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Ohlédnutí za končícím rokem PROSINEC 
Městské zastupitelstvo zvolené v komunálních volbách 1994 vstupuje v těchto 

dnech do druhé poloviny volebního období. K dnešnímu dni se sešlo na 11-ti řádných 
zasedáních. Účast členů MZ na těchto zasedáních je 84 %, t.j. průměrná účast na za-
sedání 12 až 13 zastupitelů. Jen jednou se stalo, že zastupitelstvo nebylo usnášení 
schopné, když se dostavilo jen 7 členů. Stalo se to 26. června, tedy v den, kdy naši 
fotbalisté hráli důležité utkání na mistrovství světa. 

Městská rada se v průběhu uplynulých dvou let sešla třiapadesátkrát. Jen pětkrát se 
stalo, že některý z jejích členů se musel omluvit z jejího jednání. 

Nejdůležitějším materiálem, který jak městská rada, tak i zastupitelstvo projedná-
vají několikrát v průběhu roku, je rozpočet hospodaření města a jeho případné úpra-
vy. 

Vedle tohoto dokumentu městské zastupitelstvo v letošním roce projednalo 
a schválilo městské vyhlášky "O hospodaření s městskými byty", "O místních po-' 
plátcích" a "O zrušení městské policie". Ta ukončila svoji činnost 31. května t. r. 

Od 1. ledna letošního roku se ve městě rozběhl nový způsob svozu a likvidace tu-
hých domovních odpadků, když tyto z důvodu uzavření nezajištěné skládky Rašovec 
musí být odváženy do Trhového Štěpánova. Dnem 1. března byla na základě privati-
začního projektu předloženého Městem převedena bezúplatně do majetku Města 
Ledeč nad Sázavou Zdravotnická zařízení, jejichž nedílnou součástí je nemocnice 
v Háji. Město se tak stalo jejich provozovatelem. Zde bych chtěl zdůraznit, že prvořa-
dým záměrem představitelů Města je hledání způsobu, jak tuto nemocnici zachovat. 
Uvědomujeme si ale i všechna úskalí, která se realizaci toho záměru staví do cesty. 
Proto jsme povinni v druhé řadě hledat i jiné možnosti, jak tento Městem převzatý 
majetek v budoucnu využit, aby to občany Města bylo vnímáno pozitivně. Jsme si 
přitom vědomi i nutnosti být schopni stávajícím zaměstnancům v takovém případě 
nabídnout určité východisko, které by jim dalo možnost volby. 

Protože se nám podařilo zajistit finanční prostředky ze zdrojů státního rozpočtu, 
mohli jsme při doplnění vlastními zdroji uskutečnit zateplení obou pavilonů ZS 
v Nádražní ulici. Zcela z prostředků městského rozpočtu jsme provedli generální 
opravu střechy budovy školní jídelny v Nádražní ulici. Uspěli jsme i v úsilí o získání 
státní dotace na výstavbu nájemních bytů formou půdních vestaveb. První část tohoto 
díla byla započata v druhé polovině roku, když s dokončením prvních šesti bytových 
jednotek se počítá v březnu 1997. V těchto dnech je znám i dodavatel, který provede 
výstavbu dalších deseti bytových jednotek v příštím roce. V říjnu byla úspěšně prove-
dena kolaudace COV, která má za sebou i období zkušebního provozu. 

Vedle těchto záležitostí, jejichž realizování je pro nás prioritou, se Město snaží, byť 
ve velmi omezené míře, pomoci vhodnou a možnou formou především sportovcům, 
ať už jde o opravu sociálního zařízení na stadionu, pomoc při zajištění provozu stadio-
nu v souvislosti s jeho užíváním žáky základních škol, či o poskytování prostor tě-
locvičny v ZŠ Nádražní dospělým. 

Když přihlédnu k nesnadnosti zajistit dostatek finančních prostředků, pokládám za 
určitý úspěch to, co se v tomto roce podařilo udělat. 

Nezastírám si přitom, že je před námi mnoho dalších povinností, jimž je třeba do-
stát. Splnění většiny z nich však závisí na dostatku finančních zdrojů a ty jsou omeze-
né. Přesto se nepoddáváme malomyslnosti a budeme nadále dělat vše, co je v našich 
silách pro uspokojení potřeb našeho města a jeho obyvatel. 

Vážení čtenáři těchto novin a občané našeho města, dovolte mi závěrem popřát 
nám všem v souvislosti s nadcházejícími svátky radosti a pokoje vše dobré, předev-
ším však zdraví, vzájemnou snášenlivost a ochotu vidět lidi kolem sebe a připrave-
nost podat ruku k pomoci tomu, kdo se ocitne v tísni. 

Jan Hálek 
starosta 

Stíny se halí do ticlia, 
rušný den zvolna hasne. 
Dnes každý domů pospíchá 
s rodinou prožít kouzlo krásné. 

Prosinec je dvanáctý měsíc roku. Ve 
starořímském kalendáři to byl měsíc de-
sátý - december; toto označení pak 
v různých obměnách proniklo do většiny 
evropských jazyků. Český název po-
sledního měsíce roku souvisí pravděpo-
dobně se slovem "siný", "proslnět" (tj. 
proslnat) - prosincové dny jsou "šedivé", 
bledé, často mlhavé, neboť slunce svítí 
v době kolem zimního slunovratu z celé-
ho roku nejslaběji. 

Ve chvílích, kdy čtete tyto řádky, 
jsme už v polovině adventu, možná, že 
mnohým malým darebům už se podařilo 
zlikvidovat i poslední sladké tajemství 
adventního kalendáře. Asi se nepoučili 
z domluv "nebeské mise" - sv. Mikuláše, 
případně výhrůžek pekelné chásky. 
Tohle už máme za sebou a všichni se 
společně těšíme na nadcházející svátky 
blaha, pokoje, radosti - veselé vánoční 
hody. Dojemné svátky opředené kouz-
lem obyčejů a koled. 

Ještě něco k lidovým moudrostem. 
Jen velmi málo pranostik se bezprostřed-
ně týká vlastní charakteristiky počasí 
prvního zimního měsíce. Většina poře-
kadel se vztahuje k úrodě příštího roku, 
zbytek se zabývá výhledy na nastávající 
zimu. "Kritické" dny prosince patří 
Barboře, Štědrému dnu a Hodu božímu 
vánočnímu. 
Svatá Kateřina prádlo máchá, Barbora 
je škrobí. 
Na svatou Barboru saně do dvoru. 
Je-li na Štědrý den východ slunce jasný, 
urodí se jarní obilí. 
Jsou-li zelené Vánoce, Velká noc bude 
bělit se. 

Tak jsme tedy dospěli tam, kde jsme 
byli loni na konci roku ... Vítej tedy mě-
síci studený a nevlídný, přesto z nej-
krásnějších. Hřeje nás totiž naše lepší Já, 
neboť o Vánocích se rozdáme. Hezčí 
jsou prý Vánoce třeskuté než tekuté. 
Přejme si tedy, ať se třeskutě (?) vyve-
dou. A příští rok taky ! 

OK 



I. kolo 15. a 16. listopadu 1996 
volební okrsek 1 2 3 4 5 6 celkem % 

zapsáno vo l ičů 598 893 985 1031 980 320 4 807 

platných hlasů 218 371 356 3 6 3 291 78 1 677 

procenta 36,5 41 ,5 36,1 35,2 29,7 24,4 34,9 

Mičánek KDU - ČSL 27 86 57 60 34 16 280 16,1 

Klein KSČ 49 68 60 55 39 14 285 17 

Floss ČSSD 56 90 86 106 52 21 411 25 

ŠancODS 80 122 147 137 159 27 672 40,1 

Šťastný S D - L S N S 6 5 6 5 7 - 29 1,7 

senátní 
volby 

1996 

II. kolo 22. a 23. listopadu 1996 
volební okrsek 1 2 3 4 5 6 celkem % 

zapsáno vol ičů 600 887 985 1031 980 319 4 802 

vydaných obálek 1 717 35,8 

platných hlasů 214 328 366 379 352 72 1 711 35,6 

procenta 35,7 37 37,2 36,8 35,9 22,6 

Floss ČSSD 121 169 187 223 162 39 901 52,5 

ŠancODS 93 159 179 156 190 33 810 47,2 

Zprávy z radnice 
- M Ú dal zpracovat na návrh MR "Optima-

lizační projekt zdravotnických zařízení 
v Ledči nad Sázavou". Tento projekt byl 
konzultován s ředitelem ZZ p. Horákem 
a primářem nemocnice MUDr. Kanio-
kem. 28. listopadu měli přijet do Ledče 
nad Sázavou prezident pan Havel a mi-
nistr zdravotnictví pan Stráský. Předmě-
tem jednání měla být naše nemocnice. 
Pro nemoc pana prezidenta se návštěva 
odložila až na rok 1997. Na 18. prosince 
svolává starosta města pracovní zastupi-
telstvo, kde jediným bodem programu 
bude opět nemocnice HÁJ. 

-Plynofikace města Ledče nad Sázavou 
nabírá na obrátkách tím, že o plynofikaci 
projevila zájem, mimo Východočeskou 
plynárenskou společnost v Hradci Králo-
vé, První česká plynárenská a. s. Praha. 
Soutěživostí zmíněných firem o získání 
zakázky jsme se v současné době dostali 
do stádia, kdy probíhá územní řízení na 
přivaděč plynu a první etapa plynofikace 
města. 

-Firma COMPAG předložila výhled ná-
kladů na svoz a likvidaci domovních od-
padů v roce 1997. Vzhledem k inflaci 
a zdražení nafty náklady vycházejí výraz-
ně vyšší než byly v roce 1996. MR hledá 
cesty snížení odpadů na jednotlivé obča-
ny. 

- N a MZ dne 20. 11. 1996 byla schválena 
definitivní podoba územního plánu města 
Ledeč n. Sáz. Autorka ing. arch Ze-
mánková z projektového ateliéru 
"REGIO" Hradec Králové uvedla, že do 
územního plánu zapracovala veškeré při-
pomínky občanů. V návaznosti na tento 
UPSU města Ledeč n. Sáz. je při prode-
jích pozemků z majetku města jednotli-
vým občanům přihlíženo k účelu použití 
pozemku tak, aby to bylo v souladu s ÚP, 
který je nyní závazný. K žádostem, ve 
kterých je uváděno jen obecně, že poze-
mek bude použit pro vlastní potřebu, ne-
bude přihlíženo. 

CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ 

bílá technika - potřeby pro do-
mácnost 

S V Ě T L Á N A D S Á Z A V O U 

nejnižší ceny - dohodou, 
dovoz do bytu, odborné 

předvedení, včetně zapojení, 
vlastní servis do 24 hodin, 

ekologická likvidace starého 
zařízení, záruční i pozáruční 

opravy všech typů chlad. 
a výčepního zařízení 

klimatizace, chlazení mléka 

PRODEJNA: Lánecká149, 
Tel.: 0451/516 38 



Ohlédnutí za senátními volbami 
Mám-li komentovat výsledek 

senátních voleb v obou částech 
okresu Havlíčkův Brod z pohledu 
ODS, musím konstatovat ne-
úspěšnost obou našich kandidátů. 
V případě ing. Jozefy v obvodu 
Chrudim se uplatnil způsob volby 
osobnosti. Jako takový byl zřejmě 
Petr Pithart voliči vnímán, a proto 
v jeho případě došlo k tak velkému 
přílivu voličských hlasů ve 2. kole. 
Trochu rozdílně se mi jeví ne-
úspěch kutnohorského starosty dr. 
Ivo Šance. Ten ve 2. kole, na roz-
díl od Ing. Jozefy, zaznamenal pří-
liv téměř dvou tisíc hlasů, a to jak 
z řad voličů 1. kola, tak voličů no-
vých. Jeho soupeř pan dr. Floss 
zcela určitě nebyl ve volebním ob-
vodu vnímán jako výrazná 
osobnost. Jestliže přesto zvítězil, 

PODĚKOVÁNÍ 

Bylo již mnoho řečeno, jak od 
politiků, tak od polytologů a novi-
nářů, proč dopadly volby senátorů 
tak, jak dopadly. 

Z pohledu obyčejného občana je 
to však situace zcela jasná a logic-
ká, protože odráží totiž neúnosnou 
vládní a hospodářskou politiku 
v naší zemi. 

Je tedy pochopitelné, že kde stál 
proti sobě kandidát ODS a ČSSD, 
že příznivci KSČM volili kandidá-
ta ČSSD a příznivci KDU-ČSL ve 
většině případů také. Tam, kde stál 
groti sobě kandidát ODS a KDU-
ČSL, je opět samozřejmé, že příz-
nivci ostatních stran se přiklonili 

pak především proto, že v jeho pří-
padě byly voliči vyslyšeny výzvy 
předáků menších stran, ať KDU-
CSL, či KSČM k jednotnému po-
stupu proti ODS odůvodňované 
obavami z jednobarevnosti senátu. 
Při veškeré úctě k vůli voličů jsem 
přesvědčen, že nezvolení Ivo 
Šance je pro volební obvod ztrá-
tou. ODS zde nabízela člověka, 
který se neprofiloval vyhraněně 
stranicky. Naopak přinášel výraz-
ný klad v obeznámenosti s proble-
matikou komunální politiky. 

V politice však neplatí žádné 
coby kdyby. Je třeba vzít realitu na 
vědomí a dokázat najít správné zá-
věry otevírající cestu k budoucímu 
úspěchu. 

Jan Hálek 
1. místopředseda OS ODS Havl. Brod 

ke kandidátu KDU-ČSL. Myslím, 
že k tomu nebylo zapotřebí 
žádných dohod mezi stranami 
a zprávy v médiích o těchto doho-
dách měly spíše voliče desoriento-
vat tak, aby se přiklonili ke 
kandidátům ODS. 

Nezanedbatelnou skutečností 
však je, že téměř dvě třetiny obča-
nů se k volbám vůbec nedostavili, 
což lze opět kvalifikovat jako 
němý protest proti stávající politi-
ce ODS. Bylo by však mylné se 
domnívat, že ti, kterých se to týká. 
se z toho poučí a raději odejdou. 

E. Kolařík 

Chováme se 
demokraticky? 

Jedu vlakem do Ledče. Tři mládenci 
v povznesené náladě hulákají na celý 
vlakový oddíl svou odrhovačku, jakousi 
píseň, která má jen několik, stále se opa-
kujících slov, nepříliš slušných. 

"Mladí pánové, víte, že váš zpěv je 
pro ostatní cestující úplným utrpením?" 
"No co, dyť máme demokracii!" Tak od-
povídají mladíci skoro současně na slova 
muže, který se do jejich řvaní vmísil. 
"To si vykládáte demokracii příliš volně 
po svém. Váš "zpěv" totiž uráží všechny 
cestující. Mohli byste mít alespoň trochu 
pochopení pro ostatní lidi" Hulákání po-
kračuje, muž to vzdal. Minulou dobou 
vychovaná mládež je přesvědčena, že 
v demokracii je dovoleno dělat úplně 
všechno. 

Za toho ohlušujícího řevu jsem si 
vzpomněl, že za první republiky (1918 -
1938) zpívali mladí lidé píseň, v níž byla 
i tato slova: "A to, že jsem republikán 
(rozumělo se příslušník republiky, nikoli 
nějaké politické strany), znamená, že 
kázni zvykám". Uvědomujeme si, že 
mladí příslušníci demokratické republi-
ky zpívali o ukázněnosti. Někteří dnešní 
mladí lidé vyžadují naprostou volnost ve 
všem mluvení i jednání. Příklady na to 
vidíme a slyšíme kolem sebe na každém 
kroku. Jejich učitelé je jistě k takovému 
výkladu demokracie nepřivedli. 

Každý, kdo se chová nespolečensky, 
neukázněně, neurvale vůči svému okolí, 
svým spoluobčanům, dává najevo, že 
nepochopil smysl demokracie a dokonce 
vystupuje veřejně proti ní. Každý, kdo 
jakýmkoli způsobem znehodnocuje, zne-
čišťuje okolí našich bydlišť, nemůže se 
nazývat demokratem, je naopak ničite-
lem demokratického způsobu života. 
Nedopalky cigaret a různé odpadky 
v ulicích našeho města svědčí o tom, že 
nedemokratů žije mezi námi značný 
počet. Což po vy kující a vřískající děti na 
ulici po setmění za příznivého počasí 
nejsou skutečnou vizitkou rodičů a jejich 
bezohlednosti vůči ostatním obyvatelům 
okolních domů? Nebo jsou přesvědčeni, 
že setmělá zákoutí za domy jsou vhod-
ným prostředím pro zvyšování kázně 
a výchovy jejich dětí? Nebo od nich 
chtějí mít pokoj a nechtějí se vlastními 
dětmi zabývat? Všichni, kdo vyžadují 
toleranci k nočnímu hlučnému veselí, 
kteří ruší noční klid města, jsou velmi 
netolerantní, nedemokratičtí. 

Opravdová poctivá a upřímná de-
mokracie není možná bez mravního du-
chovního základu. Tento solidní základ 
může položit jedině rodina, neboť v ní je 
výchova pro život rozhodující. Jestliže 
rodina vede své děti ke kázni, k úctě 
k druhým lidem, vychovává je ke snaze 
pomoci svým blízkým i všem ostatním, 
nemohli by z nich vyrůstat rušitelé vzá-
jemného ohleduplného života. 

Jedině mládež společensky dobře vy-
chovaná a ukázněná je zárukou, že život 
nás všech bude opravdu demokratický, 
hodný svobodných lidí. 

SM 

MS ODS děkuje touto cestou všem svým voličům za důvěru 
a vyjádřenou podporu. Přestože jsme nezískali většinu, jednali 
jsme čestně a otevřeně, volby se pro nás staly velkým pouče-
ním (kolik jich bude ještě třeba?). Považujeme stále za nemo-
rální pouze negativní výzvy a jednání ostatních, aniž by oni 
dokázali něco pozitivního navrhnout a uskutečnit. 
I přes toto přejeme senátorovi doc. Flossovi dobré zdraví při 
rozhodování ve prospěch naší křehké společnosti. 

Ing. Mil. Palán ODS 

Ohlédnutí obyčejného občana 
za senátními volbami 



Slavný ledečský rodák 

T. G. Masaryk se zpravodajem pro, věci zahraniční petrohradské odbočky N. R., po-
ručíkem Hanáckého pluku, Janem Sebou - RUSKO 1917. 

Naše město se může pochlubit 
dvěma rodáky, kteří stáli u zrodu 
naší republiky. Jsou jimi JUDr. 
Lev Sychrava a vyslanec Jan 
Šeba. Právě letos, 26. prosince, 
uplyne 110 let od jeho narození. 
Narodil se v malém domku, 
v dnešní Cechově ulici, barvíři 
látek Ferdinandu a Františce Se-
bovým. 

Mládí prožil v Ledči nad Sáza-
vou ještě za Rakousko-Uherské 
monarchie. Město bylo v té době 
chudé, a tak nadaný mladý muž 
odešel na studia do Prahy. 

Po studiích se stal bankovním 
úředníkem. Při své práci poznal 
tehdejší balkánské státy. Po vy-
puknutí první světové války na-
rukoval na frontu, kde zakrátko 
přeběhl do ruského zajetí. Zde se 
brzo přidal do organizace čes-
koslovenského odboje v Rusku. 
Stal se spolupracovníkem profe-
sora T. G. Masaryka. S ním pro-
žil v Rusku i bolševickou re-
voluci. Pro jeho organizační 
schopnosti byl vyslán na pomoc 
Stefánikovi do Itálie. Pomáhal 
mu organizovat legie podle 
ruského vzoru. Po skončení 
války byl vybrán ministrem za-
hraničí dr. E. Benešem do vzni-
kajícího diplomatického sboru. 
Vedl dva generální konzuláty, až 

v roce 1923 byl jmenován vy-
slancem v Jugoslávii. Tady půso-
bil celých sedm let. Jako 
dlouholetý člen Národně sociální 
strany byl povolán do Prahy. Byl 
zvolen předsedou této strany a v 
parlamentních volbách v roce 
1929 se stal poslancem parla-
mentu za tuto stranu. V roce 
1931 byl jako znalec ruských po-
měrů vybrán do mise, která na-
vštívila Sovětský svaz. Mise 
měla jednat o navázání diploma-
tických styků se SSSR. V roce 
1932 se Šeba vzdal poslaneckého 
křesla a odešel dělat vyslance na-
šeho státu do Rumunska. 

Jak mu to však pracovní po-
vinnost dovolovala, zajížděl do 
Ledče, kde byl velmi oblíben ve 
společnosti, zejména jako vypra-
věč a vynikající hráč mariáše. 
Městu pomáhal i při získávání 
majetku z pozemkové reformy. 
V Rumunsku zasáhl do závě-
rečných jednání paktu Malé do-
hody, která upevňovala po-
litickou a hospodářskou situaci 
ČSR, Rumunska a Jugoslávie. 
V roce 1936 vyšla Šebovi dokon-
ce knížka "Rusko a Malá dohoda 
v politice světové". Ta mu však 
později přinesla trable na politic-
ké scéně. Rozezlila i říšského 
kancléře A. Hitlera. V celé Evro-

gě se hovořilo o "Šebově aféře". 
Šeba byl odvolán z Rumunska 
a v roce 1937 jmenován vyslan-
cem v Číně. Zde však musel 
v roce 1939 na pokyn ústředí 
předat vyslanectví německému 
vyslanci. Do Protektorátu v Če-
chách se nevrátil. Pracoval na 
francouzském vyslanectví a před-
nášel finanční matematiku a poli-
tickou ekonomii na vysoké škole 
v Šanghaji. Několikrát se snažil 
navázat spolupráci s E. Benešem, 
ale mamě. Do vlasti se vrátil až 
po válce i s celou rodinou. Nepo-
dařilo se mu už zasáhnout do 
diplomacie. Nástupem komunis-
tů byl stále pronásledován, zba-
ven majetku a vyhoštěn do Plzně. 
Zde také 25. července 1953 v ti-
chosti zemřel. Urna s jeho pope-
lem leží na starém ledečském 
hřbitově, v hrobě jeho rodičů. 

Jan Šeba byl vyznamenán 
mnoha vysokými vyznamenání-
mi u nás i v zahraničí. Jen těžko 
je dnes možno ocenit jeho velkou 
činnost v Československých legi-
ích a později v diplomatických 
službách pro náš národ. Le-
dečský rodák Jan Šeba se tak na-
vždy zapsal do historie 
pohnutých let první světové 
války a naší první samostatné re-
publiky. 

František Pleva 



H v ě z d a n e j e n 
n a d B e t l é m e m 

Štědrovečerní jídelníček 
Štědrost posvátného večera 24. pro-

since spočívala v lidovém prostředí 
především v pestré skladbě pokrmů. 
Podle představ lidu jich mělo být de-
vatero. Čím víc chodů, tím větší počet 
mandelů bude na poli. Štědrovečerní 
jídelníček měl kraj od kraje své 
zvláštnosti. Rada prvků však byla spo-
lečných. Prvním chodem byly oplatky 
s medem (někdy také s česnekem, 
šípkovými a jinými plody, s různými 
bylinami). Potom se podávala polév-
ka, zasmažená, nejčastěji s houbami. 
Místy se podávala hustší houbová 
omáčka. Houby byly štědrovečerním 
jídlem i v jiné úpravě. Oblíbený byl 
zvláště kuba z krupek s hřiby modrá-
ky, od jejich barvy byl pojmenován 
černý kuba. Osobité chuti dodává to-
muto pokrmu opět česnek, jemuž lid 
přisuzoval posilující a ochrannou moc. 
Někde měli k večeři i chlebové topin-
ky s česnekem. Starými obřadními po-
krmy byly kaše (prosná, krupičná, 
hrachová), symbolizující hojnost. 
Časté byly rovněž různé moučné po-
krmy, vařené i pečené. Nezbytnou 
součástí štědrovečerní hostiny bylo 
vařené sušené ovoce, různě pojmeno-
vané. Ryby, bez nichž si dnes stěží do-
vedeme představit štědrovečerní 
večeři, byly ve vesnických rodinách 
ještě počátkem tohoto století vzácnos-
tí. Uplatňovaly se především v zá-
možných měšťanských domácnostech 
a ve vesnicích v rybníkářských krajích 
a v povodí rybnatých řek. Obecně 
bylo rozšířeno vánoční pečivo různé-
ho druhu, tvaru i názvu. Výběr jídel 
byl ovlivněn charakterem krajiny 
(rolnické oblasti s rozvinutým 
obilnářstvím, chudé horské kraje 
s chovem dobytka, vinohradnické 
a ovocnářské obce, rybníkářská 
území) a také sociálním postavením 
venkovských rodin. 

Už ze středověku je doloženo, že 
stoly byly pokrývány ubrusem, aby se 
zdůraznila svátečnost té chvíle. 

Večeře se zahajovala i končila 
modlitbou, při níž se vzpomínalo na 
zemřelé členy rodiny. Středověk však 
nebyl o těchto svátcích jen bohabojný. 
Píše se, že věrní křesťané měli večeři 
"umírněnou", kdežto jiní ji trávili 
v přebujelosti, pitkách a hrou 
v kostky. Zdá se, že právě tu se dosta-
ly snahy církve do ostrého konfliktu 
se starými předkřesťanskými obyčeji. 
Obřadné a slavnostní pití piva ve vá-
nočním čase je u některých národů do-
loženo už v pohanské době. Pilo se na 
"nový rok", tedy na zdar úrody 
a chovu dobytka, na zdar lovu ryb, "na 
mír", na dobré vztahy mezi lidmi. 

OK 

Nevíme, co to tehdy vlastně 
zářilo, nejspíš to vůbec nebyla 
kometa, ale výbuch supernovy, 
který vedl tři krále k betlémské 
chýši. Jisté však je, že vánoce 
spojujeme s hvězdami. 

Každý tvor, ba každá věc, 
stát, společnost i město mají 
své nebe. I když se na letošní 
štědrovečerní obloze objeví 

1 

spíše nepříznivé konstelace, 
jedna z nich bude přece jen bla-
hodárná. Ledeč ji pocítí 24. 
prosince dopoledne - v 10 ho-
din 42 minut. Horární as-
cendent města bude v kon-
junkci se světovým Neptunem -
právě vstupujícím do trigonu se 
světovým Marsem (trigon na-
stane v 11 hodin a 12 minut). 
V astrologické řeči to znamená, 
že se zde urychluje něco hezké-
ho - a to záležitost spíše du-
chovní, než hmotná. Takový 
aspekt mohou posílit obyvatelé 
města už třeba i tím, že se v pří-
slušném okamžiku podívají na 
sebe a řeknou si navzájem něco 
milého. 

Naopak by bylo třeba dávat si 
pozor přesně o deset hodin 
později. Ve 20 hodin 42 minut 
dojde na štědrovečerním nebi 
k opozici Slunce a Měsíce 
a současně bude horární as-
cendent města na 9. stupni 
Panny v kvadratuře vůči světo-
vé Venuši. Což je příhodné pro 
výtržnosti a rozepře, které by 

A 
o* 

městu mohly přivodit nežádou-
cí publicitu. 

Jakkoli však člověk slovům 
hvězd věří nebo ne, měl by se 
aspoň jednou v roce pozastavit. 
Měl by po-hlédnout srdcem do 
hlubin vesmíru a položit si při-
tom otázku: "Kdo jsem, jak 
jsem obsažen v tomto světě 
a jak je obsažen on ve mně". 

Neboť i tak lze objevit mnohá 
slunce - světla a stálice, na 
nichž je možno bu-dovat lepší 
a moudřejší předsevzetí, než 
jsou ta běžná novoroční. 

Neboť i tak lze objevit, že 
hvězdy nemusí být jen neko-
nečně daleko, ale i v nás 

Radko Tobičík 



Vždyť je to samý frcan 
Dívám se oknem na to naše sešeřelé 

maloměsto. Není to ani městys, ani 
město. Ani ne osada, a tak mě k těm 
šesti a něco tisícům obyvatel napadá 
jediné - maloměsto. Jenže mu nemůžu 
křivdit, a musím dodat, že už v hu-
sitských dobách se v písemných pra-
menech mluví o Ledči jako o městu 
a všechna městská práva pak v roce 
1562 souhrnně potvrzuje král Ferdi-
nand I. Vedle Havlíčkova Brodu 
a Humpolce tvořila Ledeč od středo-
věku důležitý vysočinský trojúhelník, 
jehož středem je trčící troska hradu 
Lipnice, o kterém Jaroslav Hašek, le-
žící na lipnickém hřbitově ve stínu 
věže Samson, řekl, že mu připomíná 
lokomotivu. Ten hrad opravdu někdy 
tou krajinou funí a vznáší se. Ale 
o tom Vám napíšu až jindy. 

Ledeč je přibodlá ke dnu údolí 
řekou Sázavou - je jak smyčka, kterou 
si maloměsto uvázalo sebevražedně na 
krk (nebo to bylo obráceně?), jak stru-
na na krájení knedlíku, tak přesně pro-
tíná a rozděluje Ledeč na dvě části. 
Spíš by se tedy měla jmenovat Ledeč 
rozkrojená Sázavou. "Je to Sázava, 
Físon či Gehon, Eufrat nebo Tigris?" 
ptá se kdesi básník Bohuslav Reynek, 
který také patří do toho vysočinského 
trojúhelníku. Ty dva rozdělené le-
dečské břehy spojují spony jednoho 
mostu a tří lávek, z nichž jedna, zavě-
šená na lanech, houpací a lehce rozký-
vatelná, je výzvou pro děti. Těsně 
u řeky stojí gotický kostel sv. Petra 
a Pavla a byl-li jeden z nich rybářem, 
evangelium o výlovu ryb - duší tu zní 
věrohodně. A řekne-li se Co Ledeč 
Evropě, musíme zvednout v kostele 
hlavu a podívat se na strop - podivu-
hodně tu červená hrnčířská hlína imi-
tuje síťovou gotickou klenbu, práce 
anonymních ledečských hrnčířů, je-
jichž cech tu byl velmi rozšířený. Ta 
červená klenba vypadá jak důmyslná 
pavučina anebo a už jsem zase u té 
řeky - rybářská síť. A aby byla má vi-
dina podpořena něčím reálným, 
v klenbě je umístěno také nejstarší vy-
obrazení městského znaku - tři lekní-
nové listy. 

Od té doby, co u Havlíčkova Brodu 
postavili čističku vody a loni i pod 
Ledčí, řeka v zimě zamrzá. Vypadá 
jak tmavěmodrá silnice a můžete po ní 
chodit na pivo až do Vilémovic nebo 
ke Chřenovicím. A volavky popelavé 
a ledňáčka jsem tu také loni viděl. 

Ta má obec si mně neustále přita-
huje. Odjíždím, abych se do ní zase 
vracel. Hází po mně laso a drží mě. 
Někdy mám dojem, že je tu střed 
světa, zdejší děje a události jinde k ne-

nalezení, v jiných dnech nemohu vyjít 
ani z domu, říkám si prdelákov, prde-
lákov. Ta naše Střední Evropa, jak jen 
ji máme rádi, tu její sádrovou za-
tuchlost a zaprášenost. Ve všech 
ročních obdobích, ať přijíždíte ze 
Lhoty nebo z Říma, potkáte v Ledči 
na městečku - trafikantova psa Frika, 
který je pozornější než celá místní po-
licejní posádka, několik stálých postav 
a betonového rozpaženého Jana Husa 
a naproti němu barokní Mariánský 
sloup. Vidíte, v Ledči je na rozdíl od 
Staroměstského náměstí praktický 
ekumenismus. 

A aby nebylo těm středoevropským 
paradoxům konec - Ledeč jako okres-
ní město bylo zrušeno v roce 1960. 
V budově ONV, kde v padesátých le-
tech také probíhaly výslechy kněží 
a sedláků (i v případu nedalekého Čí-
hošťského zázraku), je dnes poliklini-
ka. Když tam s naší Aničkou chodíme 
na dětské oddělení, zdá se mi, že 
místo jmenovek doktorů vidím cedul-
ku - církevní tajemník K. Jiráček 
a místo dětí sem chodí neposlušní 
kněží, také umučený Josef Toufar, ob-
hajovat svá nedělní kázání. Pod cedulí 
Poliklinika se dere na světlo do omít-
ky velké vytlačené ONV. A nebo - na 
městečku byl soud, pak základní 
škola, kde mi v první třídě rozbil 
hlavu Zdeněček Dvořáků a dnes -
městský úřad. A v bývalé tělocvičně, 
kde jsem se na žíněnce učil kotoul 
a šplhat po laně, je dnes, co myslíte, 
pane doktore ? Obřadní síň, kde si dá-
vají hubičku novomanželé a vřískají 
novorozeňata při vítání občánků. Pane 

doktore, vidíte, už se mi to krátí, dal 
jste mi jen třiapůl strany strojopisu, 
a nic jsem Vám ještě neřekl, čím je 
dnes Ledeč, nebo jak se to říká, čím 
dnes žije. Vemu to zkrátka. 

Ledeč má vrch Šeptouchov (po-
dobně tak má Praha Petřín, Barcelona 
kopec Montjuic). Šeptouchov má na té 
viditelné straně skálu, podobnou Bra-
queovu kubistickému obrazu, jenže se 
zjistilo, že jsou v ní trhliny a hrozí 
možné sesutí na domky. 

Opravuje se židovský hřbitov 
a krásná synagoga (venkovské baro-
ko), bývalý sklad cementu, která měla 
být ještě v roce 1990 utracena kvůli 
výstavbě autobusového nádraží. 

Blíží se senátní volby a okres 
Havlíčkův Brod, do kterého Ledeč 
patří, je rozdělen na dva kusy. Náš kus 
patří pod Kutnou Horu. Ledečtí jsou 
zmatení. Prý se asi budou měnit okre-
sy nebo co. 

Každý pátek je slyšet z hospody 
Stadion trumpeta a bicí. Jedna z mála 
pravidelných kulturních akcí našeho 
městečka. Má to však jednu skobu. 
Z té hospody vede několik příkrých 
schodů. Dokážete si asi představit, jak 
takovéto akce končí. V sobotu ráno, 
když si jdu k Fenikům koupit noviny, 
vidím pod schody kapance krve. Ještě 
jsem zapomněl k pravidelným kultur-
ním podnikům přiřadit výstavy 
drobného zvířectva a amatérských vý-
tvarníků Ledečska. Účast vystavují-
cích velká. 

Obnovily se pravidelné sobotní trhy 
na městečku. Ledeč měla trhoveckou 
tradici, lidé se tu scházeli ze širokého 
okolí a prodávali všelico. Dnes je 
většina prodávajících čínské a vi-
etnamské národnosti. 

Chodím se dívat každý týden na 
vitrínu se smutečními oznámeními. 
Letošní podzim umřelo několik deva-
desátiletých stařen z okolních vesnic. 
Odnášejí si s sebou nejen výjevy toho-
to století, ale i příběhy, které nikdy ni-
komu neřekly. 

Už v roce 1884 napsal Primus So-
botka ve svém kratochvilném průvod-
ci po místech zemí Koruny české 
o Ledči: "Ledeč je ode dávna klepavá 
a tamější kozáci neprojíždějí se sice 
na koních jako jejich ruští soujmenov-
ci, ale vodívají kozy na pastvu, neb na 
jiný dobytek se nezmohou. Vždyť je to 
samý frcan (fršlík, fršlák tj. malý měš-
ťák). 

Pěkně Vás z Ledče na Sázavě 
pozdravuje 

Miloš Doležal 
(Krácené ukázky textu, který autor 

napsal pro měsíčník Nová přítomnost) 



O nezapomenutém 
řemesle 

Mistr magie 
Žijí mezi námi lidé nenápadní, skrom-

ní, letmo se pozdravíme a vlastně nic 
o sobě nevíme. Tato úvodní věta je 
skoro "ušitá" na pana Mizeru, který 
v našem městě bydlí už patnáct let. 
Velmi brzy projevoval zájem o magii, 
ale do tajemství kouzel ho zasvětil až 
pan František Duba z Havlíčkova Brodu, 
se kterým také společně vystupoval pod 
hlavičkou bývalého Klubu pracujících 
v Havlíčkově Brodě. 

Náročná kouzelnictví cvičil s Mr. 
Karlem Zintlem z Prahy. Jednalo se 
0 speciální kouzelnictví jako - komická 
magie, všeobecná magie a manipulace. 

Pracovní zařazení přivedlo pana Mi-
zeru i do zahraničí, konkrétně do 
Moskvy. Ve volných chvílích si sjednal 
veřejná vystoupení, která se potkala 
s velkým ohlasem. I když jazyková ba-
riéra byla zpočátku značná, přece jen 
kouzlo je mezinárodní a moc řečí ne-
potřebuje, zvláště když se to umí. 

Současné podmínky amatérským 
kouzelníkům příliš nepřejí. Nákup rekvi-
zit a kostýmů je náročný na kapsu 
a zájem veřejnosti je minimální. Jednou 
z posledních příjemných chvilek při 
kouzlení byla účast pana Mizery na 
Mistrovství České republiky v magii, 
které se konalo v Jaroměři. Setkání ama-
térských i profesionálních kouzelníků 
s mezinárodní účastí bylo pro každého 
účastníka přínosem. Přátelská setkání 
1 předávání zkušeností vždy obohatí 
každého, kdo se pohybuje ve světě kou-
zel. Radostnou skutečností je, že ve své 
kategorii se mezi dvacetipěti soutěžícími 
náš spoluobčan, pan Mizera, neztratil. 

Celkové hodnocení jeho čtvrthodino-
vého vystoupení vyznělo velmi příznivě. 
Součástí mistrovství byla školení, 
možnost nákupu rekvizit, konzultace 
s domácími i zahraničními odborníky. 

Vystoupení MAGIC MASCORN, jak 
zní umělecké jméno pana Mizery, by 
jistě obohatilo mnohé volné chvíle ve 
školách, mateřských školách i na podni-
katelských večírcích. Kouzelnictví je 
specifický druh lidové zábavy, které do-
slova "okouzlí" každého. 

OK 

Náhoda mě přivedla k fotografii 
starého skříňového betlému. Když 
jsem zjistil, že se nejedná o muzej-
ní exponát, ale o "nádherný kou-
sek" ze soukromé sbírky, který 
navíc odborně zrestauroval místní 
"mistr", rozhodl jsem se toto utaje-
né pracoviště vyhledat. Tak jsem 
se dostal do dílny pana Josefa 
Plevy. 

Uvítala mě skrumáž nej-
různějších předmětů ze dřeva. 
Byly tu vedle sebe různě kroucené 
židle, stoly, skleníky, komody, 
skříně, rámy ze starých obrazů, 
zdobené skříně hodin, malované 
truhly a celá řada dalších předmě-
tů. Některé byly ve stavu, o kterém 
bych si myslel, že mohou sloužit 
pouze jako málo výhřevný otop. 

Moje překvapení tu nebrala 
konce, když jsem viděl a mohl si 
osahat předměty, které už prošly 
rukama pana Plevy. Srdce každého 
sběratele by zaplesalo! Jak jsem se 
přímo na místě dozvěděl, všechny 
předměty se opravují původními 
technikami i pracovními postupy. 
Podle předloh či katalogů pan 
Pleva zhotoví chybějící součásti 
tak, aby věrně napodobily původní 
tvar. 

Je tu celá řada technik, u prů-
myslově vyráběného nábytku ne-

užívaná, která připomíná manu-
fakturu z minulých století. Tak se 
tu dozvídám o politurování - leště-
ní šelakovou politurou. Je to 
technika velmi stará, časově nároč-
ná. Výsledný efekt je však veliký 
a vrací předmětům jejich duši 
i originalitu. Dále tu najdete věci 
voskované včelím voskem, moře-
né dřevo v široké škále barev a od-
stínů. Pozadu nezůstávají ani 
náročné úpravy malovaného ná-
bytku. 

Právě v tento vánoční čas je pří-
jemné se dívat na "oživlé" figurky 
ze starých betlémů. Ostatně bet-
lém, který sem přivedl i mě, je 
i velkou láskou pana Josefa Plevy. 
Se zaujetím vypráví, co všechno 
už na betlémech opravil nebo nově 
vyrobil. Dokonce i jeskyni pro 
svatou rodinu. 

Dnešní svět spojený s nebýva-
lým rozvojem techniky a s ním 
spjatého životního stylu velmi ná-
ročného na věcnou vybavenost při-
náší kolem nás převahu předmětů 
umělých, bez zřetelné spojitosti 
s dokonale řemeslnými výrobky, 
v nichž vždycky pociťujeme přiro-
zenost přírodních a lidských sil. 
Právě takové odcházejí z dílny 
pana Josefa Plevy. 

OK 



Většina dětských obyvatel 
našeho města ví na rozdíl od 
svých rodičů, co je a kde leží 
Stanice ochrany fauny. Již od 
vzniku stanice v roce 1990 se 
každoročně na konci dubna 
u příležitosti Dne Země kona-
ly exkurze školní mládeže do 
tohoto zařízení. V letošním 
roce byla část stanice od 
dubna do září zpřístupněna 
veřejnosti a za odborného vý-
kladu průvodce si ji prohlédlo 
přes čtyři tisíce návštěvníků. 
Cílem zpřístupnění stanice je 
seznámit veřejnost s proble-
matikou ochrany některých ži-
vočišných druhů s jejich 
biologií a zajímavostmi z je-
jich života. Především 
u mladé generace je třeba vy-
tvořit pozitivní vztah k živým 
tvorům, k přírodě a k našemu 
životnímu prostředí. Tato ge-
nerace bude rozhodovat 
o tom, jak bude vypadat naše 
zem na počátku třetího tisíci-
letí. 

Na rozdíl od zoologických 
zahrad můžou návštěvníci sta-
nice vidět řadu druhů živoči-
chů pocházejících z naší 
přírody, kteří jsou však často 
méně známí než mnoho exo-
tických druhů. Vždyť kolik 
obyvatel měst se v naší příro-
dě setkalo s vydrou, jezevcem, 
černým čápem či s výrem. 
Kromě nich je ve voliérách 
stanice možné vidět velkou 
kolekci sov od běžného puští-
ka či kalouse po vzácnější 
sovu pálenou, sýčka, sýce 
rousného a puštíka bělavého 
až po téměř exotickou sovici 
sněžnou. Z dravců je zde 
možné vidět sokola stěhova-
vého, raroha velkého, poštol-
ku, pochopa rákosního, luňáka 
červeného, káně lesní, krahuj-
ce obecného a jestřába lesní-
ho. Většina těchto ptáků je na 
stanici chována v útulku pro 
handicapované živočichy, 
kam se soustřeďují nalezení 
poranění, zesláblí či mladí 

dosud nesamostatní ptáci. 
Většinu z nich je možné po 
vyléčení vrátit zpět do příro-
dy, trvale poškození ptáci pak 
zůstávají v péči stanice. 
Někteří z nich i v zajetí produ-
kují mláďata, která jsou rov-
něž vrácena do přírody. 
Dalšími programy, které řeší 
toto pracoviště, jsou programy 

zaměřené na chov kriticky 

• • • 

Zvířata 
v zimě 
Na Stanici 

ochrany fauny 
y Pavlově 

• • • 

ohrožených druhů jako je 
vydra říční, sokolovitý dravec 
raroh velký či některé druhy 
sov jako sova pálená, sýček 
obecný a puštík bělavý. Mlá-
ďata odchovaná na stanici 
jsou použita pro takzvané re-
introdukční programy, v nichž 
se snažíme v určitém území 
obnovit přítomnost vymizelé-
ho druhu, nebojsou vypouště-
na do přírody, aby posílila 

oslabenou populaci. Ve větši-
ně případů je vzácnost a mize-
ní živočišných druhů 
způsobeno činností člověka, je 
proto zcela správné pokusit se 
těmto druhům všemožně po-
moct. Programy na ochranu 
druhů jako je vydra říční či 
raroh velký však nepředstavu-
jí pouze chovy na stanici, ale 
především výzkum přírodní 
populace, hodnocení a odstra-
ňování škodlivých vlivů, které 
jsou zodpovědné za mizení 
druhů. Například u vydry se 
provádí výzkum obsahu cizo-
rodých látek v rybách i v tě-
lech v přírodě nalezených 
uhynulých vyder, potravní 
rozbory, mapování výskytu 
a početnosti vydry v přírodě, 
telemetrické sledování několi-
ka vysílačkou označených je-
dinců atd. 

Stanice ochrany fauny je je-
diným zařízením tohoto druhu 
u nás a je součástí státní insti-
tuce Agentury^ ochrany příro-
dy a krajiny České republiky 
financované prostřednictvím 
Ministerstva životního pro-
středí. Bohužel finanční pro-
středky věnované u nás na 
ochranu přírody nejsou úměr-
né významu této činnosti. Sta-
nice ochrany fauny bude proto 
vděčná za jakoukoliv finanční 
či materiální podporu. 

Činnost stanice, především 
provozování útulku pro handi-
capované živočichy je závislá 
na informovanosti veřejnosti. 
Proto jakékoliv problémy 
s volně žijícími živočichy, ná-
lezy poraněných zvířat, mlá-
ďat, případně nálezy uhy-
nulých vzácných druhů hlaste 
na telefonu 0452/621 293 
nebo osobně na Stanici ochra-
ny fauny, Pavlov 54, 584 01 
Ledeč nad Sázavou. Stanice 
bude znovu od počátku května 
otevřena pro veřejnost, proto 
vás srdečně zveme k její náv-
štěvě. 

RNDr. Aleš Toman 



Otevřeli jste svá srdce 
Ve dnech 4. až 15. listopa-

du t. r. byla pod patronací 
děkanského úřadu uspořádá-
na humanitární sbírka ošace-
ní, ložního prádla, bytového 
textilu, obuvi, dětských hra-
ček, kočárků, nádobí ap. Na 
dvou fotografiích se vracíme 
k této sbírce. Na jednom 
snímku je pečovatelka pí 
Brožová při přípravě vá-
nočních dárků v podobě 
dětských hraček, které byly 
vybrány z humanitární sbír-
ky pro neúplnou rodinu se 
sedmi dětmi v Ledči n. S. 
V pozadí je vidět naše 
"banka oděvů", zatím mini, 
umístěná v Domě pečova-
telské služby, která je do-
plňována z humanitárních 
sbírek a využívána pro sociá-
lně potřebné občany. Na dru-
hém snímku je vidět třídění 
a balení ošacení podle 
jednotlivých druhů, velikostí 
atp. Celkem v rámci této 
sbírky bylo zabaleno 436 
krabic s oblečením, 20 pytlů 
bot, 4 pytle s prošívanými de-
kami, 2 krabice knih, 4 kra-
bice hraček, 1 pytel s plyšový-
mi hračkami, 2 krabice nádo-
bí, 2 koberce, 1 kuchyňský 

robot, 3 televize a 5 kočárků, 
kromě věcí, které byly přive-
zeny přímo do DPS. Z této 
sbírky byly k uzávěrce toho-
to čísla LN odvezeny do re-
publikového střediska hu-
manitární pomoci v Úpici, 
okres Trutnov, 2 vrchovaté 
AVIE a ještě minimálně dvě 
budou vypraveny. 

Při třídění a balení se cel-
kem střídalo 16 dobrovol-
ných pracovnic a pracov-
níků. Nepracovali jen do 
17.00, jak zněl letáček, ale 
každý den dlouho do večera, 
aby všechno stačili včas za-
balit a připravit k expedici. 
Je mou milou povinností 
všem, kteří mají podíl na 
úspěšnosti této sbírky, pod-
ěkovat. Jsou to především 
dárci, kteří otevřeli svá srdce 
a přinesli velmi hodnotné 
dary, dále ti, kteří se podíleli 
na třídění, balení a přípravě 
k expedici, ale i všichni ti, 
kteří bezplatně poskytli kra-
bice a pytle a v neposlední 
řadě i ředitelé a učitelé škol, 
kteří prostřednictvím rodi-
čovských sdružení se zaslou-
žili o publikování informací 
o této sbírce. Takže tentokrát 

bylo mnoho dárců i z 
okolních vesnic. 

Blíží se doba Vánoc. Člo-
věk opouští všední obyčejný 
život a cestuje do krajiny po-
etické, kde jsou ozdobené 
stromečky a kde září svíčky. 
Člověk přestává myslet 
jenom na sebe a vzpomíná 
na své přátele a blízké, chys-
tá jim přání, nosí domů ta-
jemné balíčky a pečlivě je 
ukrývá před těmi, jimž je 
chce darovat. A tak až bude-
te rozžíhat o Štědrém dnu 
vánoční svíce a potěší vás 
rozradostněné tváře vašich 
blízkých nad dárky, které 
jste jim s vroucností a láskou 
připravili, jistě vás zahřeje 
u srdce, že jste udělali radost 
i bezejmenným lidem v nou-
zi na Ukrajině (vzpomeňme 
nedávno zveřejněných smut-
ných záběrů v televizi téměř 
nahých lidí), kam bude podle 
zjištění převážná část naší 
sbírky určena a kde situace 
je daleko horší než v Ju-
goslávii, odkud nám přišla 
jen prosba o zaslání dětských 
plen a potravin. 

Ing. František Slavíček 
zástupce starosty 



ADRIAEN VAN ENCKEVOIRT 
Opravdu jde o tutéž osobu, o níž 

bylo psáno minule a o pána na Ledči 
z první poloviny 17. století. Rozdíl 
je pouze v tom, že jde o jeho původ-
ní jméno, jak je uváděno v publikaci 
"Brabantse Leeuw" z roku 1974 (str. 
1 4 1 - 1 5 6 ) autora J. Th. M. Melsse-
na. Bohužel mám jen kopie těchto 
stránek a bližší mně chybí. 

Ledečský učitel a později ředitel 
škol Antonín Kostelecký bydlel ve 
vilce nad tratí, kde Růžová ulička 
ústí do ulice Na Lovčenu. Musel to 
být sečtělý pán, který se zabýval 
historií města a okolí. A právě z jeho 
pera vznikla v roce 1926 publikace 
"Průvodce po Ledči n. Sáz. a okolí", 
kterou vytiskla tiskárna Jana Vostat-
ka v Ledči n. S. 

Po tomto úvodu alespoň shrnu to 
podstatné, co A. Kostelecký napsal. 
Ve třicetileté válce se všech panství 
rodu Trčků zmocnil rakouský císař 
Ferdinand II. (1578 - 1637). Ten da-
roval Ledeč roku 1636 bavorskému 
baronovi Adrianu z Enkefurthu. Byl 
polním maršálkem a panství získal 
za věrné a platně prokázané služby. 
Darování bylo potvrzeno dokonce 
v Linci 5. června téhož roku. 
Nicméně autor dále poznamenává, 
že za dob válečného dobrodruha 
Adriana, svobodného pána z Enke-
furthu, vypili obyvatelé Ledče hořký 
kalich útrap až do dna. 

Je vždy užitečné si přiblížit i zá-
porné postavy našich národních i lo-
kálních dějin, protože z nich plyne 
poučení. Díky svým nizozemským 
přátelům jsem dostal podklady, 
z nichž vyplývá, že Adriaen van 
Enckevoirt byl potomkem staré bra-
bantské šlechty a dá se říci, že byl 
z dnešního hlediska Belgičan. Naro-
dil se 20. srpna 1603 v městě Diest. 
To se nachází v Belgii asi 30 km sv. 
od známého univerzitního města Lo-
vaně (Leuwen). Tehdy to bylo Bra-
bantsko. V rodokmenu se 
o Adriánovi píše, že byl císařským 
komořím a šlechticem. Dne 13. 3. 
1635 byl jmenován říšským baro-
nem van Enckevoirt, císařským 
a královským generálem a polním 
maršálem (březen 1641). Měl 
panství v Dolním Rakousku. Hrabě-
tem se stal Adriaen van Enckevoirt 
15. listopadu 1658. Zemřel v Ledči 
(nizozemský pramen uvádí Ledetz) 
3. července 1663 ve věku 60 let. Za 
manželku měl Annu Camille Gravin 
van Weerdenborch (Gravin = hra-
běnka), s níž se oženil 20. 5. 1635. 

Otcem jmenovaného pána na 
Ledči byl Jan Lombaerts van Encke-
voirt, který jako plukovník sloužil 
v císařských službách a matkou pak 

Anna van Hoven (zemřela v Luty-
chu - Belgie) dcera radního v Diestu 
a jeho ženy Marie Vleugels. 

Určitě nebude naškodu připome-
nout, že Adriánův bratr Willem van 
Enckevoirt byl také vojákem ve 
službách císaře rakouského a zemřel 
v roce 1621. Kupodivu je pochován 
v klášteře ve Zwettlu v Rakousku 
(jižně, nedaleko našich Českých Ve-
lenic). Jeho dcera Johanne Helena 
zemřela 1659. 

Adriánův rod se připomíná již 
Gerardem Michielsem Henrickszem, 
narozeným v Eindhovenu (Nizo-
zemsko a ležícím nyní v provincii 
Severní Brabantsko) někdy kolem 
roku 1465 a jeho ženou Elisabeth 
van Enckevoirt. Ta se narodila 
v Mierie (asi 10 km od Eindhove-
nu) asi v roce 1470. Bratr Elisabeth 
byl Willem van Enckevoirt 
(1464/1534), který byl kardinálem 
a biskupem v Utrechtu. Je více než 
pozoruhodné, že dvě děti z tohoto 
manželství převzaly matčino rodové 
jméno. Tak se stalo, že pánem na 
Ledči byl Adrian van Enckevoirt 
a nikoliv van Henricksz. 

Ačkoliv je to neuvěřitelné, byl 
jsem v Brabantsku několikráte a ne-
napadlo mne, že až tam sahají koře-
ny jednoho z ledečských pánů, 
bohužel ne právě s dobrou pověstí. 
Také jistě neuškodí, že u nás 
nesprávně říkáme Holandsko, ačko-
liv má být správně Nizozemsko. Zde 
se zaměňuje název jedné z provincií 
za název země. Doby dávné zane-
chaly v našem jazyku stopy na 
žoldnéře z těchto zemí. Čtenář si 
jistě snadno doplní, jak vzniklo "pije 
jako holender" nebo pojmenování 
rozjívených dětí jako "drabanti". 
Nakonec i u nás existuje jméno Nie-
derland či Holenda. Jsou to bezespo-
ru "památky" na dobu třicetileté 
války. 

Jestliže jsem se vrátil k Ledči, pak 
alespoň zopakuji jednu z historek 
o Adriánovi z Enkefurthu. Jak bylo 
řečeno, upadl do zajetí. Tam se 
seznámil se svými "vězniteli'\ Když 
v roce 1645 přitáhli k městu Švédo-
vé, hrozili drancováním a vypálením 
města. Tehdy Ledeč zachránil právě 
Adrian z Enkefurthu, protože velite-
lem švédské jednotky byl důstojník, 
kterého znal právě ze zajetí. Měšťa-
né na jeho naléhání přispěli hojnými 
dary a odvrátili tak útok vojáků, 
u nichž se pán nad Ledči přimluvil. 
Nebylo to zadarmo, město se pak 
v jeho prospěch muselo vzdát práva 
vařit pivo. A tak u našeho národního 
nápoje toto povídání také končí... 

Dr. Miroslav Vostatek 

O koledě 
Na Vánoce dlouhé noce 
nepřeletí křepelice, 
hej, hej, koleda! 

Překrásné lidové koledy, prosté 
a něžné, nás provázejí po celé vánoční 
svátky. Sběratelé písní nám je zacho-
vali v celých stovkách, ale jak vypada-
lo skutečné koledování - obchůzka po 
staveních od Štědrého večera do No-
vého roku spojená s říkadly, zpěvy 
a obdarováním - to už dnes známe jen 
z roztomilých obrázků Mikoláše Alše 
a Josefa Lady. 

Koleda je název slovanský. Ze sta-
ročeských a latinských spisů se doví-
dáme, že v 15. a 16. století chodívali 
ve městech a vesnicích po koledě 
nejen malé děti, ale také studenti, kteří 
si za výtěžek kupovali školní potřeby, 
chodil i pan kantor a kostelník, pro 
něž byla vánoční a tříkrálová koleda 
důležitým přilepšením a zdrojem obži-
vy. Starým Čechům však nebylo příliš 
po chuti, že se k nim okolo Vánoc 

hrnulo plno koledníků, a proto obce 
později platily učitelům a žákům pe-
něžitou náhradu. Mezi dětmi se však 
udržel zvyk chodívat po koledě až do 
první poloviny našeho století. 

Dnes v nás koledy vyvolávají pocit 
zvláštního štědrovečerního kouzla; na-
jdeme však mezi nimi i mnoho tako-
vých, z nichž si uděláme představu 
zcela jinou. Například podkrkonošské 
koledy vypovídají o bídě, kdy celoroč-
ní stravou byly brambory a ovesný 
chléb, a jedině o Vánocích si horáci 
dopřáli koláče z žitné mouky. Takový 
osud měl i tento malý koledníček 
z Benecka: 

Přišel jsem k vám na koledu, 
dejte koláčů; 
ještě jsem je letos nejed, 
diz ze nepláču. 
Má milá hospodyně, 
vyjděte ze síně. 
Až se na mě podíváte, 
koláčů dáte. 

Dnes se nám zdá svět podobných 
koled neskutečnou minulostí. Koledy 
přetrvaly staletí, staly se součástí 
kulturního dědictví našich předků, 
zpíváme je doma a rádi si je po-
slechneme z rozhlasu nebo na četných 
vánočních koncertech. 



J a k é je l e d e č s k é 
g y m n á z i u m ? 

KRÁTCE Z MĚSTA 
Česká mše vánoční, nejslavnější dílo Jana Ja-

kuba Ryby, bude uvedena při půlnoční mši svaté 
v chrámu sv. Petra a Pavla v Ledči dne 24. 12. 
1996. Následující den bude v tomto chrámu uve-
dena Valašská jitřní mše pastorální (opus č. 80) 
od Jaroslava Křičky. Obě mše jsou v provedení 
orchestru a sboru ledečského chrámu. 

* * * 
Cestovní kancelář HARMONIA v Ledči nad 

Sázavou pořádá v sobotu 28. prosince 1996 zá-
jezd do Hradce Králové na MEZINÁRODNÍ 
VÝSTAVU BETLÉMU. Program: výstava 
betlémů, prohlídka katedrály sv. Ducha, velké 
historické náměstí. Cena autobusového zájezdu 
110,- Kč. Odjezd z náměstí v 7.00 hodin. Při-
hlášky přijímá CK HARMONIA, nám. Svobody 
v Ledči n. S„ tel.: 0452/2171. 

* * * 
Prodej kaprů je připraven na dny 21. - 23. 

prosince a to: před prodejnou Vital na Husově 
nám. a v prodejně potravin v Hradní ulici. * * * 

TJ SOKOL v Ledči nad Sázavou pořádá 31. 
12. 1996 veselý SILVESTR v sokolovně. K tanci 
a poslechu hraje skupina VYSOČINA, řízená p. 
Hoskovcem. Začátek je ve 20 hodin. 

V polovině listopadu byla otevřena nová 
restaurace pana Peška v Haškově ulici. Svým 
charakterem se vymyká charakteru těchto zaříze-
ní v Ledči. Především příznivci kulečníkové hry 
tu najdou báječné zázemí. Svůj "koutek" si tu na-
jdou lidé všech věkových kategorií, příjemné 
prostředí, řízný Regent - co více si v restauraci 
přát. 

MR projednala návrh cen za parkování na 
Husově náměstí v r. 1997 předložený ředitelem 
TS města p. Rudolfem Severou. MR schvaluje 
ceny za parkování pro rok 1997 takto: 
a) osobní automobil 

- za p rvn í 2 h od ii ty 5, - Kč 
- z.a každou následující hodinu 5,- Kč 

b) motocykl 
celodenně 5,-Kč 

c) permanentka pro osobní automobily : 
- celoroční 200,- Kč 
- půlroční 100 Kč s tím, ze ji lze 
prodávat v období po 30. 6. 1997 

d) permanentka pro motocykly 75, - Kč 
na motoristickou sezónu 

e) permanentka pro podnikatelské vozy 
-celoroční 500,- Kč 
- půlroční 250,- Kč s tím, že ji lze 
prodávat v odobípo 30. 6. 1997 

Staří lidé ztrácejí všechno 
Krásu - obličej je vrásčitý, oči vyplakané, vlasy 
šedivé 
Zdraví - málo vidí, málo slyší, těžce chodí, ne-
moci se hlásí 
Paměť - cévy jim kornatí, mysl se kalí, rozum 
slábne 
Sílu - práce je vyčerpala, ruce se chvějí, nechut-
ná jíst 
Oblibu - nemohou rozdávat ani pomáhat, potře-
bují obsluhu 
Společnost - mladí jdou do práce a staré trápí sa-
mota 
Chuťk životu - zdá se jim, že jsou na obtíž, že už 
je nemá nikdo rád, mrzí je nevděk dětí, ale i ob-
čanů, pokud se veřejně angažovali. 
Náš největší průmyslník Baťa řekl: "Když mně 

bylo dvacet let, myslel jsem si, že můj otec je 
největší hlupák. Když mně bylo třicet, říkal jsem 
si - on tak Woupý není. A když mně je teď čtyři-
cet a nevím si s nějakým problémem rady, ptám 
se, jak by to udělal náš táta." 
Pomáhejme starým lidem, poslužme opuštěným, 
navštivme osamělé. Pamatujme, že i my jednou 
zestárneme. Každý by chtěl být dlouho živ, ale 
nikdo nechce být starý. 
I město Ledeč nad Sázavou se snaží pomáhat 
starým a opuštěným lidem a to prostřednictvím 
Domu pečovatelské služby. Připravený článek 
vedoucí pečovatelské služby pí Moravcové o pe-
čovatelské službě se už nevešel do tohoto vydání 
LN a tak ho otiskneme až v příštím čísle. 
Omlouváme se. 

Ing. Fr. Slavíček 

Blíží se období, kdy budou 
žáci základních škol podávat při-
hlášky na střední školy, a proto 
neuškodí, připomeneme-li si 
některé skutečnosti o jedné z těch 
ledečských. 

Gymnázium v Ledči n. S. má 
dvě větve, osmiletou a čtyřletou. 
Do osmileté podávají přihlášky 
žáci 5. tříd a do čtyřleté žáci 9. 
tříd. Základním posláním gymná-
zií je příprava studentů na studi-
um na vysokých školách. Kromě 
toho je možné pokračovat na 
nově zavedených vyšších od-
borných školách. 

Nicméně zaměření a skladba 
učiva umožňuje velmi dobré 
uplatnění i pro ty absolventy, 
kteří z jakýchkoli důvodů nebu-
dou ve studiu pokračovat. Široký 
výběr volitelných předmětů, 
možnost studia výpočetní techni-
ky, základů administrativy a v 
neposlední řadě velmi kvalitní ja-
zyková výuka skýtá široké 
možnosti. 

Kromě neustálého zkvalitňo-
vání prostředí, ve kterém naši 
studenti tráví svůj čas, snažíme 
se i různými mimoškolními akce-
mi rozšiřovat jejich obzor. Zájez-
dy do divadel, muzeí, na výstavy 
a veletrhy nejrůznějšího zaměře-
ní patří k běžné praxi naší školy. 

Nově zavádíme i výměnné zá-
jezdy jazykové. V říjnu t. r. se 
uskutečnil velmi úspěšný týdenní 
zájezd pro studenty francouzské-
ho jazyka, který se bude pravi-
delně opakovat. Na leden příštího 
roku se počítá s obdobným zájez-
dem do Německa a v jednání je 
i kontakt s anglickou školou. 
Kromě toho umožňujeme studen-
tům nejvyšších ročníků i získání 
řidičského oprávnění sk. A + B. 

Pokud se některému čtenáři 
zdály předchozí odstavce příliš 
chlubivé, musím se zmínit ještě 
o jedné skutečnosti, která 

předchozí tvrzení podtrhne. Ma-
ximum dostupných informací 
o kvalitativních i kvantitativních 
aspektech českých gymnázií 
a středních odborných škol bylo 
letos poprvé získáno, zpracováno 
a analyzováno v rámci dlouhodo-
bého komplexního projektu s ná-
zvem SET, který připravil Ústav 
pro informace ve vzdělání. 
Žebříčky z tohoto programu byly 
uveřejněny v některých našich 
denících a také v Učitelských no-
vinách č. 43 z 19. 11. 1996. Pro-
gram je velmi rozsáhlý, střední 
školy byly hodnoceny ze 14 
různých hledisek a jeho interpre-
tace není vůbec jednoduchá. Po-
kusím se však vybrat některé 
údaje, které slouží naší škole ke 
cti. 

Ze 334 posuzovaných gymná-
zií se podle podílu úspěšných při-
hlášek na vysoké školy umístilo 
to naše na velmi lichotivém 34. 
místě (mimochodem nej lepší na 
okrese). To svědčí spolu s další-
mi ukazateli i o náročnosti matu-
ritní zkoušky. Počet žáků na 
jeden počítač je 23,6, což je v ce-
lostátním průměru rovněž velmi 
slušné číslo. 

Program SET zjišťoval i názo-
ry studentů. Položena byla otáz-
ka: Pokud byste stál(a) znovu 
před volbou střední školy, vy-
brala) byste si opět tuto školu? 
Odpovědi byly rozděleny do 
osmi skupin a označeny písmeny 
A - H od příznivých až po 
nejméně příznivé. Naše škola má 
skupinu A. 

Nechci tvrdit, že na naší práci 
není už co zlepšovat, ale uvedená 
fakta by měla jednoznačně pře-
svědčit ledečskou veřejnost, že 
za své gymnázium se stydět ne-
musí. 

M. Brandejský 
ředitel školy 



ASTOR - YIDOCQ 
- KOMPLEX 

Soukromá firma ASTOR - VIDOCQ -
KOMPLEX s. r. o. Pardubice, provozuje 
na svém středisku v Havlíčkově Brodě pult 
centralizované ochrany objektů od 1. 11. 
1995. Naše služba pro zákazníky spočívá 
v tom, že převezmeme objekt zabezpečený 
elektronickým zařízením a po sjednanou 
dobu jej střežíme pultem centralizované 
ochrany, V případě narušení hlídaného ob-
jektu vyjíždí okamžitě na místo naše zása-
hové vozidlo s ozbrojenou osádkou, která 
zjistí příčinu narušení objektu a podle 
výsledku provede další opatření. V případě, 
že objekt není elektronicky zabezpečen, je 
zde možnost tuto službu zajistit. Za tuto 
službu zaplatí zákazník měsíční paušální 
poplatek, který sjednáváme dohodou. 

Vzhledem k tomu, že o tento druh služ-
by je zájem v Ledči nad Sázavou i blízkém 
okolí, rozhodli jsme se nasadit druhé zása-
hové vozidlo přímo v teritoriu Ledče nad 
Sázavou, kde tato hlídka plní svoje úkoly 
spočívající v ochraně objektu. Tato služba 
je vykonávána ve večerní a noční době, 
kdy je riziko napadení objektu největší. 

Proto svoji službu nabízíme v Ledči nad 
Sázavou při zajišťování ochrany bytů, 
domu. prodejen, skladu, administrativních 

budov apod. Y\ užijte našich služeb, jelikož 
přítomnost našeho zásahového vozidla 
s ozbrojenou osádkou v noční době přímo 
v teritoriu města Vám zaručuje včasně pro-
vedené opatření na hlídaném objektu, za-
mezení dalších škod a případné zadržení 
pachatele, který je předán přímo Policii 
ČR. 

Touto cestou chceme poděkovat majite-
lům objektů, společnostem s. r. o. a dalším, 
kteří již našich služeb využívají a dali tak 
základ tomu, že jsme mohli nasadit do Va-
šeho města zásahové vozidlo, které bude 
chránit Váš majetek. 

Doufáme, že našich služeb využijí další 
zákazníci, kteří budou spokojeni s naší 
službou. Pokud budete mít zájem, můžete 
si telefonicky domluvit schůzku přímo na 
Vašem objektu, kde Vám budou vysvětle-
ny další podrobnosti. Naše telefonní číslo 
v nepřetržitém provozu je 0451/231 24. 

Astor - Vidocq - Komplex 
středisko 
Havlíčkův Brod 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 
18.12. Rajdl Jaroslav, 

28. října 465 
20. 12. SukdolákováLudmila, 

Zoufalka II984 
28. 12. Beránková Jarmila, 

Slunečná 640 
29.12. Trpišovskv Antonín, 

J.Haška 646 
5.1. Šlosrová Helena. 

J. Haška 605 
7. 1. Šindelářová Marie, 

Havlíčkova 418 
12. 1. Hánečková Jarmila. 

28. října 548 

75. narozeniny 
15.12. Čapková Vlasta, 

28. října 400 
1.1. Radošová Zdeňka, 

Hrnčíře 43 
16. 1. Topičova Růžena, 

M. Majerové 660 

80. narozeniny 
17.12. Havlín Josef. 

Na Žižkově 296 

85. narozeniny 
l. 1. Nováková Anežka, 

Na Žižkově 396 

NAROZEN: 
5.11. Trnka Lukáš, 

Habrek č. 49 

SVATBA: 
9.11. Mandíková Zuzana, Praha 4 

Váňa Vlastimil, Praha 4 

ZEMŘELÍ: 
8.11. Brodilová Anežka, 

Lovčen 283 (1913) 
19.11. Píbil Miroslav. 

Zahradní 729(1912) 
24. 11. Laštovková Marie, 

Haškova 603 (1912) 

Několik let houževnaté práce trvalo 
Sokolu v Ledči nad Sázavou než zabez-
pečil potřebné podmínky k rozvoji tělo-
výchovné činnosti jednoty. 

Především nebyl dostatek finančních 
prostředků k rychlému zajištění ne-
zbytných investic, např. zřízení vlastní-
ho vytápění tělocvičny, výměny značné 
části střešních krytin a jejich odpadních 
svodů, opravy omítek, nátěrů atd. Po-
stupně se řešila i hygiena WC s napoje-
ním na místní čističku odpadních vod, 
zesílila se přípojka vody do objektu pro 
vyšší jednorázový odběr při spole-
čenských akcích a navíc splňuje i pře-
depsané podmínky požární ochrany. 

Potřeby k vybavení tělocvičny zaříze-
ním pro sálové sporty a zprovoznění cvi-
čiště také nebylo možné dříve realizovat, 
jelikož téměř vše se zabezpečovalo své-
pomocí a z vlastních prostředků. 

Další problémy nás provázely se za-
jišťováním cvičitelů, kteří nebyli vždy 
ochotni pracovat s mládeží v pravi-
delných cyklech. Těžkosti se získává-
ním cvičitelů a trenérů přetrvávají i v 

PROíiRAM KřNA 
LEDEN 1997 

- "'4 >-

I.1. ACE VENTURA 2: VOLÁNÍ 
19.30 h. DIVOČINY 

Bláznivá komedie 

4. 1 OSTROV HRDLOŘEZU 
19.30 h. Příběh z pirátského prostředí 

7. 1. ČARODĚJKY 
19.30 h. Premiéra amerického filmu 

9. 1. ... KONĚ NA BETONĚ 
19.30 h. Volné pokračování úspěšného 

filmu Pásla koně na betone 

II .1 . KRÁLUBU 
19.30 h. Premiéra českého barev, filmu 

14. 1. THE QUEST - SOUBOR CTI 
19.30 h. Akční dobrodružný film, v hlav. 

roli Van Damme 

16.1. MĚLKÝ HROB 
19.30 h. Filmová tragikomedie 

18.1. DEN NEZÁVISLOSTI 
19.30 h. Úspěšný výpravný dobrodružný 

film 

2 1 1 . JAKO VEJCE VEJCI 
19.30 h. Milostná filmová komedie 

23. 1. ČAS ZABÍJENÍ 
19.30 h. Natočeno podle slavného romá-

nu J. Grishama 

25. 1. OPUS PANA HOLLANDA 
19.30 h. Úspěšný hudební filmový příběh 

28.1. JACK 
19.30 h. Filmová komedie 

30.1. ZELENÝ SVĚT 
19.30 h. Americká romantická komedie 

současné době, ale díky několika schop-
ným obětavcům zaznamenáváme vzes-
tup v celkové činnosti, její kvalitě 
i nárůstu členské základny. Vzrůstající 
zájem o sálové sporty nám dává alespoň 
naději, že si vychováme nové trenéry 
z mladých lidí pro další progresivní 
vývoj. 

Povzbuzeni zájmem mládeže o cviče-
ní, přijali jsme nabídku naší župy k vy-
stoupení na gymna-estrádě, která se 
konala 9. 11. 1996 v Čáslavi u příleži-
tosti oslav 110. výročí založení Sokolské 
župy Havlíčkovy. Prezentovali jsme se 
dvěma ukázkami. Děti s míčovými 
hrami a cvičením na žíněnce, dospělí 
pak příspěvkem z oblasti zdravotní tělo-
výchovy a jógy. Obě vystoupení byla 
hodnocena jako zdařilá, což nás cvičitele 
potěšilo, ale současně zavazuje k další 
činorodé práci. Škoda, že se nemohli zú-
častnit této zdařilé slavnosti pozvaní zá-
stupci města Ledče n. S., aby posoudili 
úsilí naší TJ v práci s mládeží při veřejné 
soutěži. 

KC 

Ledečská tělovýchova na vzestupu 
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