní 
Ledče, tak i z Heroldova nábřeží. Celkové 
náklady stavby představují částku zhruba 
1,2 mil. Kč, kterou uvolnilo městské za-
stupitelstvo. 

Jiří Lukšíček 
Odbor výstavby MÚ 

Nofj přístup io Horní Ledce 

Dne 20. 1. 1994 přijalo Okresní shromáždění 
v H. Brodě následující rozpis rozpočtu na rok 
1994. Bylo rozděleno 171,5 mil. Kč. 

OKRESNÍ ROZPOČET NA ROK 1994 
ÚČELOVÁ DOTACE NA STÁTNÍ 
SPRÁVU 
(78 mil. Kč) 
Státní správa 16,9 
Domovy s peč. službou 21,0 
Soc. dávky 25,8 
Sbor požární ochrany 14,3 
ODVĚTVOVÁ VYROVNÁVACÍ DOTACE 
(30.4 mil. Kč) 
Školství 14,1 
Soc. zabezpečení 16,3 
ÚZEMNÍ VYROVNÁVACÍ DOTACE 
(63.1 mil. Kč) 
Přístavba Okr. nemocnice 15,0 
Přístavba ÚSP v Háji 12,0 
Posílení invest. zdrojů 

- obcí 8,0 
- měst 14,4 

(z toho Ledeč n. S. 1,3) 
Školství 3,2 
Rezerva 10,5 
Z TOHO MĚSTO LEDEČ N. S. 
Státní správa 1805,4 tis. Kč 
Soc. dávky 2000,0 tis. Kč 
Školství 1704,3 tis. Kč 
DOTACE CELKEM 5509,7 tis. Kč 

ČT2 pro město Ledeč 
Na posledním zasedání městského zastupitelstva jsem byl pověřen zjišťováním mož-

nosti zachovat pro občany města a blízkého okolí sledování ČT2 po 4. únoru 1994, 
kdy ve městě Ledeč n. S. prostřednictvím televizního převaděče Šeptouchov bude 
možno sledovat pouze program TV stanic ČTI a NOVA. Ke dni 25. 1. 1994 byl tento 
stav: 

1. Oblastní správa telekomunikací za-
bezpečí do konce února prortiěření 
současné kvality signálu budoucí 
ČT2 na TPV Šeptouchov a provedou 
měření též signálu Premiéry. 

2. Oblastní správa telekomunikací* za-
bezpečí vypracování návrhu a pro-
jednání kmitočtové koordinace vysí-
lacího kanálu pro město Ledeč, sta-
noviště TPV Šeptouchov. 

3. Město Ledeč požádalo Oblastní 
správu telekomunikací o zpracování 
návrhu obchodní smlouvy na pro-
jektové řešení a dodávku technolo-
gie včetně montáže televizního pře-
vaděče s příslušnými anténními sy-
stémy na stávající objekt TPV Šep-
touchov. 

O dalším průběhu budu občany informovat v dalším vydání Ledečských novin. 
Karel Urban, zástupce starosty 

4. Předpokládá se, že město Ledeč roz-
hodnutím městského zastupitelstva 
finančně pokryje následnou realiza-
ci. Předpokládaná cena: 200 - 250 
tis. Kč. 

5. Termínově je uplatňován co možná 
nejkratší termín realizace, pokud se 
prokáže, že v Ledči n. S. je signál 
již dostatečný, jinak se předpokládá 
určitý předstih realizace, než by bylo 
naše území překryto dostatečně sil-
ným signálem. 

6. Stavební bytové družstvo občanů, 
provozovatel satelitní kabelové te-
levize na sídlišti v našem městě, 
předpokládá převzetí tohoto signálu 
z TPV Šeptouchov. 
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Příjmy obecních rozpočtů z daní v roce 1994 
Vzhledem k nejasnostem a opakujícím se dotazům z řad podnikatelů i občanů, po-

dáváme touto cestou informací o skladbě druhů příjmů obecních rozpočtů z daní a po-
platků v letošním roce: 

1. Daň z příjmů fyzických osob (FO) 
ze závislé činnosti. 
50 % z výnosů této daně u fin. úřadů 
v okrese dle procentního klíče stano-
veného Okr. úřadem Havl. Brod (MÚ 
Ledeč 6,81 %). 

2. Daň z příjmů FO podávajících při-
znání 
(obcím podle místa trvalého bydliště 
poplatníka). 

3. Daň z nemovitosti 
(podle místa, kde se 
nemovitost nachází). 

4. Daňové doplatky z kontrolní čin-
nosti FÚ u zrušených daní. 
- daň z příjmů obyvatelstva, 
- důchodová daň FO 

zapsaných v obchodním rejstříku, 

- daň z objemu mezd FO 
zapsaných v obchodním rejstříku. 

5. Odvod za odnětí půdy. 
- 40 % předmětné částky. 

6. Poplatky dle zák. 62/92 Sb. o o-
chraně životního prostředí 
- sazba I. 

7. Pokuty za porušení předpisů o o-
chraně ŽP 
- 50 % předmětné částky. 

8. Neoprávněný majetkový prospěch 
organizací založených obecními 
úřady. 

9. Pokuty uložené organizacím, jejichž 
zakladatelem je obecní úřad. 

Finanční úřad Ledeč n. Sáz. 

Zákon č. 319/93 o příspěvku na nájemné 
Parlament ČR se usnesl na zákoně České republiky o příspěvku na nájemné. Příspěvek 

je státní dávkou, která je určena nájemcům bytů s nízkými příjmy. Jednou z podmínek 
nároku je, že nájemce, a to jak bytu obce nebo družstevního v zařízení určeném k trva-
lému bydlení, či fyzické osoby, je plátcem nájemného a nevlastní žádný byt. 

Nárok na příspěvek má nájemce: 
- jestliže příjem spolu s příjmy osob 

s ním pro účely tohoto zákona společně 
posuzovaných nepřesáhne 1,3 násobku 
životního minima, 

- prokáže, že řádně uhradil nájemné 
a úhrady plnění poskytovaných s uží-
váním bytu, 

- podal v termínu (na 1. pololetí kalen-
dářního roku 1994) do konce února 
1994 „žádost". 

Tuto žádost lze obdržet s podrobným 
vysvětlením na Odboru sociálním Měst-
ského úřadu v Ledči nad Sázavou. Úplné 
znění uvedeného zákona je čtyřstránkové, 
uvedl jsem pouze základní podmínky pro 
informaci spoluobčanů Ledče n. S. o mož-
nosti využití výše uvedeného zákona. 

Josef Forst 
Soc. odbor MÚ 
Ledeč n. S. 

Videopůjčovny 
Obyvatelé Ledče nad Sázavou, jakož i její návštěvníci jistě zaznamenali, jak se 

zdárně rozvinula síť prodejen a provozoven pro obchod a služby. Vznikla také řada 
videopůjčoven pro uspokojení zájmu zákazníků. Čtenáře určitě zaujme výčet těchto 
provozoven a informace o podmínkách zapůjčení. (ŽÚ) 

Provozovna Provozní doba Poplatky Kč 

Brtník 
Husovo nám. 
u nádraží ČSAD 

Po-Čt 10-12 13-19 
Pá 10-12 13-20 

10-20/den 

Deljot 
ul. M. Majerové 
v budově SEVERKA 

Po-Pá 8-12 13.30-18 
So 8-11 

15-20/den 
50-100/den 
(přehrávače) 

Hračky 
J. Alexanderová 
Husovo nám. 

Po-Pá 7.30-18 
So 8-12 

12-25/den 

Spektrum 
Mlýnská ul. 

Po-Pá 8-12 13.30-17.30 
So 8-12 

15-20/den 
příplatek 5,-
za So a Ne 

Výuka 
NĚMECKEHOJAZYKA 

od února 1994 
v dopoledních hodinách 

pro dospělé i děti, 
pokročilé i začátečníky. 

Výuku nabízíme ve skupinách 
i pro jednotlivce. 

Podrobnější informace a zápis 
na adrese: 

Dům dětí a mládeže v Ledči n. S., 
Husovo náměstí. 

MEZINÁRODNÍ 
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 

Jan Žák 

pořádá ve dnech 19.-23. 5. 1994 

zájezd do Říma 
V programu je zahrnuta prohlídka 
Vatikánu a jeho muzeí, celodenní 

prohlídka Říma - obojí s průvodcem. 
Kromě této hlavní náplně zájezdu 

se počítá i se zastávkami v Brixenu, 
Florencii a s koupáním v moři. 

Ubytování s polopenzí zajištěno! 

Předběžné přihlášky a informace 
v ateliéru p. Plevy do 10. 3. 1994. 

Telefon 0452/2171. 

PRODÁM DRUŽSTEVNÍ BYT 2+1 
na sídlišti v Ledči nad Sázavou, 

případně vyměním za obdobný byt 
v Chotěboři nebo ve Ždáru n. S. 

Zdeněk Lukeš 
Vnitřní 7, Ždár n. S. IV 

Krádež v muzeu 
Již potřetí ve své historii bylo ledečské mu-

zeum vyloupeno. Cílem zlodějů se tentokrát 
stala převážně kvalitní sbírka zbraní pocházející 
od Josefa, rytíře Štánglera ze zámečku v Horce 
nad Sázavou. 

Prvně v šedesátých letech v nočních hodi-
nách odvezli zloději desítky zbraní beze stopy. 
V sedmdesátých letech se zloděj dostal po 
okapu do muzea, kde rovněž odcizil část sbírek. 
Naposledy si zloději vybrali páteční dopoledne 
7. ledna t. r. Nechali se provést muzeem a na 
závěr prohlídky přepadli kustodku muzea, svá-
zali ji a poté odcizili zbylou část Štánglerovy 
sbírky zbraní. Část pachatelů se rychlou akcí 
policie podařilo zajistit, bohužel však bez lupu. 
Je to nenahraditelná ztráta pro naše muzeum, 
které tak bylo citelně poškozeno. -fp-



Příroda kolem nás - Kachna 
Vážení čtenáři, minule jsme si po-

vídali o nejznámnějším zástupci naší 
fauny - o zajíci. Vzhledem k tomu, 
že u nás v Ledči máme jednu zvlášt-
nost, a tou jsou divoké kachny, po-
víme si tentokráte něco o nich. 

Kachna březnačka, neboli kachna 
divoká, patří mezi zvěř pernatou, řád 
vrubozubých. Má totiž na obou stra-
nách zobáku vruby, kterými cedí vo-
du při hledání potravy a zachytává 
drobné organismy, které tvoří sou-
část její potravy. Březnačka patří 
mezi druhy plovavé. Rozeznáváme 
také druhy potápivé. Při pohledu na 
kachnu plovavou na vodě máme do-
jem, že má zdvižený zadek, zatímco 
u kachny potápivé splývá ocas 
s vodní hladinou. 

Naše kachny jsou jedny z nejkrás-
nějších a největších a z hlediska mys-
liveckého patří mezi zvěř velmi ceně-
nou. Kačer váží asi 1,10 kg, kachna 
je menší. Páření probíhá na podzim 
a pokračuje na zimovištích. Třeba 
u nás na nezamrzlé Sázavě. Snáška 
začíná koncem února a v březnu. Do 
hnízda, které bývá umístěno v pobřež-
ním porostu, ale i daleko od vody 
nebo v opuštěném ptačím hnízdě na 
stromě a také v budce, kterou kach-
nám připravují na hnízdění myslivci, 
snáší kachna 8-14 vajec. Od nased-
nutí se za 26 dní líhnou mláďata. Rá-
čata jsou velmi čilá, okamžitě násle-
dují kachnu na vodu a musí se starat 
o sebe sama. Rychle rostou a koncem 
července jsou létavá a na podzim pře-
barvená podle pohlaví. Kačeři jsou 
krásnější a ty méně krásné jsou kach-
ny. To má svůj účel. Kachnino zbar-
vení-mimikry ji chrání při sedění na 
vejcích. Kačer má totiž jedinou funk-
ci, to je oplodnění kachny, a více se 
o snášku ani o mladé nestará. 

Kačeři pelichají 2x za rok - v červ-
nu-červenci a v říjnu, kachny pak 
v srpnu po dospění mláďat. V době 
pelichání nejsou kachny schopné lé-
tat. Myslivecky se jim říká pelicháči. 
Kachna je všežravec a její potrava 
je velmi rozmanitá - živočišná i by-
linná. Živí se jednak tím, že svými 
zobáky prohledávají pobřežní poros-
ty, a také tím, že ze dna, pokud na 
něj dosáhnou, loví drobné organis-
my. Za soumraku kachny odlétají, po-
kud jim to počasí dovolí, na pastvu 
do polí a za svítání se vracejí zpět 
na vodu. Jsou velmi přizpůsobivé 
k prostředí, ve kterém žijí. 

Březnačky jsou rozšířeny po celé 
severní polokouli a hnízdí od nejniž-
ších poloh až do nadmořské výšky 
1000 m. Kačeři jsou v době páření 

velmi pestře zbarveni a největší jejich 
parádou je krásně zelená hlava, ru-
dohnědá prsa, popelový hřbet s pru-
hem, tmavě modré zrcadlo v letkách 
a 2-4 dopředu zatočená pírka na ko-
řeni ocasu, kterým říkáme kačírky. 

Kachny mají, tak jako jiná zvěř, 
mnoho nepřátel Největším z nich je 
člověk. Přímo tím, že je loví a ne-
přímo tím, že dovede až brutálním 
způsobem zničit vodní toky. Ty se pak 
stávají namnoze mrtvými a pro 
kachny nebezpečnými. Tato zvěř je 
velmi citlivá na kumulaci těžkých 
kovů ve svém organismu. Víme z růz-
ných výzkumů a pozorování, že např. 
kachně nevadí i více broků ve svalo-
vině - zvěřině, ale hyne na otravu 
olovem po požití více broků při pro-
hledávání bahna, kde se kachny pra-
videlně loví. Dále je to škodná, čile 
i povodeň v době hnízdění. Kachny 
trpí rovněž různými chorobami, ale 
to by bylo povídání na delší dobu. 
O tom , jak kachnám škodíme tím, že 
je celý rok krmíme, jsme si již poví-
dali. Kachnám bude opravdu nejlépe, 
když zůstanou tím, čím mají ve volné 
přírodě být - divokými kachnami. 

J. Fulín 

Upozornění 
prodejcům 
cigaret 

Obecní Živnostenský úřad v Ledči nad 
Sázavou upozorňuje, že 1. ledna 1994 na-
byl účinnosti zákon č. 303/1993 Sb., 
o zrušení státního tabákového monopolu 
a o opatřeních s tím souvisejících. 

Ve smyslu tohoto zákona lze na území 
ČR vyrábět, dovážet nebo prodávat jen 
značené cigarety. Neoznačené cigarety ze 
zásob se smějí prodávat nejdéle do 
28. února 1994. Rovněž není povolena 
reklama tabákových výrobků ve sdělova-
cích prostředcích, na plakátovacích plo-
chách či jiných reklamních zařízeních, 
v kinech a na veřejných dopravních pro-
středcích. 

Porušení povinnosti vyplývající z výše 
citovaného zákona je postižitelné značně 
vysokými pokutami až do 100 mil. Kč, 
propadnutím nebo zabráním neznačených 
cigaret a zrušením živnostenského opráv-
nění. Ke kontrolám a postihům dle zákona 
jsou oprávněny: Česká obchodní inspek-
ce, Česká zemědělská a potravinářská in-
spekce, živnostenské úřady, finanční or-
gány, celní orgány, Policie ČR a obecní 
policie. 

Z uvedených skutečností vyplývá, že 
je ze strany podnikatelů nutno brát usta-
novení zákona č. 303/1993 Sb. na zřetel 
a věnovat mu patřičnou pozornost. 

-ožú-

WAN servis 
Od začátku ledna letošního roku otevřel pan Oto Vopěnka prodejní servis WAN 

v Koželské ulici (bývalý autoservis). Zájemci si zde mohou zakoupit veškeré vozy 
ŠKODA. V prodeji jsou i náhradní díly a autopříslušenství. 

Na jaře zde bude prováděna i STK a měření emisí. To bude velký přínos pro 
místní řidiče, kteří museli za touto službou jezdit mimo město. 
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Tradice ledečského obuvnického průmyslu 
Švec sedí na cestě, šije boty nevěstě. 
Kladivečkem poklepává, píchne, dratev vytahává. 

Výroba obuvi patří k vyspělé kul-
tuře odívání a setkáváme se s ní v na-
šich zemích již od středověku. Teh-
dejší ševcovští mistři se sdružovali ve 
dva cechy: v cechu „novotníků", vy-
rábějících obuv novou, a v cechu 
„prťáků", opravujících obuv obnoše-
nou. Cechy byly výrobními monopoly 
cechovních mistrů, bránících se kon-
kurenci. 

Živnostenským řádem z r. 1856 
byly zrušeny a vyhlášena úplná svo-
boda podnikání. 

Z této doby jsou i první zmínky o le-
dečských ševcích. V osmdesátých 
a devadesátých letech minulého století 
vznikaly zde také větší obuvnické díl-
ny, z nichž některé byly faktoriemi 
vídeňských firem, vedených český-
mi mistry, kteří zdokonalili své od-
borné znalosti několikaletou prací 
u těchto manufaktur. Tak přichází do 
Ledče v r. 1891 švec Stanislav Litt-
man, aby mistroval faktorii známé 
firmy Ritinger, a odesílá vyrobené 
boty povozy na dráhu do Leštiny a od-
tud do Vídně. 

Na konci minulého století se s vy-
nálezem strojů a dělbou práce mění 
řemeslná výroba v průmyslovou 
(první a nejdůležitější byl obuvnický 
stroj šicí). V roce 1900 založil v Ledči 
první obuvnickou továrnu s třiceti děl-
níky vlašimský Sellinger se svým 
spolupracovníkem Goldsteinem. Ten 
postupně továrnu rozšiřoval a nazval 
ji „AUSTRIA". V době 1. světové 
války zaměstnával již 150 lidí a vy-
ráběl převážně vojenskou obuv. Po 
válce změnil jméno továrny na 
„TOGMA". 

V roce 1919 založil vedoucí této 
firmy Antonín Vorlíček s pomocí ka-
pitálu pražského výrobce Kopáče dru-
hou obuvnickou továrnu v našem 
městě - „VOKO". Vyráběl ručně 
zpracovanou dámskou a společenskou 
obuv a téměř celou její výrobu ode-
bíral a nabízel ve svých prodejnách 
Tomáš Baťa. Když tuto spolupráci 
v roce 1923 přerušil (vyřešil výrobu 
tohoto druhu strojně ve Zlíně), orien-
tovalo se „VOKO" výlučněv na export 
hlavně do USA, Anglie a Švýcarska, 
kde mělo i Svoje obchodní zástupce. 
Na export se orientovala i „TOGMA" 
- Baťovi se v tuzemsku nedalo kon-
kurovat. 

Obě tyto továrny dosáhly vrcholu 
své produkce v roce 1929, kdy zaměst-
návaly přes 400 dělníků a 300 domá-
cích „ševcozemědělců" a vyvezly té-
měř tričtvrtě milionu párů obuvi, což 
představovalo 5 % celého tehdejšího 
československého exportu bot. Dal-
ších pár désítek ševců zaměstnávaly 
v našem městě i početné obuvnické 

živnosti, vyrábějící podle přání zákaz-
níka. 

Světová hospodářská krize, která 
vypukla v roce 1931, krutě postihla 
ledečský obuvnický průmysl. Státy se 
bránily dovozu cizího zboží, aby za-
stavily prudce klesající zaměstnanost 
průmyslu vlastního. „TOGMA" se po-
kusila prolomit bariéru dovozních 
kvót a založila v Anglii, kam nejvíce 
vyvážela, svoji menší pobočku. Tato 
aktivita skončila však neúspěchem 
a „TOGMA" byla nucena vyhlásit 
v roce 1934 bankrot. Přes dva roky 
zůstala továrna zavřena a její ševci ne-
zaměstnáni. Po určitém oživení od-
bytu odkoupil továrnu Antonín Štědrý 
a zahájil v ní v roce 1936 omezenou 
výrobu. 

„VOKO" se udrželo, i když muselo 
omezit svoji výrobu na třetinu. S vy-
puknutím 2. světové války skončil ex-
port do západních zemí. „VOKO" se 
muselo rychle přeorientovat na strojní 
výrobu (1 000 párů denně) pro tuzem-
ský trh. Přitom udržovalo i část ruční 
výroby svých domácích ševců, aby 
mohlo po válce navázat na svoje tra-
diční exportní odbytiště. Za tím úče-
lem vyslal A. Vorlíček v roce 1946 
svého syna Jiřího, vyučeného ševce, 
do Anglie. Ten se tohoto úkolu zhostil 
znamenitě a přitom ještě vystudoval 
vysokou koželužskou a obuvnickou 
školu v Northamtonu. Po komunistic-
kém puči se už domů nevrátil, emig-
roval do Austrálie a tam vybudoval 
malou, ale vysoce moderní továrnu, 
vyrábějící denně 1000 párů dámských 
a dětských bot značky SUNSTEPS. 
Tak proslavil tento muž um ledeč-
ských ševců, svých učitelů, a tím 
i dobré české jméno až na pátém kon-
tinentě! 

V roce 1948 byly obě ledečské o-
buvnické továrny znárodněny a přičle-
něny ke zručskému „SÁZAVANU", 
kde 120 žen šilo svršky obuvi. Ševci 
byli nuceni přejít do „KOVOFINIŠE", 
který v té době vznikl v důsledku nám 
vnucené orientace na strojírenství 
a který znamenal v našem městě po 
čtyři desetiletí monopol pracovních 
příležitostí, jehož důsledky na město 
teď doléhají. Tak byla zlikvidována 
tradiční výroba obuvi v našem městě, 
která mela znamenitou perspektivu 
dalšího růstu a pronikání na zahraniční 
trhy s tvrdou měnou. 

Chtějí-li teď obuvničtí odborníci, 
pánové Domanský a Švihel a s nimi 
vnuk zakladatele „VOKA" Vorlíček 
mladší obnovit tak bohatou tradici le-
dečského obuvnického průmyslu, pak 
jim přeji: „Dobrý vítr do plachet! Vám 
i Vašim spolupracovnicím!" 

Zdeněk Vorlíček st. 

ÚŘAD PRÁCE SDĚLUJE 
Od 1. února 1994 došlo ke změně 

úředních hodin na pobočce Úřadu 
práce v Ledči nad Sázavou v Mlýnské 
ulici č. 145. 

Po 8.00 - 11.30 12.15 - 16.00 
Út 8.00 - 11.30 12.15 - 17.00 
St -
Čt 8.00 - 11.30 12.15 - 16.00 
Pá 8.00 - 11.30 

Olga Hessová, vedoucí pobočky 

Upozornění 
V těchto dnech přichází do prodeje 

druhé rozšířené vydání Turistického prů-
vodce „Ledeč nad Sázavou a okolí". 
Jsou v něm nově doplněná hesla, věno-
vaná zvláště okolí města. Nově jsou i za-
řazeny výlety do vzdálenějších míst a his-
torie ledečských památek. Publikace je 
k dostání na odboru kultury MÚ na Hu-
sově náměstí, v prodejnách novin a ve Fo-
toateliéru pana Františka Plevy, který je 
jejím autorem. -red-

Vánoční ohlédnutí 
Malou tradicí se stalo divadelní před-

stavení žákyň 8. tříd ZS Nádražní pro své 
mladší spolužáky 1.-4. ročníků. Loňské se 
jmenovalo „ O zlatém oříšku " a to letošní 
bylo „ O prokleté růži" a moc se dětem 
líbilo. Další hezké chvilky s navozením at-
mosféry vánoc přichystaly dětem pracov-
nice městské knihovny. V příjemném pro-
středí knihovny se malí žáci seznámili se 
zvyky a obyčeji vánoc, zazněla i vánoční 
hudba. 

Za krásné chvíle patří poděkování 
oběma pracovnicím knihovny. Za skvělý 
nápad a hezkou realizaci děkujeme také 
žákyním osmých tříd Tereze Bělohradské, 
Simoně Čapkové, Lucii Horajsové, Petře 
Doležalové, Janě Hospodkové, Evě Háj-
kové, Janě Bušové a Janě Chladové. 

Za spokojené diváky a posluchače 
učitelky I. stupně ZS Nádražní. 

Poděkování 
Vyjadřujeme poděkování všem, kteří 

pomohli při záchraně života pana Rudolfa 
Severy - po strašné události v našem měs-
tě, k níž došlo 14. 12. 1993 večer, kdy se 
vracel ze zasedání zastupitelstva města, 
jehož je členem. Děkujeme i těm, kteří 
naší rodině nabídli pomoc a pomáhali 
zmírnit naše obavy o jeho život a řešit 
celou řadu problémů, které nás po této 
politováníhodné příhodě potkaly. 

Nemůžeme se současně nepřiznat 
i k pocitům hořkosti za úplný nezájem 
v kritické situaci tam, kde bychom to vů-
bec nečekali. 

Rodina Severova 



100 let ledečského Sokola 70. NAROZENINY 
4. 1. Zdeňka Novotná, Ledeč n. S., 

28. října 548 
14. 1. Ludmila Brzoňová, Ledeč n. S., 

Hrnčíře 29 
19. 1. Jiřina Koníčková, Habrek 21 
4. 2. Augustina Jindrová, Ledeč n. S., 

Čechova 74 
3. 3. Zdeněk Pecha, Ledeč n. S., 

Pivovarská 705 
75. NAROZENINY 

3. 1. Bohuslav Smejkal, Ledeč n: S., 
Fučíkova 848 

22. 2. L. Laszenková, Ledeč n. S., 
Fibichova 784 

26. 2. Jan Kašpárek, Ledeč n. S., 
Zoufalka 1/980 

4. 3. Josef Kroutil, Ledeč n. S., 
A. Zápotockého 413 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

80. NAROZENINY 
12. 1. František Novotný, Ledeč n. S., 

Pod Stínadly 288 
25. 2. František Urban, Ledeč n. S., 

Na Rámech 800 
1. 3. Anežka Čermáková, Ledeč n. S., 

Poděbradova 495 
1. 3. Penion Najdenov, Ledeč n. S., 

Koželská 606 
85. NAROZENINY 
10. 2. Josef Vítek, Obrvaň 30 

NAD 90 LET 
4. 1. Anežka Hoskovcová, Habrek 11 

ZLATÁ SVATBA 
19. 2. Miloslav a Marie Vondrákovi, 

Ledeč n. S., M. Majerové 670 
ÚMRTÍ 
13. 12. Marie Choutková (r. 1903) 

Obrvaň 22 
22. 12. Věra Čubanová, (r. 1931) 

Ledeč n. S., Husovo nám. 57 
4. 1. Bohumil Krajíček (r. 1934) 

Habrek 5 
6. 1. Ludmila Brabcová (r. 1909) 

Souboř 30 
SVATBY 
15. 1. Jiří Franci, Praha 

Hana Tvrdíková, Hněvkovice 
-mú-

Před dvěma roky jsme si připomínali 
130. výročí založení Sokola Pražského 
v roce 1862. Sokolské jednoty se po-
stupně rozšiřovaly i po českém ven-
kově, nejdříve ve velkých městech, 
později v menších a nakonec i na ves-
nicích. 

V Ledči nad Sázavou byla založena 
tělocvičná jednota Sokol a její činnost 
zahájena v roce 1894, takže letos osla-
víme 100. výročí počátku ledečského 
Sokola. Jak však můžeme dokázat, že 
se to stalo v roce 1894, když sokolské 
písemnosti do doby, kdy se sokolovna 
stala tělocvičnou tělovýchovné jednoty 
Spartak, vůbec nezachovaly? 

V pamětní knize města Ledče nad 
Sázavou, tedy v kronice založené roku 
1873, nenajdeme o ustanovení Sokola 
ani zmínku. Na straně 12 této knihy je 
na okraji uvedeno „Sokol" a v jediném 
odstavci je zapsáno: „ Dne 18.čeryence 
1886 zavítali do Ledče sokolící čáslav-
ští a humpolečtí, kteréž u lesa „ Háje " 
s hudbou uvítal sbor dobr. hasičů s ve-
litelem Fr. Katzerem v čele, před rad-
nicí pak rada městská, beseda, sbor uči-
telský, odpůldne dáván v zahradě p. 
Kunce k poctě hostí koncert, večer vě-
neček. " 

Můžeme si domyslet, že sokolové 
z Čáslavi a z Humpolce přišli do Ledče 
jen jako výletníci Posázavím. Jestliže 
byli ovšem uvítáni sborem dobrovol-
ných hasičů s hudbou a byl-li k poctě 
hostí dáván koncert a večer věneček, 
vnucuje se myšlenka, že byli do Ledče 

CO JE KARTA MLÁDEŽE? 
Je to malá, jednotně v celé Evropě upra-

vená, průkazka, umožňující držiteli získat 
přístup k širokému okruhu slev na uby-
tování, stravování, dopravní služby, 
vstupu do objektů, kulturní a sportovní ak-
ce, získání různých zvýhodněných služeb 
i zboží se slevami, o které mají mladí lidé 
zájem. V systému Karty mládeže funguje 
v Evropě široký informační systém, je vy-
dávána spousta brožur, přehledů, map, 
průvodců, informačních materiálů a má 
rozsáhlou poradenskou síť pro mládež, vy-
užívá rozhlasu i tisku, telefonní sítě atd. 

Karta je využitelná ve všech státech, 
které jsou členy Evropské konference 
mládežnických karet a platí v nich bez 
ohledu na zemi, v níž byla vydána. V sou-
časné době využívá tuto kartu 2,5 miliónů 
mladých lidí ve 23 zemích Evropy. 

KOMU JE KARTA MLÁDEŽE 
URČENA? 

Všem mladým lidem ve věku od 15 do 
26 let, kteří jsou zvídaví, samostatní, mají 
zájem o navazování kontaktů v cizích ze-
mích, chtějí poznávat život i za hranicemi 

pozváni, aby zde informovali o svém 
tělocvičném snažení a úspěších a pří-
padně se pokusili některé zdejší činitele 
přesvědčit, že sokolský tělocvik by při-
nesl prospěch pro jejich zdraví i v Led-
či. O roce 1894 se z kroniky například 
dovíme, že v měsíci březnu a dubnu 
1894 byl regulován potok hutský, o vy-
placení příspěvku obce na trasování 
dráhy ze Světlé přes Ledeč do Kácova 
i další zprávy, ale o založení Sokola 
tam není uvedeno ani slovo. Naštěstí 
mají hodnotné podklady někteří čle-
nové Sokola. Jedním z nich je velmi 
pěkně ozdobené tablo, na němž je 22 
fotografií činovníků v sokolských 
krojích a dole nápis „ V upomínku de-
setiletého trvání tělocvičné jednoty 
„ Sokol" v Ledči nad Sázavou -
1894-1904. " Uprostřed tabla jsou dvě 
větší fotografie a pod nimi nápisy: „ Br. 
Karel Paclík, čestný člen a první sta-
rosta (tedy jeden ze zakladatelů Sokola) 
a Br. Bedřich Seidl, t. č. starosta Pod 
nimi uprostřed je menší fotografie ve 
velikosti všech ostatních a pod ní nápis: 
„ Br. M. Vondráček, i. č. náčelník„. To 
je pro nás jasný doklad o založení zdej-
šího Sokola v roce 1894. Datum, kdy 
k tomu došlo, zatím bohužel nezná-
me. Tělocvičná jednota Sokol prosí 
všechny své členy i ostatní občany, aby 
zapůjčením jakéhokoli sokolského do-
kladu přispěli k obohacení výstavky 
z historie ledečského Sokola, kterou 
připravujeme. 

Stanislav Matěj ek 

své vlasti, a to za finančně přijatelných 
podmínek, a zdokonalovat své schopnos-
ti. 

CO JE CÍLEM KARTY MLÁDEŽE? 
Především umožnit a zjednodušit ko-

munikaci mladých lidí mezi sebou navzá-
jem, usnadnit jejich pohyb bez geografic-
kého omezení. Zjednodušuje přístup ke 
kultuře, vzdělávacím aktivitám a mnoha 
dalším službám, které mladí lidé potřebu-
jí. Současně má i mnoho specifických vý-
hod, mezi něž jistě patří i ekonomické 
zvýhodnění, dané velkým rozsahem slev. 

KDE KARTU MLÁDEŽE ZÍSKÁTE? 
Všechny záležitosti spojené se získá-

ním Karty mládeže, informačními mate-
riály a dalšími službami informační sítě 
mládeže ADAM obdržíte v INFORMAČ-
NÍM STŘEDISKU, které je zřízeno 
v DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE na Husově 
náměstí v Ledči nad Sázavou. 

Chcete-li získat informace o Kartě 
mládeže, přijďte k nám. 

JSME TU PRO VÁS. 

EURO 26-Karta mládeže CR 



Ledečské pohlednice 
Jedna z prvních ledečských pohlednic s dlou-

hou adresou, tištěná knihtiskem v tiskárně Jana 
Vostatka v Ledči. Pohlednice je vydána po ote-
vření školy v Komenského ulici v roce 1897 
a je odeslána z Ledče 8. 8. 1900. Za zmínku 
stojí ještě upozornění na nízkou věž kostela, 
která byla přestavěna v roce 1900. 

František Pleva 

Počínaje tímto číslem Ledečských 
novin jsou textové soubory pro tiskárnu 
zpracovávány na výpočetní technice 
spol. GANES, s r. o. a reprodukční 
technice spol. EKOL, s r. o. Redakce 
LN děkuje oběma firmám a hlavně také 
ZO OS KOVO KOVOFINIŠ, na jejíž 
technice byly Ledečské noviny připra-
vovány až doposud. - red-

Program kina 
BŘEZEN 1994 

2. 3. MADE IN A M E R I C A (P) 
(19.30) Milostný příběh USA. 

3 . 3. CUFFHANGER (P ) 
(17.30) S. Stalone jako horský 
(19,30) vůdce bojuje se zločinci. 
5. 3. FIRMA - film USA (P) 

(19.30) T. Cruis v defekt, příběhu. 
6. 3. FIRMA-film USA (P) 

(17.30) T. Crujs v defekt, příběhu. 
9. 3. FONTANA PRO ZUZANU 2 (R) 

(19.30) Casko-slovenský film. 
10. 3. JEDNA K O Č K A ZA DRUHOU 
(17.30) Úspěšná filmová komedie 
(19.30) s J. Bohdalovou v hl. roli. 
12. 3. FRANKENSTEIN (P) 
(19.30) Nové filmové zpracování. 
13. 3. FRANKENSTEIN (P) 
(17.30) Nové fijmovézpracování, 
15. 3. NEUVERITELNA CESTA (P) 
(17.30) Komedie W. Disneye. 
15. 3. DAVE (P ) 
(19.30) Filmová komedie USA. 
16. 3. ŽELVÍ N INDŽOVÉ III (P) 
(16.00) Děti do 3 let zdarma! 
19. 3. DOBRY SYNEK (P) 
(19.30) Rodinný thriller USA. 
20. 3. DOBRÝ SYNEK (P) 
(17.30) Rodinný thriller USA. 
22. 3. VOLNÝ PÁD - film USA 
(19.30) Krim. film s M. Douglasem. 
23. 3. ALADIN - film USA (P) 
(16.00) Animovaný film W. Disneye. 
23. 3. VOLNY PAD - film USA 
(19.30) Krim. film s M. Douglasem. 
24. 3. ĎÁBLŮV A D V O K Á T (P) 
(19.30) Vzrušující film USA. 
26. 3. NESMRTELNÁ TETA (R) 
(19.30) Česká filmová komedie. 
27. 3. Mrs. DOUBTFIRE/Táta v sukni 
(19.30) veselohra 
28. 3. Mrs. DOUBTFIRE/Táta v sukni 
(19.30) ve§elohrp 
29. 3. BLÁZNIVÉ DĚDICTVÍ 
(19.30) Dobrodružná komedie USA. 
3 0 . 3 . SESTRA V AKCI ' (R) 
(19.30) Úspěšná komedie USA. 

Nabídka ze Světlé 
Vážení občané sousedního spřáteleného 
města Ledeč nad Sázavou, 

obracím se na Vás s nabídkou knihy 
Františka Janouška „Aby národ žil". 
Tato kniha popisuje křesťanské a národní 
ideály v životě, v protinacistickém odboji 
a ve smrti našeho světelského rodáka 
pplk. MUDr. Karla Hradeckého a jeho 
spolupracovníků. Poutavou a ucelenou 
formou Vám poskytne detailní obraz sku-
tečného hrdiny. 

Několik vět z jeho životopisu: 
Pplk. Karel Hradecký se narodil 16.10. 

1904 ve Světlé nad Sázavou v rodině drob-
ného řezníka jako desáté a poslední dítě. 
Otec Alois Hradecký ze Světlé, matka ro-
zená Vojířová z Vrbky. Vystudoval s vo-
jenským stipendiem na lékařské fakultě 
v Praze. Pracoval ve vojenské nemocnici-
v Praze-Střešovicích. Pot zrušení naší ar-
mády přešel jako primář interního oddě-
lení do Strakonic. Tam se zapojil do od-
bojové organizace „ Úvod ". V nemocnici 
skrýval i pronásledované odbojáře včetně 
parašutistů. Těmto pacientům opatřovali 
doklady jeho spolupracovníci, páter Jílek 

a nadporučík četnictva Peřka. MUDr. 
Hradecký byl napojen na odboj přes 
plzeňské lékaře Simeru a Hlinku 
a v této nemocnici došlo ke zradě. Nej-
dříve byl odsouzen na 10 let. V obno-
veném procesu v srpnu 1943 byl odsou-
zen k trestu smrti a 7. záři 1943 v Ber-
líně popraven. 

V našem městě máme na jeho rodném 
domě umístěnou pamětní desku. 

Pochopitelně sama kniha v plné šíři po-
píše čistý a rovný život těchto národních 
mučedníků. 

Já osobně jsem jedním ze spolupracov-
níků, který pomalu skládal podklady pro 
celé dílo. Pomáhal jsem i vašemu rodá-
kovi RNDr. Eduardu Doubkovi při pří-
pravě a vydání jeho i naší knihy „Světlá 
nad Sázavou v zrcadle dějin". 

Případní zájemci o knihu „Aby národ 
žil" hlaste se, prosím, u svých knihkupců, 
nebo u zástupce starosty města Světlá nad 
Sázavou. 

Kniha vyjde pravděpodobně ve IV. 
čtvrtletí roku 1994 a její cena bude 60 až 
80 Kč. 

Bohumil Novotný, zástupce starosty 

Velké ledy 

Změna programu vyhrazena. -vp-

Dnes již nikdo z mladých lidí nepa-
matuje, co to bylo za pohromu, když 
šly v Sázavě ledy. Ledy šly v řece každý 
rok. Takové velké ledy šly před 72 lety 
v roce 1922. 25. února toho roku za-
čaly jít ledy v Sázavě o 4. hodině ranní. 
Zaplavily silnici pod hradem, zpřerá-
žely kovové zábradlí a zatarasily celé 
nábřeží. Kry byly nevídané velikosti 
o síle až 75 cm a za velikého hluku se 
lámaly o horní jez. Ledy sebou nesly 

i stromy a klády z rozbitého mostu na 
Stvořidlech. Voda začala opadat až 
v dopoledních hodinách. Velkou práci 
měl místní sbor hasičů, který musel 
celé nábřeží vyčistit. Rozvodnil se i Pi-
vovarský potok. Ten zaplavil zahrádky 
a domky ve svém okolí do výše 30 cm. 
Ledové kry ležely v tom roce ještě 
dlouho do jara na děkanských polích, 
kde je dnes sportovní stadion. 

František Pleva 
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