
Představujeme 

Výsledky obecních voleb v Ledči n/S 
Listopadové komunální volby rozhodly o tom, e mandáty v městském zastupitelstvu byly s 
ohledem na počet získaných hlasů rozděleny mezi jednotlivé volební strany nádsledovně: 

ODS - 11 810 hlasů - 4 mandáty, KDU-ČSL - 11 309 hlasů - 4 mandáty 
SNK - 9 812 hlasů - 3 mandáty, KSČM 11 443 hlasů - 4 mandáty 

Do městského zastupitelstva tak byli zvoleni: 

Za ODS: Za KDU-ČSL: 

Jan Hálek - 1226 MUDr. Jan Maštálka - 1600 
Karel Urban -1209 MUDr. Jar. Horáková -1131 
Josef Malý - 914 Miroslav Kouba -1086 
ing. Miloslav Palán - 879 Ždena Geherová - 901 

Za SNK: Za KSČM: 

Stanislav Vrba -1024 Stanislav Tejkal -1408 
MUDr. G. Jaremenko - 936 Rudolf Severa -1133 
Marie Chadimová - 858 Bohumil Svoboda - 995 

Stanislav Čuban - 841 

Komunálních voleb v Ledči nad Sázavou se zúčastnilo celkem 3368 
voličů z celkového počtu 4634, což je 72,7 %. Nejméně voličů, pouze 
65.5 %, se k volebním urnám dostavilo z volebního okrsku č. 5 /sídliště/, 
kde nevolilo celkem 329 voličů a dále z volebního okrsku č. 4, kde se voleb nezúčastnilo 

303 voličů a volilo 70,8 %. Nejvyšší účast ve volbách se 76,7 % měl volební okrsek č.2 násle-
dovaný volebním okrskem č. 3 se 76,6 % a volebním okrskem č. 1 s 75,6 %. Z volebního 
okrsku č. 6 se k volbám dostavilo 71,6 % voličů. Z celkového počtu 69 510 hlasů /počet 
voličů x 15/ bylo odevzdáno 44 374 hlasů, což je 63,8 %. 

ODS získala nejvíce hlasů ve volebním okrsku č. 1 a 3, KDZ-ČSL ve volebním okrsku č. 2 a 
4, KSČM měla nejvíce příznivců ve volebním okrsku č. 6 a volební okrsek č. 5 dal nejvíce 
hlasů pro SNK. 
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ing. František SLAVÍČEK - zástupce 
starosty 

MUDr. Maštálka získal nejvíce hlasů v prvních pěti volebních okrscích, v šestém volební 
okrsku dostal nejvíce hlasů pan Luboš Syrovátka /116/. Ze zastupitelského sboru minulého 
volebního období bylo opětovně zvoleno pouze sedm poslanců, z minulé městské rady tři. 

Rozložení politických sil v ledečském zastupitelstvu je následující: 
ODS - 3, KSČM - 3, KDÚ-ČSL - 2, bez politické příslušnosti 7. 

Protokol s výsledky komunálních voleb byl podepsán ještě v sobotu 19.11.1994 v 21.45 
hodin a byl zveřejněn na úřední desce MÚ. 

V souladu s volebním zákonem se paní Geherová vzdala svého mandátu a do zastupitel-
stva postoupil první náhradník KDU-ČSL pan ing. František Slavíček se ziskem 874 hlasů. 

Nově zvolené zastupitelstvo se dne 2. prosince sešlo v sále hotelu "SÁZAVA" na svém 
ustavujícím zasedání, kde po složení slibu zastupitelů proběhla volba představitelů města -
starosty, zástupce starosty a ostatních členů městské rady. 

Městské zastupitelstvo formou tajného hlasování o každém návrhu zvlášť v pořadí dle 
abecedy rozhodlo, že poměrem hlasů 8:7 se pro příští volební období starostou města Ledče 
stal pan Jan Hálek z ODS. 

Zástupci starosty byli zvoleni za KDU-ČSL pan ing. František Slavíček a za ODS pan Karel 
Urban. 

ODS-KDU-ČSL obsadili svými zástupci i zbylá dvě místa v městské radě, a to ing. 
Miloslavem Palánem a panem Miroslavem Koubou. O kandidátech do městské rady z řad 
KSČM panu Tejkalovi a panu Svobodovi, stejně jako o kandidátu na post starosty z řad 
nazávislých poslanců panu Vrbovi, se již nehlasovalo. 

Dále městské zastupitelstvo volilo ze svého středu zástupce města Ledče do Okresního 
shromáždění. K již zvolenému starostovi a jeho zástupcům byl do tohoto orgánu zvolen pan 
Stanislav Tejkal z KSČM. 

Městský úřad v Ledči nad Sázavou tak budou po příští volební období řídit čtyři placení 
funkcionán, neboť v zeštíhleném městském zastupitelstvu mají většinu hlasů (8:7) strany vlád-
ní koalice, jež jsou pro naše město zárukou otevřenosti, efektivnosti a hospodárnosti. 

Stanislav Vrba 

Jan HÁLEK - starosta města Ledče 

Karel URBAN - zástupce starosty 



Objevy na zaniklé tvrzi Mrázova 
Lhota 

V červenci tohoto roku uskutečnilo 
Národní muzeum v Praze duhou 
sezónu archelologického výzkumu 
zaniklé tvrze Mrázovy /dnes 
Bilantovy/ Lhoty u Ledče nad 
Sázavou. Výzkum proběhl v rámci 
programu studia hmotné kultury 
českých středověkých tvrzi který je 
dlouhodobým vědeckým úkolem 
muzea. Akce byla zajištěna kolek-
tivem mladých nadšenců ze 
Společnosti Národního muzea, 
pomáhali studenti z Ledče, Světé i 
Havlíčkova Brodu. Někdejší tvrz tak 
byla po několika staletích znovu na 
čas osídlena, tentokrát proto, aby 
vydala svědectví o svých 
zapomenutých osudech, ukrutá v 
zemi. 
Lokalita leží poblíž dnešních obcí 
Bilantovy a Dobrovítovy Lhoty nad 
sázavským údolím u Stvořidel. 
Rozsahem nevelký výzkum pomohl 
odhalit stavební podobuhmotný 
inventář i stáří nekdejšího sídla lhot-
ských zemanů. Sondáž zachytila 
obvodové opevnění vnitřní tvrze, 
ohraničující prostor o průměru 20 
m. Uvnitř ohrazené plochy byla 
excentricky umístěna obytná 
budova, založena na mírně 
zvýšeném terasovitém stupni nad 
příkopem. Z dochovaných pozůs-
tatků lze soudit že byla postavena 
ze dřeva a o hozen a hliněnou 
omítkou - mazanicí, sloužící jako 
izolace proti ohni. Vnější opevnění 
tvrze tvořila dvojice příkopů, odd-
ělených valem. Ve výbavě 
domácnosti nacházíme vedle 
keramických nádob i měděnou 
mísu. Patří k těm předmětům, jež 

odrážejí vyšší sociální standart oby-
vatel feudálního sídla. Úroveň 
mobiliáře obytného interiéru naz-
načuje soubor železných dekora-
tivních kování z malé truhlice, její 
panty měly módní tvar gotických 
lilií. Drobné nálezy, jako například 
keramický přeslen, svědčí o 
domácí textilní výrobě, již se věno-
valy ženy a dívky, obývající tvrz. 
Nález radlice z rádla ukazuje, že 
tvrz byla nejen sídlem rodiny stře-
dověkého rytíře, jehož hlavním 
zaměstnáním bylo vojenské řemes-
lo, ale i hospodářským střediskem 
jeho panství. 
Nálezy datují objekt tvrze již do 2. 
poloviny 13. století. Příčiny jeho 
zániku byl katastrofální požár. V 
písemných pramenech se poprvé 
připomíná Mrázová Lhota - nikoliv 
však výslovně tvrz - až roku 1391, 
kdy se po ní psal rytíř Jan. Jeho dva 
synové Ratmír a Vojtěch sidlili na 
počátku 15. století na blízské mele-
chovské tvrzi, jež tehdy byla 
pravděpodobně hlavním centrem 
jejich nevelkého panství, čítajícího 
několik okolních vsí. 
Výzkum lhotské tvrze se stal dalším 
cenným kamínkem mozaiky, sklá-
dající obraz životního prostředí nišší 
šlechty, tvořící vrstvu středověké 
společnosti. Na Ledečsku jde o 
první archeologický výzkum tohoto 
typu. Po ukončení náročných 
restaurátorských prací budou 
získané nálezy a výsledky výzkumu 
zpřístupněny formou výstavy veře-
jnosti. 

Vladimír Brych 
Národní muzeum v Praze 

Viktoria Žižkov 
Pohled na tabulku naší 1. fotbalové 
ligy přesvědčí každého, že pražská 
Viktorka Žižkov patř í v letošním 
ročníku mezi špičková mužstva, která 
to s titulem mistra ligy myslí vážně. 
Mnohé j istě překvapí, že Viktoria 
Žižkov hrála více jak před půl sto-
letím přátelský zápas v Ledči n.S. s 
tamním AFK Ledeč n. Sáz. Bylo to 
asi v létě 1940. Tehdy kohosi napadlo, 
že by to bylo pro ledčský fotbal bezes-
poru povzbuzující, aby na svém hřišti 
/tehdy pod nádražím/ přivítali tento 
tehdy známý a výborný klub. A tak se 
stalo. Očekával se nápor diváků. Na 
severní straně se rozšířil počet lav-
iček. Na ně byla přibita čísla sedadel 
na plíšcích. To obstarala ledečská 
f i rma Fikar . A neděle se blíži la. 
Žižkovští přijeli vlakem už v sobotu, 
přespal i na Koželužně, využil i i 
možnosti zaplavat si v Sázavě. A pak 
odpoledne se začalo. Hřiště bylo plné 
diváků. Prý tehdy byla návštěva něco 
přes 2 000 přihlížejících /to není 
kolikrát nyní ani v 1. lize/. Kolik 
tehdy skončil zápas, to už nevím, snad 
5:1 /nechť mne pamětnici opraví/. Ale 
vím, že čestný úspěch Ledeč zazna-
menala. Ze sestavy si už také tolik 
nepamatuji. Snad chytal F. Čepl, v 
obraně byl Kotrhons s Janečkem, hrál 
Drahovzal , v útoku snad Zelený, 
Moravec, ale to už jsou vzpomínky 
kluka, který tehdy nemohl o tuto show 
přijít. Určitě to byla záslužná akce a 
nemůže být sporu o tom, že naši před-
kové v Ledči n. S. byli iniciativní a 
př ipravoval i svým spoluobčanům 
nejednu zajímavou podívanou. 

Dr. M. Vostatek 
Na snímcích J. Kutové jsou zachyceny klíč a držadlo truhlice z 2. pol. 13. století 
a keramická konvice z téhož období. 



Oznámení odboru životního prostředí 
Městský úřad v Ledči nad Sázavou, odbor životního prostředí oznamuje na základě 

informací Okresního úřadu, referátu životního porosředí v Havlíčkově Brodě, že lze 
podat žádosti o poskytnutí příspěvku na instalaci ekologického vytápění domácnosti. 

Za jednotlivé fyzické či právnické osoby, které vlastní na území dané obce byt, podíl o 
velikosti nejméně jednoho bytu z domu v podílovém spoluvlastnictví nebo obytný 
objekt určený k trvalému bydlení, podává souhrnně žádost o příspěvek obec. 
právnické a fyzické osoby, vlastnící obytné objekty, ve kterých výkon nově instalo-
vaných spotřevičů přesáhne 200 kW, zpracovávají vlastní žádost. 

O příspěvek na nákup vhodných plynových a elektrických spotřebičů můžče obec 
nebo právnická a fyzická osoba pro občany požádat, jestliže: 

a) je realizováno 
1) nové plynové ústředí, etážové či lokální topení nebo ohřev vody 

jako náhrada za stávající ústřední, etážové či lokální vytápění 
nebo ohřev vody pevnými palivy. 

2) Jiový přímotopný nebo akumulační elektrický otopný systém nebo ohřev vody 
jako náhrada za stávající ústředí, etážové či ohřev vody jako náhrada za stávající 
ústřední, etážové či lokální vytápění ne ohřev vody pevnými palivy. 

3) vytápění nebo ohřev vody dalšími ekologicky vhodnými spotřebiči (např. napo-
jení na CZT, netradiční zdroje energie, dřevo, dřevní odpad, bioplyn, propan - butan) 
jako náhrada za stávající ústřední, etážové či lokální vytápění nebo ohřev vody pevný-
mi palivy. 

« 

b) nově instalovaný otopný systém, na který je požadován příspěvek, byl zkolaudován 
po 8. červenci 1994 . 

Bližší informace k zásadám pro podání žádosti o poskytnutí příspěvku, která musí být 
doplněna přílohou, obsahující základní souhrné údaje o stavbě, emisích, vyjádřením 
příslušného dodavatele el. energie, budou poskytnuty v kanceláři odboru životního 
prostředí MěÚ v Ledči nad Sázavou,Husovo nám.č.67,číslo dveří 3. 
Na přidělení příspěvku není právní nárok. 

ing. B. Dvořák 
vedoucí odboru 

F&RS 
REKLAMNÍ AGENTURA 

REKLAMA PRO VAS 
Tel. 0327/4386 

Nápisy a grafiky ze samolepících fólií 
Návrhy a zpracován! firemních značek - loga 

Grafické návrhy a kompl. úprava tiskovin 

Tiskárna a tisk barevných katalogů, pohledů, 

nabídek, vizitek, letáků, novin, prospektů, aj. 

Reklamní foto, sazba (DTP) i pro tiskárny, scan, 

sazba, maskování na Aplle Macintosh, osvit 

Reklama na faaÁdy domů a plachty aut 

Markýzy, světelné reklamy, výroba razítek 

Potisky látek, vlajky, transp., airbrush 

Potisky propagačních předmětů (500 druhů) 

Návrhy reklamních kampaní, veletrhy 

M n o h o dalších rek lamních p rac í 

Jungmannovo nám. 445, 284 Ol Kutná Flora 

ČESKÁ POJIŠŤOVNA V 
NOVÉM 

Dne 2. prosince 1994 od 10.00 hodin se 
uskutečnila slavnostní prohlídka nového 
víceúčelového objektu na Husově 
náměstí, který zásluhou firmy GLOST 
s.r.o. byl až na obvodové zdivo komplet-
ně přebudován a pyšní se zbrusu novým 
kabátem. Objekt zaujme, jak se již u 
firmy GLOST stává tradicí, své 
návštěvníky moderním designem a 
architektonickým řešením. Bude sloužit v 
prvé řadě pobočce České státní 
pojišťovny, která v přízemí budovy zřizu-
je svoje jednatelství. Pojišťivací služby v 
rozšířeném rozsahu po zahájení provozu 
nabídne pobočka České poj-
jišťovny svojí klientele, tj. městu a jeho 
okolí. O rozsahu pojišťovacích služeb vás 
budeme informovat v některém z příštích 
čísel Ledečských novin. 

-sv-

Biochemický analyzátor 
v Háji 

V letních měsících t.. r. se vedení 
Zdravotn ických zařízení v Ledči nad 
Sázavou obrátilo na ledečské občany, 
podnikatele a instituce s písemnou žádostí 
o finanční pomoc při koupi biochemick-
ého analyzátoru pro dovybavení la-
bora to ře při nemocn ic i v Háji. 
Biochemický analyzátor umožňuje 
společně s analyzátorem krevních plynů 
laboratoři v Háji provádět rychlé vyšetření 
všech potřebných vzorků, a to i v době 
odpolední a noční. 
V reakci na výzvu se na účelovém účtu 

shromáždily formou darů příspěvky v 
celkové výši 250 tis. Kč, za které vedení ZZ 
Ledeč n.S. touto cestou všem ochotným 
dárcům děkujeme. 
Cena biochemického analyzátoru je však 

mnohonásobně vyšší. Byl zakoupen na 
měsíční splátky a ZZ bude muset postupně 
uhradit celkovouu hodnotu 2 605 tis. Kč. 
Vzhledem k nedůsledné distribuci písem-

ných žádostí v letních měsících roku 1994 
se žádost ZZ nedostala ke všem občanům 
. Proto se vedení prostřednictvím 
Ledečských novin opětovná obrací na 
ledečskou veřejnost s žádostí o finanční 
příspěvek na úhradu zakoupeného any-
lyzátoru. 
Případné f inanční příspěvky je možno 

zaslat přímo na konto ZZ Ledeč n.S. č. 
ú. 182-17831-521/100 u Komerční banky v 
Ledči n.S. 
Za případné dary předem děkujeme. 

Vedení ZZ Ledeč n.S. 

Dvojvlna 
VÝROBA VLNĚNÝCH PŘIKRÝVEK 

Hřejivé vánoční dárky z ovčího rouna Vám 
nabízí DVOJVLNA: 
Deka potah viskoza od 770,- Kč 
Deka potah sýpek ba od 870,- Kč 
Sýpek bavlna 2 100,-Kč 
Spací pytle á 1 290,-Kč 

Souprava: deka, podložka, polštář 
Výkup vlny na výrobky 38,-Kč/lkg. 

DVOJVLNA 
Jaroslava Dvořáková 
Jihlavská 939 
396 01 Humpolec 



Silvestrovská mozaika 1994 
Houbová 

"Božínku, kde to jsem, snad ne v 
nemocnici,", hrozila se babka, jen co 
poprvé po několikahodinovém bezvě-
domí otevřela oči. 
"Ale ano, babi jste v nemocnici. 

Otrávila jste se včera večer houbna-
ma, mochomůrkou pantherovou jste 
snědla. Propláchli jsme Vám žaludek 
a ted ležíte na jednotce intenzivní 
péče v Háji. Měla jste namále," 
odpověděla jí ošetřující sestra. 
"Otrávila? To není možný! Vždyt já 

jsem si včera večer tak pochutnala. 
Snědla jsem těch hub celý kastrol. 
Dědoušek nechtěl, on už večer nejí, 
že prý je obézní. Já jsem mu říkala, at 
si se mnou veme, nechla jsem. mu 
půlku smaženice, ale on rači ty svoje 
čajíčky. Tak jsem to zblajzla všechno 
sama. Tak mi to chutnalo. A vy říkáte 
mochomúrka? Tak to já musím domů. 
Mám jich ve špajzu ještě půl košíku, 
aby tak dědoušek..." 
"Nemusíte mít o dědouška strach, ten 

už všechny houby z chalupy vyházel i 
ty, co jste měla nasušený, nechce prý 
houby už ani vidět. Vás však vidět 
chtěl hned po ránu. Vždyt on Vám 
vlastně tím, že nevečeřel, zachránil 
život." 
"Copak náš dědoušek. A já ho ještě 

přemlouvala, že mu ta troška hub 
neuškodí. A kdy mě odsud pustíte? 
Zítra?" 

"To záleží na paní doktroce a na 
výsledcích Vašich odběrů. Vzorky 
toho, co jste vyzvrátila, vezla sanitka 
okamžitě na rozbor až do Prahy. Tam 
zjistili, o jakou otravu se jednalo a 
doporučili pro Vás léky. Štěstí, že máte 
v pořádku srdíčko, jinak nevím." 

"Ale jděte, vždyt já si na tý 
mochomůrce oprvdu tolik pochut-
nala! Máte taky ráda houby, já bych 
Vám nějaký nasbírla, až mě odsud 
pustíte, nebo řeknu dědouškovi a on 
Vám nějaký přinese. Co vy na to?" 

Negativní 
Po příchodu do Ledče nad Sázavou se 

pan G. rozhodl dát do pořádku své osobní 
doklady, pas, občanský průkaz, řidičák 
apod. Vyslal tedy svoji manželku s nega-
tivem k místnímu fotografovi, aby u něho 
objednala, zhotovení potřebného počtu 
fotografií do zmiňovaných dokumentů. 
Místní fotograf se v témné komoře snažil, 
seč mohl. Zhotovil deset různých snímků, 
ale stále nebyl s výsledkem své práce 
spokojen. Proto všech deset pokusů vložil 
do obálky s nápisem: "Af jsem se snažil, jak 
snažil ten obličej je stále černý. Zřejmě 
špatný negativ." 
Paní G. po přečtení tohoto vzkazu vzala 

svého manžela podpaždí a dovedla jej do 
fotoateliéru. ' 
"Vedu Vám ukázat pozitiv od toho špat-

ného negativu," hlásila s úsměvem po 
vstupu do ateliéru. Rozesmátý pozitiv s 
bílými vlasy a tmavým obličejem nebyl 
nikdo jiný, než pan Gunaratna. 

Hašteřivá 
"Doktore, pojdte na pivo..." zaznělo 

do zářijové noci na "starý habrský" 
hodinku před půlnocí, když kolem 
táborového ohně s rozjařenou 
společností míjela známápostava. 
Doktor vyslyšel naléhavé výzvy poten-
ciálních pacientů, usedl na provizorní 
lavičku z dřevěných odřezků a přijal 
bez upejpání sklenici Rebela. Připil si 
na zdraví i s mužem po své pravici, ve 
kterém až nyní v záři táboráku rozpoz-
nal svého kolegu ze zastupitelstva, s 
nímž až doposud komunikoval pouze 
přes sdělovací prostředky či mikrofon. 
Slovo dalo slovo, prázdný půllitr vystří-
dal další a dva odvěcí kohouti si s 
odstupem času za bujarého veselí 
tábořící společnosti vyměňovali svoje 
názory na "ledečské hašteření1 

"To bych nikdy nevěřil, že zrovna my 
dva, si takhle pěkně popovídáme, 
zakončil doktor půlnoční rozhovor. 
"Ale jestli něco z toho napíšete do 
těch svejch novin, všechno popřu," 
dodal při odchodu. Jeho postava 
zmizela ve tmě a opuštěný redaktor 
se s prázdným půllitrem a s myšlenkou 
na vítězství pravdy a lásky ještě chvíli 
zamyšleně díval přes plápolající 
ohýnek kamsi k Hamrům. 

Zasvěcená 
Poslední pracovní zasedání Městského 

zastupitelstva v Ledči nad Sázavou se 
uskutečnilo na staveništi čističky 
odpadních vod za mazutovou kotel-
nou. Za přítomnosti zástupců generál-
ního dodavate le akce, stavbyve-
doucího, pana starosty, jeho zástupce, 
pana tajemníka a vedoucího odboru 
výstavby MÚ procházeli ledečtí poslan-
ci staveništěm a poslouchali se zau-
jetím odborný výklad o postupu 
stavebních prací, o použité technologii 
zneškodňování, o kapacitě čističky a 
její účinnosti, která je závislá na 
množství a úrovni znečištění odpadních 
vod. Se stoupajícím znečištěním bude 
čistička účinnější. 
"A to je právě hlavní problém této 

akce," reagoval jsem okamžitě a 
zasvěceně na informaci o závislosti 
účinnosti čističky na úrovni znečištění 
odpadních vod. 
"My tady v Ledči budeme ještě několik 

let kadit potenku a nedokážeme 
kapacitu této nové čističky naplnit!" 
A hned byla jiná nálada. 

Volební 
"Tak jak jste uspěl u voleb, pane 

-vedoucí? Slyšela jsem, že jste ve své 
obci také kandidoval?" 
"Ale, jak to u nás mohlo dopadnout, 

byli zvoleni samí blbci." 
Tak nevím, byl náš vedoucí zvolen, 

nebo nebyl? 

Donkichotovská 
Zahlédl jsem je z okna svého sídlištního 

bytu. Kráčeli čerstvou oranicí směrem k 
Souboři a z dálky vypadali jak ti tři 
báječní chlapíci z pohádky: Dlouhý, 
Široký a Bystrozraký. Jejich výzbroj - šes-
timetrová vodovodní trubka s důmyslně 
přivázaným kuchyňským nožem na jed-
nom z jejich konců, by však spíše slušela 
jinému hrdinovi. I jejich cíl a záměr byl 
donkichotovský. Vydali se osvobodit 
draka. Papírového draka uvězněného 
na drátech mezi stožáry vysokého 
napětí. Tři dospělí muži, z toho dva 
tátové od rodin, a ten třetí absolvent 
dvou maturitních zkoušek! 
Seřazeni podél své šestimetrové zbraně 
klopýtali oranicí doprostřed pole, 
odhodláni uskutečnit to co si před-
sevzali. Pomocí své důmyslné pomůcky 
přeříznou drakovi pouta, osvobodí jej, a 
ten se jim shůry snese přímo do náruče. 
Jak si předsevzali, tak i učinili. Když 

dorazili do míst, kde vysoké napětí 
věznilo papírovou saň, počali společný-
mi silami zdvíhat svoje dlouhatánské 
kopí. Ten nejmladší, co jej držel na dol-
ním konci, počal s kopím balancovat 
směrem k drakovi. Vzhledem k 
nerovnosti terénu a šestimetrové délce 
nebylo snadné balanc udržet a už 
vůbec ne se horním koncem trubky s 
přivázaným kuchyňským nožem trefit 
do změti provázků mezi dráty vedení. 
Ostří nože se blýskalo proti modravé 
obloze, tyč se kymácela tu na jednu, tu 
na druhou stranu a najednou BÁC , 
rána jako hrom, bláhový rytíř se kácí 
naznak do oranice, vlasy a chlupy po 
celém těle naježené, kopí odhazuje 
daleko od sebe. 
"To byla šupa," stačil ze sebe vypravit, 

když mu kamarádi celí vyděšení přis-
pěchali na pomoc. 
"To byla ale pitomost," řekl jsem jim ten 

večer, co náhlý poryv větru zvedl zne-
nadání draka vzhůru a odnesl jej kamsi 
do Pivovarského údolí. 



Společenská kronika 
70. NAROZENINY 

17.9. Ludmila Vydrová, Ledeč 
n. S., Husovo nám. 59 

21.9. Marie Šimková, Ledeč 
n.S., B. Němcové 751 

27.9. Blažena Panská, Ledeč 
n. S., Havlíčkova 394 

13.10. Václav Vavřička, Ledeč 
n. S., Pod Stínadly 525 

28.10. Jaroslava Bóhmová, 
Ledeč n. S., Z. Fibicha 781 

6.11. Jaroslav Dynda, Ledeč 
n. S., Údolní 993 

8.11. Jiřina Baborová, Ledeč 
n. S., M. Majerové 663 

16.11. Milada Ederová, Ledeč 
n. S., J. Haška 329 

19.11. Alžběta Urbanová, Ledeč 
n. S., Na Rámech 800 

28.11. Marie Kosprdová, Ledeč 
n. S., Havlíčkova 449 

6.12. Jarmila Říhová. Ledeč 
n. S., Údolní 989 

7.12. Josef Karel, Ledeč n. S., 
Havlíčkova 201 

13.12. Růžena Molavcová, Ledeč 
n. S., Stínadla 1094 

9.12. Otto Marek, Ledeč n. S., 
J. Haška 616 

13.12. Vojtěch Kavřík, Ledeč 
n.S., 5. května 627 

13.12. Vlasta Starostová, Ledeč 
n. S., J. Haška 569 

15.12. Miloslava Kovaříková, 
Ledeč n.S.,J. Haška 603 

80. NAROZENINY 

20.9. Jana Minařáková, Ledeč 
n. S., A. Zápotockého 611 

30.9. Božena Kubátová, Ledeč 
n. S., Poděbradova 297 

7.11. FrantišekVik, Obrvaň 27 
19.11. Božena Čurdová, Ledeč 

n. S.,Z. Fibicha 781 
26.11. Karel Toman, Ledeč n. S., 

Stínadla 1040 
28.11. Dr. Pavel Rejnek, Ledeč * 

n. S., Lipová 302 

85. NAROZENINY 

13.10. Marie Pospíšilová, Ledeč 
n. S.,Z. Fibicha 677 

17.10. Anežka Mojžíšová, Soubor 17 
14.11. Ludmila Nováková, Ledeč 

75. NAROZENINY n. S., B. Němcové 753 

6.9. Josef Balšánek, Vrbka 26 NAROZENÍ 
13.9. Marie Bartúšková, Ledeč 

n. S., Pod Stínadly 593 25.2. Marian Krajíček 
17.9. Karel Kopecký, Ledeč n. S. 28.2. Kateřina Jeničková 

Havlíčkova 807 8.3. Jakub Liška 
26.9. Marie Tůmová. Ledeč n. S. 8.3. Martina Prchalová 

Havlíčkova 516 8.3. Veronika Pajerová 
12.10. František Štěpánek, Ledeč 9.3. Karel Urban 

n. S., A. Zápotockého 364 11.3. Lukáš Blažek 
17.10. Marie Zengerová, Ledeč 15.3. Jakub Gramer 

n. S., Pivovarská 122 22.3. Robin Tvrdík 
1.11. Marie Kutílková, Ledeč n.S. 24.3. Brigita Kárníková 

Pod Šeptouchovem 33 29.3. Aneta Petrusová 
1.11. Antonín Lichtenberg, 8.4. Martina Korelová 

Ledeč n. S., Stínadla 1096 21.4. Ondřej Švébiš 
6.11. Adolf Mercl, Ledeč n. S,, 25.4. Vladimíra Vemerová 

Na Žižkově 360 2.5. Magdaléna Kvášová 
7.11. Alois Dvořqk, Ledeč n. S., 9.5. Kristýna Jeníčková 

Poděbradova 464 16.5. Radka Tatíčková 
8.11. Vlasta Nekolová, Ledeč 23.5. Jan Tesárek 

n. S., Stínadla 1096 23.5. Marek Vácha 
9.11. František Němeček, Ledeč 27.5. Jakub Matura 

n. S., Stínadla 1038 30.5. Marek Jeřábek 
26.11. Růžena Lešková, Ledeč 13.6. Kateřina Marková 

n.S., Hutní 769 13.6. Dominika Maisnerová 

17.6. Jakub Voňka 
29.6. Jana Brodilová 
11.7. Voj těch Zlámal 
11.7. Petr Tomek 
11.7. Petra Blažková 
14.7. Zuzana Malimánková 
26.7. Jan Vaňkát 
28.7. Erik Sadílek 

8.8. Aneta Strachotová 
15.8. Martin Toulá 
16.8. Petra Kotolánová 
20.9. Jana Šfastná 
22.9. Petra Maščáková 
22.9. Veronika Pechová 
5.10. Veronika Mištová 
6.10. Petra Machálková 

10.10. Kristýna Novotná 

ÚMRTÍ 

8.3. Marie Ptáčníková (1908) 
21.3. Josef Martínek (1927) 
25.3. Jiří Kalina (1936) 

6.4. Vlasta Ptáčková (1929) 
21.4. Zdeňka Trpišovská (1934) 
21.4. Josef Vydra (1914) 
25.4. Josefa Hanykovicsová (1914) 
25.4. Božena Fiedlerová (1924) 
11.5. Antonie Kozlíková (1903) 
17.5. Jiřina Rozkošná (1925) 
30.5. Vlasta j ta toč i lová (1919) 
30.5. Anna Šafránková (1923) 
30.5. Milouš Venc (1927) 

3.6. Anna Struhovská (1903) 
13.6. Jaroslav Rýva (1915) 
22.6. Alžběta Adamovská (1931) 
23.6. Pavel Kovařík (1942) 
11.7. Marie Čubová (1907) 
11.7. Jaroslav Kopecký (1906) 
22.7. Vilém Sokol (1904) 
29.7. Františka Rajglová (1902) 
25.8. Karel Novák (1934) 
29.8. Matylda Neufusová (1914) 
16.9. Růžena Vacková (1920) 
23.9. Marie Ryndová (1914) 
28.9. Josef Brož (1908) 
28.9. Eduard Doubek (1922) 
28.9. Miloslav Mach (1933) 
6.10. František Auředník (1902) 

17.10. Marie Macháčková (1913) 
25.10. Jaroslav Drbal (1932) 

1.11. Karolína Vrzáčková (1912) 
1.11. Marie Chodobová (1910) 
3.11. Vlasta Grůnfeldová (1918) 

16.11. Anastázie Malimánková (1910) 
21.11. Josef Zika (1943) 
24.11. Josef Vítek (1909) 
24.11. Jan Fulín (1905) 
24.11. Věra Zadinová (1925) 

Nákupní ceny v Ledči n. S. dne 25.11.1994 
Potraviny VÍTAL SAZAVANKA SEVERKA DISKONT APERIT K.LEBEDA HART 

Máslo 21,00 21,10 20,60 20,70 20,50 21,00 20,80 
Cukr kostkový 21,20 19,50 21,40 19,60 21,00 20,50 20,70 
Mouka hladká 9,40 8,70 9,00 8,60 8,50 8,90 8,70 
Kakao PRIMA 12,00 16,40 11,30 10,60 11,00 10,50 
Rum 0,51 65,00 68,00 71,20 63,00 66,00 66,00 67,00 
Rýže I. - 1 kg 16,90 17,20 16,00 16,00 17,40 17,50 16,40 
Čokoláda 
na vaření (100 gr) 11,20 11,50 10,60 10,50 12,00 11,00 11,00 



LEDECSKE POHLEDNICE 
V předvánočním čase končí náš seriál Ledečské 
pohlednice. Je jich v současné době známo již 
hodně přes tisíc kusů. Jakou z nich vybrat na závěr 
ukázku? Blíží se Silvestr a tak tedy jednu velmi ra-
ritní - zábavnou, ale i poučnou, jak si naši předkové 
představovali město v budoucnosti. Jedná se o 
pohlednici s dlouhou adresou "Ledeč nad Sázavou 
za 100 let". Kolorovaný knihtisk nákladem Václava 
Veselého. Byla odeslána z Ledče do Prahy 9. 8. 
1904, kam došla druhý den. V tomto roce tedy 
uběhlo od vydání pohlednice již 90 let. Malíř 
nakreslil na pohlednici svoji představu o městě za 
sto let. Místo dnešního gymnázia zasadil na 
náměstí hotel Port Artur a na proti němu, v místě 
dnešní spořitelny, další hotel Národní dům. Na 
východní straně náměstí umístil vyšší reálku, mělo 
zde stát i divadlo, honosná kašna a středem pro-
jíždět tramvaj. Průmyslová část města je umístěna 
pod Háj a všemu vévodí rozhledna u Ostrova. 
Pohled je situován jakoby z dnešního Domu dětí a 
mládeže. 

František Pleva 

KOVOFINIS,a.s. 
584 67 Ledeč nad Sázavou 

přijme: 
OBCHODNÍHO REFERENTA (REFERENTKU) 
Aktivní znalost německého jazyka 
podmínkou. 
NABÍZÍME DOBRÉ PLATOVÉ PODMÍNKY. 
Informace: KOVOFINIŠ, a.s. 

584 67 Ledeč nad Sázavou 
tel.: 0452/451 či 461 
linka 430 nebo 466 

Rehabilitační pracovnice 

OLGA RÝDL0 VÁ 
s pracovištěm v a.s. K0V0FINIŠ 
Ledeč nad Sázavou VÁM NABÍZÍ 

smluvně přes všechny zdravot-
ní pojišťovny i s možností 
přímé platby tyto služby: 

- léčebný tělocvik 
- masáže 
- veškerou elektroléčbu 
- veškerou vodoléčbu 

A jako NOVINKU 

Perličkové koupele 
jež nejsou nikde jinde v 

regionu Ledče n. Sáz. a Světlé 
n. Sáz. k dispozici. 

Perličkové a vířivé koupele jsou 
vhodné též pro SPORTOVCE. 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU 
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10.12. 
(19.30) 
11.12. 
(19.30) 

12.12. 
(19.30) 
15.12. 
(19.30) 
17.12. 
(19.30) 
18.12. 
(19.30) 

25.12. 
(17.30) 
(19.30) 

26.12. 
(19.30) 

29.12. 
(17.30) 
(19.30) 

Program kina 
Prosinec 1994 

LÁSKA A VÁŠNĚ-ital. (P) 
Lechtivé náměty s humorem 
LÁSKA A VÁŠNĚ - ital. (P) 
Lechtivé náměty s humorem 
SCHINDLERŮV SEZNAM (P) 
Úspěšný film S. Spielberga 
RAPA NUI - Střed světa 
Příběh z velikon. ostrovů 
PRAVDIVÉ LŽI - USA (P) 
A. Schwarzenegger v hl. roli 
PRAVDIVÉ LŽI - USA (P) 
A. Schwarzenegger v hl. roli 
PRINCEZNA ZE MLEJNA-ČR 
Česká pohádková komedie 

PULP FICTION (P) 
Historky z podsvětí 
NEBEZPEČNÝ KLIENT (P) 
Nejúspěšnější film USA v roce 
1994 - komedie 

Změna programu vyhrazena. -VP-

RADOSTNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ 
ROK VÁM PŘEJÍ ZAMĚSTNANCI KINA. 

l v i 

O d b o r ško ls tv í a ku l t u ry 
Městského ú ř a d u v Ledč i n. Sáz. 
uspořádá 26.12. 1994 v c h r á m u sv. 
Petra a Pavla 

VÁNOČNÍ KONCERT 
Ú č i n k u j e O r c h e s t r a d i a r c h i 

p o s l u c h a č ů státní konzarvatoře v 
P a r d u b i c í c h p o d u m ě l e c k ý m 
v e d e n í m pro f . Jiř ího K u c h v á l k a . 
Začá tek koncer tu je v 15.30 hodin. 
Na p r o g r a m u j sou s k l a d b y J. J. 
R y b y , W. A. M o z a r t a , A d a m a 
M i c h n y z O t r a d o v i c , A n t o n i a 
Vivald iho a další. Předprodej vstu-
penek je na O d b o r u školství a kul-
tury a v e Fotoatel iéru p a n a Plevy. 

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 
slavné dílo Jana Jakuba Ryby, bude 
uvedena při letošní půlnoční mši svaté a 
na Hod boží v 8.30 hodin v chrámu sv. 
Petra a Pavla v podání orchestru a 
pěveckého sboru tohoto chrámu. 

Redakce Ledečských novin, která po tři roky připravo-
vala vydání městského měsíčníku, se loučí se svými 
čtenáři a přeje jim radostné vánoce a šťastný nový rok. 
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