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Ledeč nad Sázavou - DĚJINY MĚSTA 
Naše snímky zachycují slavnostní událost, která se konala 28. dubna dopoledne v obřadní síni Městského 
úřadu v Ledči. Za účasti přednostky okresu, paní Přibylové, členů místního zastupitelstva, sponzorů 
a dalších hostů byla "křtěna" a představena dlouho očekávaná kniha "Ledeč nad Sázavou - dějiny 
města", jejímž autorem je místní rodák pan František Pleva. Hosty přivítal starosta města pan Jan 
Hálek. Z jeho úvodní řeči uvádíme: 

Vážená pani přednostko, váženi 
představitelé podnikatelských 
subjektů, které svoji podporou 
umožnily, že se dnes scházíme při 
vzácné a jedinečné příležitosti 
představení knihy Ledeč nad Sáza-
vou - dějiny města, váženi členové 
městského zastupitelstva, milí 
hosté, dámy a pánové. 

Život nutí lidi konat mnoho 
činností, které jsou nutnou součástí 
společenské každodennosti. Jsou 
ale činnosti, které někteří z nás dě-
lají proto, že v nich nalézají zalíbe-
ní a seberealizaci. Bývá zde pak 
někdy přítomen zvláštní faktor, 
který takovou činnost povyšuje na 
cosi podstatnějšího než pouhou zá-
libu. Účinkuje jako síla, která člo-
věka dokáže přenést přes chvíle 
krizí a neodbytně ho vede ke ko-
nečné metě. Dílo je konečně hoto-
vo, jak s ním dál naložit? Jsme 
lidé, společenští tvorové. K naší 
přirozenosti patří i jistá dávka 
sdílnosti. Někdy si stačí s někým 
jen pohovořit. Jsou však obsahy 
toho, co chceme sdělit, které si žá-

dají specifické formy podání. Pak 
se jejich autor stává závislým na 
druhých lidech, na jejich zájmu 
0 obsah sdělovaného a ochotě dle 
svých možností se angažovat pro 
jeho další šíření. Chci poděkovat 
všem, kdo se jakkoli přičinili o vy-
dání knihy, kterou dnes město 
Ledeč n. S. jako její vydavatel 
představuje veřejnosti. Zvláštní 
poděkování patří firmám DINGO 
OBUV, EST, LECOM a Lesní 
společnost Ledeč n. S. Poděkování 
nepochybně patří i členům měst-
ského zastupitelstva, kteří projevili 
vzácné pochopení pro realizaci to-
hoto záměru. Je na místě poděko-
vat autorově manželce paní Hele 
Plevové. Její obětavé pochopení se 
nepominutelně přičinilo o vznik 
tohoto díla. 

Kniha Ledeč nad Sázavou - dě-
jiny města vypovídá slovem 
1 obrazem o jednom městě a li-
dech, kteří v něm žili a žijí. Její 
další život nebude omezen jen na 
místo, jehož jméno nese ve svém 
titulu. Už sám její obsah ji činí 

součástí světa, ve kterém žijeme. 
Lidé, o nichž se v ní dočteme, do 
Ledče odkudsi přicházeli, aby zde 
prožili celý svůj další život. Jiní 
město opouštěli, aby se do něho 
z různých důvodů již nikdy nevrá-
tili. Kniha vypráví i o těch, kdo 
Ledči jen prošli. Do kontextu sou-
časné ale i budoucí podoby světa ji 
uvedou především její čtenáři. I je-
jich vztah k našemu městu se bude 
v závislosti na jejich životních 
osudech podobat těm, o kterých 
kniha hovoří. Posíláme tuto knihu 
do světa s přáním, aby každému 
člověku, který ji otevře, poskytla 
potěšení i poučení a aby v něm 
probudila vědomí lidské sounáleži-
tosti i jedinečnosti. 

Kniha "Ledeč nad Sázavou -
dějiny města" stojí 350,- Kč 
a zatím je v prodeji na MU -
odbor kultury, číslo dveří 308 
a v ateliéru pana Františka 
Plevy na náměstí Svobody. 



ČAS, LIDÉ a UDÁLOSTI LEDČE 
V těchto dnech se nám dostává do rukou kniha, jejímž hlavním hrdinou je jedno 

středoevropské, vysočinské, nebo chcete-li posázavské městečko. Kniha nese název 
LEDEČ NAD SÁZAVOU - DĚJINY MĚSTA a jejím autorem je fotograf, publicista 
a zachránce ledečských památek František Pleva (vydalo město Ledeč n. S. v nákladu 
2500 ks). Právě v této knize se sečetly všechny autorovy přednosti a zájmy, jeho 
celoživotní, více jak rodácká starost o městečko. Nejenže nám dává nahlédnout do 
života své i naší obce skrze množství barevných i černobílých fotografických snímků 
- publikace je plná starých i novějších, známých i neznámých fotografií, které F. 
Pleva postupně shromáždil ve svém archivu - ale i díky kronikářsky poutavému 
vyprávění, odhalujícímu mnohé nové souvislosti, představujícímu nová i staronová 
jména, osobnosti, památky, zapomenuté i nepřipomínané události a situace. A my se 
tak četbou a prohlížením snímků stáváme účastníky příběhu, ve kterém vystupuje 
minulost a přítomnost, zástupy mrtvých i živých; stavby, domy a stromy, které čas 
pohltil, přeměnil nebo zachoval do dnešních dnů. Publikace je tak výzvou nejen pro 
nás, pro naše jednání a činy, ale uchovává i paměť pro budoucí, kteří budou jednou 
posuzovat naše skutky, jak to dnes děláme my s činy našich předků, otců a dědů. 

Kniha o Ledči je příběhem, který začíná kdesi ve 13. století (neopomenuta je 
pochopitelně doba pravěkého osídlení okolí, výsledky archeologických výzkumů) 
prvními zmínkami o vladycích Ledče. A tak se stáváme svědky povýšení jakéhosi 
hradiště na tržní ves, s hospodou a soudem. Sledujeme výstavbu hradu, kostela, 
střídání majitelů a kněží. Procházíme chrámem sv. Petra a Pavla, duchovním středem 
středověké obce, jdeme na křesťanský i židovský hřbitov, do synagogy a židovského 
ghetta, které důležitým způsobem ovlivnilo dětství světového skladatele Gustava 
Mahlera. Díky knize se setkáváme s barokním sochařem Jakubem Teplým, který 
v Ledči zanechal několik barokních skulptur, slyšíme vyzvánění zvonů před 
nebezpečím i cinkání umíráčku, který vyprovází ledečské měšťany i chudé. Vidíme 
několik požárů hradu a podhradí, vznikání a budování škol, postupné rozšiřování 
z podhradní osady na obec s jejími právy a povýšení na město. Procházíme se po 
náměstí, které se zalidňuje trhovci, ale to už slyšíme pískání lokomotivy, která 
městečko nejenže spojila se světem, ale také přivezla 20. století, zmatené a děsivé. 

Kniha nás vodí po ledečských restaurantech a lokálech, sedíme v hotelovém 
výčepu s Leo Smejkalem i v sále Koželužny s majiteli Novopackými. Díváme se do 
očí truhláři Urbanovi, majiteli pohřebního ústavu "Smrťákovi" Kraj íčko vi, hrnčíři 
Serveisovi, kamnáři Štechovi, lékárníku Brychovi, cukráři Kolářovi, bednáři 
Hoskovcovi, strojvedoucímu Linhartovi, dýmkaři Křivohlavému, plukovníku 
Vltavskému, velvyslanci Šebovi, lyšácky se tvářícímu bohémovi Kudějovi, 
spisovateli Foglarovi, dirigentu Hlaváčovi a jeho dceři Zoje, malíři Beránkovi, 
sokolům, fotbalistům, ochotníkům... Zažíváme letní příjezdy výletníků i pusté 
náměstí v zimě. Stavíme přes Sázavu železný most, na Šeptouchově rozhlednu (pak ji 
zase bouráme), na náměstí zdravíme sochu Jana Husa, pojmenováváme 
a přejmenováváme ulice a náměstí s každým novým režimem, měníme výlohy i štíty 
firem a obchodů, se starostou Emilem Čechem francouzsky vítáme generála 
Gamelina, bojíme se Háty Šeptouchovslp a rozvodněné řeky, válek a neštěstí, pijeme 
ledečské pivo, loučíme se s židovskými rodinami, odcházejícími do nenávratna, 
žijeme v okresním městě a pak už zase ne, přes zákaz tancujeme, kolaborujeme, 
donášíme, jsme zavíráni a zavíráme, vyháníme, utíkáme, hrdinsky čelíme a umíráme 
za vlast, vítáme, slavíme, po válce jsme všichni partyzány, stavíme, budujeme, zase 
zavíráme a zabíjíme, zesměšňujeme svatého kněze Jozefa Toufara z Číhoště, zbabělci 
jsou přes noc hrdiny a po těch opravdových se plive. Zestátňujeme a krademe. 
Zapomínáme, pak se zase rozvzpomínáme, v osmašedesátém pláčeme, abychom za 
pár let normalizovali a velkému bratru se klaněli, pak zase budujeme a ničíme (třeba 
Mizero v), aby někteří na městské kašně 27. listopadu 1989 převlékli rychle kabáty. 
Začínáme znova podnikat, vracet ukradené, napravovat jen některé křivdy, 
demokraticky se nadechovat, rozvzpomínat se na umučené a statečné. Ano, Plevova 
kniha je o našem městě, a proto o nás. Nesoudí, ukazuje "jen" pohyb dějin 
a "hemžení" lidiček. A je dobře, že se nevyhýbá ani kritickým letům padesátým 
a roku 68, objektivně se snaží vidět okupaci i osvobození Rudou armádou. 

Příběh této knihy nás zavádí do jednoho městečka, které na sobě zakusilo velké 
i malé dějiny, přehnalo se přes něj několik vojsk a válek, poznalo prohry i vítězství, 
vyplenění i rozkvět, chvíle tragické i šťastné. Příběh Ledče nad Sázavou je příběhem 
našeho národa. 

Vydání této knihy je událostí, kterou doceníme až za několik desetiletí. A je dobře, 
že jde navíc o publikaci tiskařsky a reprodukčně kvalitní, s rejstříky, cizojazyčnými 
překlady, soupiskami majitelů hradu a starostů atd. 

Po přečtení knihy si říkám - všechny cesty teď vedou do Ledče! 
Miloš Doležal 

ZPRÁVY Z RADNICE 
- MR schválila podání žaloby na dlužníky na 

nájemném, která bude obsahovat i návrh 
o přivolení soudu k výpovědi nájmu bytu. 

- Uvolněný byt 2+1 v ul. J. Haška byl nabíd-
nut třetímu v pořadníku - pí Kahounové. Ta 
ho odmítla s tím, že z rodinných důvodů 
žádá, aby její žádost byla nadále ponechána 
jen v seznamu žadatelů na pořadníku. Pro-
tože tento byt odmítli všichni žadatelé, z po-
řadníku byl byt dle vyhlášky o přidělování 
bytů nabídnut mimo pořadník manželům 
Hrabaňovým. Ti nabízený byt přijali. 

- MR schválila provedení průzkumu mapují-
címu názory nájemníků. Průzkum bude pro-
veden formou anketních lístků, jejímž cílem 
je znát názory nájemníků v bytových do-
mech Města na: hospodaření s byty, správu 
bytového fondu a služby související 
s bydlením. 

- 25. dubna 1997 vyšla knížka Františka 
Plevy "Ledeč nad Sázavou - dějiny města", 
jehož vydavatelem je Město. Děkujeme 
všem, kteří se zasloužili o vydání této kníž-
ky. 

-Další uvolněný byt v ulici J. Haška byl 
podle pořadí na byty 2+1 do třetice nabíd-
nut p. Procházkovi. Ten nabízený byt přijal. 
V pořadníku na byty 2+1 se tímto posunul 
na první místo p. Květoslav Vávra, Mlýnská 
147. Pořadí bude v průběhu května t.r. do-
plněno MR o další dva žadatele ze seznamu 
žadatelů. 

- Bývalým pracovníkům Zdravotnických 
a sociálních zařízení Ledeč nad Sázavou 
vznikl transformací na ZASOZ s.r.o. zákon-
ný nárok na dva platy odstupného. Protože 
rozpočet roku 1997 neumožnil naplnit celou 
potřebnou částku, byla s bývalými pra-
covníky uzavřena dohoda na výplatu 
v pozdějším termínu a to nejpozději do 30. 
6. 1998. 

- Město vlastnilo garáže v prostoru pod býva-
lými jeslemi. Tyto garáže pro nevýhodnost 
polohy vzhledem k MÚ byly prodány. Ná-
hradou byla zahájena výstavba garáží v are-
álu dvora MÚ. Na zdivo objektu budou 
využity cihelné bloky, zakoupené před 
rokem 1989 na výstavbu zařízení v Hrnčí-
řích. 

PSAL SE ROK 1947 
Dne 11. května v 17 hodin havarovalo 

u Hamrů nákladní auto strojníka Fialky ze 
Zahrádky (výroba mlátiček). Na polní cestě 
(směrem na Kubátův hostinec) se 
převrátilo a spadlo ze stráně k potoku. 
Šanda ze Zahrádky byl zabit, ostatních pět 
mužů jedoucích na autě utrpělo lehčí 
zranění. 

• • • 
V tomto roce bylo naše město poctěno 

i několika významnými návštěvami. Tak 
v době od 8. do 12. května konal se v Ledči 
n. S. celostátní sjezd čs. evangelického 
studentstva, který uspořádalo v ústředí čs. 
evangelických akademiků (ÚCSEA) pod 
záštitou pana náměstka předsedy vlády Jana 
Ursíniho, který také sjezd navštívil a v rámci 
místních oslav 9. května učinil na náměstí 
v pátek dne 9. května v 10 hodin slavnostní 
projev. Kromě něj bylo na sjezdu přítomno 
i několik našich evangelických universitních 
profesorů a představitelů církve evangelické 
(biskup V. Vančura, univ. prof. Dr. J. B. 
Souček, Dr. J. A. Pellar, univ. prof. Dr. 
Pišút, biskup Dr. Čobrda, univ. prof. Dr. R. 
Říčan, nám. synodního seniora Dr. V. Hájek, 
senior J. Tomašula, Dr. J. B. Jeschke aj.). 
Přítomni byli také delegáti Lužických Srbů. 
Celkem bylo řádně hlášeno 203 účastníků 
sjezdu, a to 109 z Cech, 26 z Moravy, 66 ze 
Slovenska a 2 z ciziny. 



Ledečská 
příležitostná razítka 

Za 145 let existence ledečské pošty 
to byla pouze dvě příležitostná razítka. 
Obě byla v době těsně po válce. Jimi 
tehdy pošta razítkovala poštovní zásil-
ky, ale byly i pamětní listy. Tak první 
razítko bylo dne 2. září 1945. Tehdy 
se konaly v Zahájí u Hněvkovic první, 
ale také poslední Zahájské oslavy. 
Byla tam tribuna a byli pozváni čelní 
hosté, ale ti se nedostavili. Z Ledče n. 
Sázavou tam vyrazil velký průvod 
a za zvuků dechovky šly stovky obča-
nů do Zahájí k myslivně, v níž bydlel 
lesní adjunkt Pulec. Proč to byly po-
slední oslavy, těžko říct. Konala se 
také jedna oslava v Kobylím dole, kde 
se odhalovala pamětní deska Karlu 
Pulcovi, který nedaleko u Želivky po-
ložil svůj život. A tehdy došlo při 
salvě k tomu, že byl přestřelen drát 
vysokého napětí, který padl mezi 
účastníky a záležitost skončila tragic-
ky pro řadu účastníků. Možná to byl 
jeden z momentů pro nepokračování 
v oslavách. V květnu 1947 byl v Ledči 
Celostátní sjezd evangelických stu-
dentů. Je neuvěřitelné, že doslova ně-
kolik mladých evangelíků zor-
ganizovalo náročnou a zajímavou 
akci. I tato byla první a poslední. Tak 
tedy k těmto shromážděním přispěla 
i pošta razítky, která jsou na obrázku. 
Možná, že nejenom pro filatelisty, ale 
i pro občany to je záležitost neznámá 
nebo dokonce objevná. 

Vost. 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Vznik sociálního odboru na Městském úřadě v Ledči nad Sázavou má souvislost s vy-

mezením pojmů obce zákonem č. 367/1990 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů 
a jeho účinností. V jeho znění je stanovená přenesená působnost výkonu státní správy a její 
rozsah určuje zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení č. 582/91 Sb. v po-
sledním platném znění. 

Sociální odbor na Městském úřadě v Ledči nad Sázavou byl ustanoven a začleněn do 
Organizačního řádu města od 1. 6. 1991, organizační součástí odboru je sociální zařízení 
města - pečovatelská služba. S její činností jste byli seznámeni v lednovém čísle Le-
dečských novin. 

Činnost každého odboru je řízena pravidly hospodaření s rozpočtovými prostředky. Jak 
již bylo řečeno v úvodu, výkon státní správy v oblasti sociální je vázán na finanční 
prostředky, které jsou každoročně promítnuty do rozpočtu obce. Rozpočet obce je se stát-
ním rozpočtem republiky spojen finančním vztahem. V oblasti sociální je každoročně obci 
přidělena finanční částka, která je přísně účelově vázána, lze ji použít pouze podle zá-
konných pravidel na výplaty sociálních dávek občanům nejen Ledče nad Sázavou, ale i ob-
čanů z obcí vymezené působnosti. Pro rok 1997 bylo přiděleno 2,0 mil. Kč. Ze skutečností 
z předchozích let lze předpokládat, že i letos bude čerpána v plné výši. 

Rozpočtová pravidla dovolují obci, městu, zařadit na sociální účely i své prostředky. Je-
jich množství je však odvislé od finanční situace. Přestože Město Ledeč nad Sázavou musí 
napravovat a financovat některé dluhy z předchozích období, na své spoluobčany nezapo-
míná. Na provoz sociálního zařízení - domu s pečovatelskou službou zahrnulo do letošního 
rozpočtu 1,6 mil. Kč, na řešení mimořádných sociálních případů pro své občany 20 tisíc 
Kč. 

Odbor pracuje ve složení dvou pracovnic a jednoho vedoucího. Činnost je metodicky 
kocipována do dvou hlavních oblastí: 
Oblasti péče o rodinu s nezaopatřenými dětmi: 

Zde jsou poskytovány dávky sociální péče rodičům s nezaopatřenými dětmi, těhotným 
ženám a nezaopatřeným dětem dle zákona ČNR č. 482/91 Sb. o sociální potřebnosti, č. 
463/91 Sb., o životním minimu, poskytovány peněžité a věcné dávky dle vyhlášky Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí č. 182/91 Sb. (všechny sbírky zákonů a i vyhláška vždy 
v posledním platném znění). 

Kromě finančních a věcných dávek je poskytována občanům metodická pomoc. Vychá-
zí z toho, že občan má právo na informace potřebné nejen pro uplatnění nároků v sociální 
oblasti, které jsou důležité pro řešení jeho sociální situace, ale i z toho, že musí prokázat, 
že on sám vyvíjí intenzivní a účinnou snahu vyřešit svůj problém vlastním přičiněním. 

Svým zástupcem se zúčastňuje jednání přestupkové komise s mladistvými. Vykonává 
soudní dohled stanovený soudem, na požádání soudů a policie ČR vypracovává zprávy pro 
jejich potřeby. 
Oblasti péče o nezaměstnané, těžce zdravotně postižené a staré občany: 

Zde jsou poskytovány dávky sociální péče 
- bezdětným občanům (nezaměstnaným) 
- příspěvek na individuální dopravu 
- příspěvek na zvýšené náklady na dietní stravování. Tato sociální dávka v souvislosti 

s valorizací důchodů již prakticky zanikla. Důchody jsou vyšší než platná hranice životního 
minima povýšená u diabetiků o Kč 600,-. 

- příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu 
- příspěvek na zvýšené životní náklady občanům používajícím trvale ortopedické, 

kompenzační nebo jiné pomůcky 
- poskytování příspěvků při péči o blízkou osobu. 
O této dávce se zmíním podrobněji. V současnosti je již vyplácena třiceti pěti občanům. 

Je poskytována při péči o dítě, i v případech péče o dospělou osobu. Je to dávka vysoce hu-
mánní, náročná na psychiku pečující osoby. V převážné většině tak řeší 

- neumístění osoby, o kterou je pečováno, do léčebného, sociálního zařízení. 
- poskytování opakovaných jednorázových a věcných dávek 
- příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči 
- příspěvek na topnou naftu a zakoupení topných těles 
- příspěvek na připojení telefonní účastnické stanice 
- výkon opatrovnictví dle usnesení soudu. Vykonává opatrovníka třiceti nesvéprávným 

obyvatelům Ústavu pro mentálně postižené v Háji. 
Ekonomika činnosti odboru je neustále středem pozornosti všech pracovníků odboru. 

V souvislosti se zvýšením poštovních sazeb ve vnitřním styku České pošty byla v dubnu 
uskutečněna výplata sociálních dávek hotovostní výplatou poštovních poukázek "H". U to-
hoto systému je využito automatizované podání a vyúčtování pomocí výpočetní techniky. 
Předávání datových souborů prostřednictvím disket. Rozhodující na tomto způsobu je, že 
sazba zůstává v úrovni dřívějších "B" poukázek. 

Mou snahou bylo ve stručnosti vás seznámit s podstatnou problematikou, kterou se so-
ciální odbor zabývá. Je ve značné míře ovlivňována neustále se měnící legislativou předev-
ším v sociální oblasti. V praxi je preferována výplata sociální dávky na úkor soustavné so-
ciální práce, především snahou žadatelů o okamžitou finanční výpomoc. Je ovlivněna i tím, 
že pracovníci, kteří by se měli zabývat soustavnou sociální prací, zajišťují i výplaty dávek. 

Třetí systém, sociální pomoc, ze základních systémů sociální ochrany, který je posled-
ním doposud neuzákoněným, tak jak je zpracován jeho návrh a § znění, (neřeší komplex 
sociálních dávek pro zdravotně postižené občany, měly by být obsahem zvláštního zákona) 
by měl vytvořit moderní systém sociální pomoci odpovídající podmínkám a potřebám de-
mokratického státu s tržní ekonomikou. Josef Forst 



• Skautské zpravodajství • 
Akce Sluneční zátoka - památník J. Foglara - Jestřába 

Dne 12. 4. 1997 se konala pracovní porada všech zúčastněných aktérů akce Sluneční 
zátoka. Pražská Dvojka, Vladimír Pechar - Pluto, ved. stř. Ledeč n. Sáz. a další členové 
org. týmu. 

Byl odsouhlasen program (otisknou naše noviny v červnu), den konání 5. 7. 1997 a čas 
zahájení v 11.00 hodin. Bylo konstatováno, že vše jde tak, jak bylo domluveno. Blok ka-
mene pro mamátník J. Foglara je již hotov. Jedná se o lipnickou světlešedou žulu. Blok má 
rozměry 260 x 140 x 160 cm a váží kolem 3 tun. Do konečné fáze tento blok památníku 
zpracoval pan Mikolaj - kamenický mistr, který pracuje v lomu u D. Města. Deska je již 
také hotova. Tuto navrhl Vladimír Pechar - Pluto z Prahy. 

V příštím čísle Ledečských novin přineseme vyčerpávající zprávu o tomto památníku 
a otiskneme pozvánku na tuto slavnostní akci ve Sluneční zátoce. T.B. 

Vzpomínky na tábory Dvojky ve Sluneční zátoce 
v roce 1943-45 (pokračování z min. čísla LN) 

Rok 1945 - Tábor Svobody 
Po skončení války a osvobození Československa jsme konečně mohli uspořádat stanový 

tábor přímo ve Sluneční zátoce! 
(Louku nám vždy ochotně pronajímal pan Jeřábek již od r. 1931, jeho potomci ji vlastní 

dodnes.) 
Bylo nás tam 45 v 8 hlídkách ze 4 družin, ale jenom čtyři starší hoši a Jestřáb měli zku-

šenosti se stavbou krajinkových podsad. Přesto jsme i s mnoha nováčky stavbu tábora 
dobře zvládli. V domečcích Sokola za zátokou bydleli ruští repatrianti a vojáci, kteří je hlí-
dali. Do Sázavy vždy házeli ruční granáty a lovili potom omráčené ryby. Když už jsme 
bourali tábor, jednomu důstojníkovi vybuchl granát ještě před odhozením a na místě ho 
roztrhal. Jeho ostatky jsme převezli přes řeku, nyní je pochován na Ledečském hřbitově 
jako padlý z války. Tábor bohužel trpěl nesehraností starších a mladších chlapců, zejména 
nováčků přišlých až po revoluci (starší hoši po táboře utvořili vlastní roverský kmen). 
Uspořádali jsme i velkou celodenní výpravu na Lipnici a také na Melechov. Domů jsme 
jeli přes Světlou nad Sázavou v otevřeném nákladní vagonu, hned za lokomotivou, do 
Prahy jsme dorazili úplně zasypáni sazemi a propálenými košilemi od jisker. 

Na válečných táborech Dvojky byl nejen velký nedostatek potravin, ale také naše 
výstroj byla dost chudá a chatrná. Například tenkrát ještě téměř neexistovaly spací pytle, 
měli jsme jenom deky, někdy různě sešívané a na spaní jsme si vycpávali slamníky slámou 
ze mlýna p. Kadanského nebo z okolních vesnických chalup. Nést takový vycpaný slamník 
do tábora byl pro menší chlapce obrovský výkon. Také nebyly k dostání žádné tenisky, 
kecky nebo vůbec sportovní obuv. Každý měl na táboře většinou jen jedny boty na nákupy 
do Ledče nad Sázavou nebo na větší výlety (manévry na Melechově). Jinak jsme chodili na 
tábořišti a v jeho okolí jenom bosí, což byl pro pražské kluky neobyčejný zážitek. 

Dle VI. Janíka - Dana - zpracoval T. Bay 

Informace pro rodiče ledečských skautů a skautek 
Dne 25. 4. t.r. každý člen našeho střediska obdržel přihlášku na skautský tábor. Tento 

tábor bude od 6. 7. do 20. 7. 1997. 
Poplatek tohoto tábora činí pro reg. členy 1500,- Kč. Přihlášku odevzdejte nejpozději do 

6. 6. 1997 v klubovně skautů. Další podrobnosti ohledně tábora na telef. číslech: 638149, 
638145 nebo 621345. T.B. 

Dne 26. 4. 1997 uskutečnilo středisko Svatojiřické závody a Čochtu. Za účasti celého 
střediska učiněna vzpomínka na sv. Jiřího (patron všech skautů na celém světě). Hrálo se 
mnoho her a toto vše ukončil táborák. 

Sv. Jiří - patron skautů celého světa - 24. 4. 
Patronem skautů celého světa se stal sv. Jiří. Asi vás bude zajímat, proč právě on. Za-

kladatele skautingu Daden Povella vedla ke zvolení tohoto světce za ochránce a ideový 
symbol celého hnutí. Legenda o sv. Jiří, který v boji zabil draha zloby a barbarství. Dobře 
věděl, že daleko více než slovo působí na chlapeckou duši příklad, a tak není divu, že při 
hledání ztělesněných ideálů, které vložil do skautského zákona a slibu, zvolil právě tohoto 
jediného patrona rytířů mezi světci. Možná trochu zapůsobila i tradice, neboť sv. Jiří je ná-
rodním světcem Anglie. Podstatou však zůstává záměr připomínat, že skautská myšlenka 
je vlastně moderní rytířství, které nám přikazuje pomáhat bližnímu, konat denně dobrý 
skutek, považovat všechny lidi za své přátele a skauty za své bratry. Mravní pravda zachrá-
nila lidstvo v minulosti a nezřekne-li se jí, uchrání je i v budoucnosti. Jaké jsou neměnné 
základy této pravdy? Láska a věrné plnění povinnosti vůči bližnímu, národu a světu. Jejich 
velikost je právě v jejich prostotě. Nic lepšího, než jsou tyto přirozené pravdy zakotvené 
v samém těžišti lidství, a to je ideová náplň skautingu, nikdo již nemůže vymyslet. To je 
tedy důvod proč sv. Jiří je vzorem skautů a proč 24. duben se stal svátkem skautů celého 
světa. Ve všech zemích totiž sv. Jiří znají. I nám má připomínat, že jsme všichni bratři, sta-
vící se za lepší budoucnost. 

XIV. PŘEHLÍDKA 
dětských dechových hudeb 

"POSÁZÁVSKÁ" 

SÁZAVANKA 
ZUŠ ŽĎÁR n. S. 
Ladislav ČÍŽEK 

SVĚTELANKA 
ZUŠ SVĚTLÁ n. S. 

J á n VAJO 

LEDEČANKA 
ZUŠ LEDEČ n. S. 

Karel RŮŽEK 

ZRUČAN 
ZUŠ ZRUČ n. S. 
Jaros lav PILAŘ 

+ MAŽORETKY 
Alena HEROUTOVÁ 

TÝNEČANKA 
MĚSTO TÝNEC n. S. 

Zdeněk BŘEZINA 

HOTEL BATOV 
ZRUČ n. S. (park/sál) 

NEDĚLE 25. KVĚTNA 1997 
VE 13 HODIN 
VSTUP 20 Kč 

děti zdarma děti zdarma děti zdarma 

FIRMA TERMSERVIS 
Havlíčkův Brod 

nabízí 
občanům Ledečska služby 

v oblasti oprav a servisu všech 
druhů praček, sporáků, ohříva-
čů vody, akumulačních kamen. 
Dále nabízíme prodej, montáž 

a servis ekologického vytápění 
mvtmm. 

Firma nabízí kvalitní služby 
v krátkých dodacích lhůtách. 
Žižkova 125, Havlíčkův Brod 

Tel. 0451/24030 

Oznamujeme občanům, že byl 
nově zahájen prodej propan-butanu 
na Husově náměstí čp. 19, firma pana 
Peška (ve dvoře). 

Plyn se bude prodávat v pondělí, 
středu a v pátek od 14 do 16.30 hodin 
a v sobotu od 8 do 11 hodin. 



Hypoteční úvěry Komerční banky 
Již od loňského léta rozšířila Komerční 

banka nabídku svých služeb o produkt, 
který naše veřejnost netrpělivě čekala. 
Začala poskytovat občanům, podnikatelům, 
městům i obcím hypoteční úvěry, které 
pomohou řešit financování nemovitostí 
v' delším časovém období, než umožňují 
podnikatelské úvěry. 

Hypoteční úvěry se vztahují vždy 
k financování nemovitosti, z poskytnutého 
úvěru je možno nemovitost nově stavět, 
stávající koupit nebo i rekonstruovat. Každý 
hypoteční úvěr musí být zajištěn zástavním 
právem k nemovitosti. Výhodná je doba 
splatnosti, která se stanovuje u občanů 
v rozmezí od 5 do 30 let, u podnikatelů a obcí 
do 20 let. Výše úrokové sazby se určuje 
pevně na dobu 5 let, poté je po projednání 
s klientem stanovena sazba nová na příštích 
5 let. Podnikatelské hypoteční úvěry jsou 
poskytovány nejen za účelem bytové 
výstavby, nýbrž i pro výstavbu nebo koupi 
objektů k podnikání. Komerční banka 
poskytuje hypoteční úvěry od výše 100 tisíc 
Kč, maximální výše úvěru je pak dána 70% 
hodnoty zadlužitelné nemovitosti. 

U fyzických osob, které si žádají 
o hypoteční úvěr proto, aby vyřešili svůj 
problém bydlení, existuje možnost 
doplňkového úvěru, jenž je jištěn zástavou 
dalšího objektu. Tímto způsobem lze při 
dodržení některých dalších podmínek pokrýt 
100% nákladů na objekt trvalého bydlení. 

Kromě této varianty nabízí KB občanům 
možnost zvolit si optimální kombinaci všech již 
tří existujících forem financování (produkt 
Cesta k bydlení), tedy stavebního spoření, 
hypotečního úvěru, úvěru ze stavebního 
spoření, případně doplňkového úvěru 
k hypotečnímu úvěru. Zvolená kombinace vede 
k finančním úsporám. Pro každého klienta je 
možnost provést tento propočet při návštěvě 
v pobočce. Na základě konkrétní finanční 
situace mu bude vyhotoven finanční plán, který 
určí výši měsíční splátky a současně vyčíslí 
finanční úspory oproti obvyklému způsobu 
financování. 

Hypoteční úvěry Komerční banky mohou 
významně pomoci při realizaci investičních 
záměrů orientovaných nejen na bytovou 
výstavbu, ale i na výstavbu, koupi nebo 
rekonstrukci podnikatelských objektů. 
U bytové výstavby může komunální sféra 
využít státní pomoci a dotací, které jsou 
poskytovány nezávisle na Komerční bance. 
Naproti tomu je Komerční banka 
zprostředkovatelem státní finanční podpory 
(dotace k úrokům), poskytované k hypotečním 
úvěrům, pokud vznikne nová bytová jednotka. 

Bližší informace vám poskytnou 
pracovníci pobočky KB v Havlíčkově Brodě, 
pracovníci expozitury Ledeč nad Sázavou 
vám zprostředkují projednání vašeho 
obchodního případu. 

Komerční banka, a.s. 
expozitura 

VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ 
CENY PALIV 

od 1.4. do 30.6.1997 

C0AL, s.r.o. 
UHELNÉ SKLADY, 

Ledeč nad Sázavou, 
Nádražní 331 

další služby pro vás: 
prodej PROPAN-BUTANU, 

výměnný způsob všech 
druhů lahví za nejnižší ceny 

prodej písků -
štěrků - prosívky 

zajištění autodopravy 
likvidace odpadů 
Provoznídoba: 

pondělí-pátek 6.00-15.00 

Tel. 0452/620 593 
Tel./fax 0452/620 531 

Prvních šest bytů v půdních vestavbách dokončeno 
V dubnu loňského roku, tedy roku 1996, 

vyšel v Ledečských novinách článek zástupce 
starosty pana Karla Urbana pod názvem 
"Potřebujete řešit problém s bydlením?". 
Informoval m.j. o prvních krocích v přípravě 
na řešení bytových problémů formou půdních 
nástaveb financovaných zčásti dotací státu, 
zčásti příspěvkem města a za spoluúčasti bu-
doucích nájemníků. Město požádalo o státní 
dotaci na stavbu 16 bytů a stavba byla zařaze-
na do Programu pro podporu bydlení. Přes 
počáteční obtíže při výběru zhotovitele, které 
posunuly plánované zahájení prvních šesti 
bytů asi o tři měsíce, byly k 31. březnu le-
tošního roku tyto byty v Hlaváčové ul. do-
končeny a jsou připraveny k řízení o povolení 
k užívání a následně k předání prvním ná-
jemníkům, což se předpokládá do 31. května 
1997. Jedná se o byty velikosti 2+1 o užitko-
vé ploše cca 52 m2 (obývací pokoj 16m2, 
ložnice 13 m2, kuchyň 14 m2, koupelna 3 m2, 
WC 1 m2 a chodba 5 m2. Obytné místnosti 
jsou vybaveny lepenými koberci, kuchyň ku-

chyňskou linkou s příruční skříní na potravi-
ny, el. sporákem a odsavačem par, koupelna 
s el. bojlerem 125 lt a chodba s vestavěnou 
dvojitou skříní. Ke každému z bytů přísluší 
sklípek cca 4 m2 v suterénu domu. Zhotovi-
telem prvních šesti bytů byla místní firma 
INEPOS, spol. s r. o. a se svým subdodavate-
lem Pozemním stavitelstvím s.r.o. Havlíčkův 
Brod odvedli práci v dobré kvalitě odpovída-
jící současným požadavkům a normám. Ná-
klady na jeden byt včetně přípojek činily 
741,5 tis. Kč, a na nich se podílel stát 320 tis. 
Kč, nájemník 280 tis. Kč a Město 141,5 tis. 
Kč. Byty jsou vlastnictvím města a s ohledem 
na státní dotaci s nimi nesmí být po dobu 20 
let nakládáno. 

V březnu a dubnu letošního roku byly za-
hájeny stavební práce i na dalších dvou do-
mech v ulicích Ke Stínadlům a Na Sibiři 
a po dokončení plánovaném na závěr le-
tošního roku zde vznikne dalších 10 bytů. 
Zhotovitelem těchto bytů j e l . Lhotecká sta-
vební společnost a dosavadní průběh sta-

vebních prací je bez problémů. Nezbývá než 
si přát, aby tomu tak bylo po celou dobu 
výstavby. Novým nájemníkům přejeme, aby 
jim byty sloužily k jejich plné spokojenosti. 

Protože i po realizaci všech 16 bytů 
zůstane dlouhý seznam nevyřízených žádos-
tí o byt, bude snahou města realizovat obdo-
bnou formou i další byty. Je připravena 
studie nástaveb 3 bytových panelových 
domů v ul. Marie Majerové. Uskutečnění 
tohoto záměru je však závislé na přidělení 
státní dotace a samozřejmě na zájmu ucha-
zečů o nové bydlení podílet se na financo-
vání výstavby 50-60% nákladů na pořízení 
bytu. Město Ledeč nad Sázavou s ohledem 
na značnou zadluženost související s výstav-
bou ČOV a kanalizace, ale i s výstavbou 
právě budovaných 16 bytů nebude moci na 
další výstavbu bytů přispívat. 

O dalším postupu v přípravě výstavby 
dalších bytů budou občané informováni na 
stránkách Ledečských novin a na úřední 
desce. B. Svoboda 



HOTEL STADION 
V samém centru města Ledče je útulný 

"hotýlek", kde najdete nejen příjemnou 
obsluhu, dobrou kuchyni, ale také ubyto-
vání, kterého je v našem městě takový ne-
dostatek. Rodina Lebedova, která toto 
zařízení provozuje, zajišťuje pro veřejnost 
nejen běžný provoz, podnikové stravová-
ní, ale nabízí své prostory i služby pro 
svatby, slavnostní posezení rodin i podni-
katelů. Přijďte se přesvědčit - nebudete 
zklamáni. 

Pod patronací 
děkanského úfadu 
bude uspořádána 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA 
o d 9 . d o 20* č e r v n a 1 9 9 7 

(pondělí- pátek) od 9 do 17 hodin 
na děkanském úřadě v Ledči n, S* 

OŠACENÍ, LOŽNÍ PRÁDLO, 
BYTOVÝ TEXTIL, OBUV, 

DĚTSKÉ HRAČKY, KOČÁRKY, 
NÁDOBÍ 

Ostatní věci jen po dohodě 
s pí Slavíčkovou, tel. 3007 

nebo děkanský úřad 621112 

Z této sbírky část použijeme 
na doplnění „banky oděvů" 
v Domě pečovatelské služby 

pro občany z Ledče a S* a okolí. 
Zbytek bude odvezen 

do centra humanitární pomoci 
v Úpici 

Na snímku pana Plevy je zachycen akademický malíř Ivan Komárek před svým rozpracova-
ným nástěnným dílem, které vytvořil na ploše 50 m2 v jídelně výrobního závodu firmy AQUA-
COMP HARD s.r.o. v pivovarském údolí v Ledči nad Sázavou. 

Tento pražský umělec patří k naší současné výtvarné špičce a jeho prezentace v Ledči nad 
Sázavou byla umožněna díky osobním kontaktům i jeho zájmu o výtvarné oslovení lidí v běžném 
pracovním prostředí. 

Jeho současná výstava "Pocta manýrismu" v Českém muzeu výtvarných umění U černé 
Matky Boží v Celetné ulici v Praze vzbudila značný zájem. V úvodním slovu k zahájení této 
výstavy Dr. Jan Kříž řekl: "Nepochybuji o tom, ž.e kdyby Ivan Komárek žil v době císaře Rudolfa 
II., manýristickým uměním přímo posedlým, zaujal by čestné místo mezi tehdejšími dvorními 
umělci." 

Samotná nástěnná malba v AQUACOMP HARD stejně jako výstava v Praze stojí za shlédnu-
tí, neboť nás přiměje k zamyšlení nad potřebností "kumštu" komercí zaplaveným dneškem. 

LEDEČSKÝ HORNÍ MI 
Horní mlýn v Ledči nad Sázavou č.p. 147 se 

nazýval od svého vzniku v 15. století emphi-
tentický dominikální mlýn. Tento mlýn byl ma-
jetkem ledečské^ vrchnosti. Té patřila také část 
řeky Sázavy a Zelivky. Mlýnské budovy jsou 
po hradu a kostelu jedny z nejstarších ve městě. 
Do soukromých rukou zakoupil mlýn v roce 
1852 mlynář Ignác Novák. V roce 1908 udělilo 
c.k. místodržitelství v Království českém vodo-
dopravní povolení zřídit Francisovu turbínu 
majiteli mlýna, mlynáři Josefovi Kulíkovi, dě-
dovi nynějšího majitele. Turbína byla postave-
na na místě, kde dříve stávalo pět vodních kol, 
která poháněla mlýn. 

Tak se ve městě poprvé rozběhla turbína, 
pohánějící dynamo na výrobu elektrického 
proudu. Ten dosud nebyl do města zaveden 
a bylo překvapením, když se ve mlýně rozsvíti-
la první žárovka. Majitel začal vyrábět elektric-
ký proud pro hrad, kostel a část náměstí. 
Turbína ve mlýně pracuje dosud, i když to není 
již ta původní. Ta dnešní byla vyrobena před 
druhou světovou válkou v CKD Blansko. Přes 
válku tam byla uskladněna a do Ledče byla při-
vezena až po jejím skončení, v roce 1947. Byla 
uložena ve stodole a instalována až v roce 1958 
ne již majitelem, ale Jihlavskými mlýny. Do 
provozu byla uvedena až ke konci tohoto roku 
již novým majitelem - Pekárnami a cukrárnami 
v Pardubicích. Mlýn byl definitivně majiteli 
odebrán v roce 1960. Později však byl mlýn po-
malu vybrán, stroje odvezeny a budova sloužila 
jen pekárnám. Pekl se zde však v té době vý-
borný chléb (tříkilové bochníky), na který 
budou pamětníci dlouho vzpomínat. Po roce 
1990 se dostal zpět mlýn s turbínou v restituci 
po rodičích synovi, Milanu Kůrkovi (na sním-
ku). Ten neměl lehký život. Jako příslušník 
podnikatelské rodiny nemohl studovat a musel 
nastoupit na vojnu do pomocných technických 
praporů s předurčením do dolů. Unikl jen na 
chvíli, kdy byl vyslán do školy zdravotních 
instruktorů a později na stavbu přistávacích 
ploch pro letadla na Šumavě. Vystřídal několik 

flVT profesí, byl krmičem prasat, dělní-
L kem, bagristou. Aby se dostal 

z vojny, podepsal smlouvu na brigá-
du do dolů. Po odchodu z brigády pracoval 
přes třicet let u podniku Silnice, Havlíčkův 
Brod jako mistr a stavbyvedoucí, když před-
tím mu bylo konečně dovoleno vystudovat 
stavební průmyslovou školu pro pracující při 
zaměstnání. V roce 1991 byl vojensky rehabi-
litován a povýšen do hodnosti kapitána ve 
výslužbě, byla mu taky uznána maturita na le-
dečském gymnáziu. Dnes je již v důchodu 
a plně se stará o chod elektrárny. Nejprve 
musel provést opravy na turbíně, zabudovat 
novou elektroinstalaci (ta stará neodpovídala 
dnešním předpisům), vyčistit rákosím zarostlé 
náhony a opravit splav, který hrozil protrže-
ním. 

Turbína při dobrém stavu vody dodává 50 
kW do sítě za hodinu. Tento proud odebírají 
za úplatu VCE Hradec Králové. Turbína do-
sahuje 1000 otáček a za měsíc dodá až 30000 
kW do veřejné sítě. Reka tak neprochází měs-
tem bez užitku, ale dodává tak potřebnou 
a ekologickou energii. 

František Pleva 



Plynové topení-
topení budoucnosti 

Za přijatelné ceny 
nabízíspolečnost 

TUSING s.r.o. 
Vysoký komfort, pohodlná 

a snadná obsluha se špičko-
vou technikou kotlů 

Lamborghini, Imar, Vaillant, 
Junkers... 

Zajistíme kompletní 
dodávku včetně: 

- projektové dokumentace 
- povolení k provozu 
- dodávku zařízení přímo z vý-

robního závodu 
- montáž zařízení 
- revize a zkoušky 
- uvedení do provozu 
- smlouvu na dodávku plynu 
- záruční i pozáruční servis 

do 24 hodin 

Dále nabízíme 
Montáž zařízení LPG -

alternativní pohon 
benzín - plyn 

Podrobnější informace na tel.: 
0452/620 570 pí Machálková 
0452/620 733 ing. Šimůnek 

nebo na adrese 
prodejního skladu: 

Hradec 8 
u Ledče nad Sázavou 

Nad rakví Jana Laštovky 
Tento text byl prosloven 10. dubna 1997 

při rozloučení s ledečským občanem Janem 
Laštovkou, který náhle umřel ve věku 52 let. 
Patřil k nezaměnitelným postavám Ledče nad 
Sázavou nejen svojí vizáží, ale i vnitřní 
ušlechtilostí. 

Drahý příteli Honzo Laštovko, 
loučím se dnes s Tebou za tvé přátele a ka-

marády. Za obec tvých blízkých, kteří tě měli 
upřímně rádi. 

Kolikrát jsme si o smrti spolu vyprávěli 
a přemýšleli o ní. Někdy jsme ji se smíchem 
odháněli, jindy jsme na ni lehkovážně přestali 
myslet. A dnes, kdy jsi smrt sám na sobě zaku-
sil, kdy tvé tělo proměnila, zaraženě a udiveně 
mlčíme. Nejen před náhlostí tvého úmrtí, vždyť 
ještě nedávno jsme spolu seděli a v pátek, tvůj 
úmrtní den, jsme se potkali na ulici a chvíli si 
povídali. A naše mlčení se ještě prodlužuje 
před tajemstvím, které smrt každého člověka 
a každé živé bytosti provází. Jedna prastará 
moudrost o smrti praví: "Konečný člověk 
spadl do nekonečného Tajemství." 

A je podivuhodné, že ti, vedle kterých 
jsme třeba nevšímavě žili a pobývali s nimi, 
nás osloví s plným důrazem a vážností až ve 
chvíli své smrti, rozchodu, určitého uzavření. 
Kdy se život mrtvého náhle ukazuje v možné 
celistvosti, v příběhu, který má své světlé 
i tmavé kapitoly. 

V Honzovi Laštovkovi, který svojí smrtí 
spadl do nekonečného tajemství, neumřela jen 
originální a nenapodobitelná osobnost Ledče, 
ale hlavně jemný a citlivý člověk, který tak 
intenzivně vnímal a prožíval svět a život, až 
ho někdy neunášel. Jednou z mála útěch mu 
byla krajina s řekou a zvířaty. Jak pěkně do-
vedl vyprávět o broucích, rybách, ptácích, 
o stromech a houbách. A jak rád vzpomínal 
na svého dědu, hajného, který ho na dolno-

FRANCOUZI V LEDCI 
Koncem dubna navštívila skupina 

jednadvaceti francouzských studentů a čtyř 
pedagogů naše město, byli to hosté místního 
gymnázia. 

Tato spolupráce začala už před dvěma 
lety, kdy paní profesorka Dokoupilová hleda-
la možnost, jak zkvalitnit výuku jazyka přímo 
ve Francii. Za pomoci Centra jazykové spo-
lupráce v Praze bylo pro naše gymnázium vy-
tipováno francouzské městečko na pobřeží 
Atlantiku - ST. JEAN DE MONTS. Toto 
městečko je v běžném roce, co do počtu oby-
vatel, srovnatelné s Ledčí, ale protože je 
rekreačně kulturním střediskem, přes sezónu 
se počet jeho obyvatel dostává až na zá-
vratných 150 tisíc! 

V rámci výuky tohoto libozvučného jazy-
ka to byli naši studenti, kteří v rámci dohody 
navštívili v říjnu minulého roku své kolegy ve 
Francii. Stejně jako u nás bylo ubytování za-
jištěno v rodinách. Tyto kontakty v současné 
době přerostly už i v rodinná přátelství. Pobyt 
Francouzů nebyl tak pracovní, jako pobyt na-
šich ve Francii. Během týdne své návštěvy 
navštívili Prahu, Jizerské hory a další místa, 
ale největší dojem na ně udělala návštěva 
skláren ve Světlé nad Sázavou. 

Náš snímek je ze slavnostního přijetí 
francouzských studentů starostou města, 
panem Janem Hálkem. Město Ledeč dostalo 
darem od COLLÉGE DU PAYS DE MONTS 
obraz. Slavnostní chvíle byla doplněna 
o malou "recepci", kterou přichystali studenti 
Středního odborného učiliště zemědělského 
Světlá n. S. - odloučené pracoviště Ledeč n. 
S. za materiální pomoci sponzorů Pribina Při-
byslav, TIME Chotěboř a Zelenina p. Krátké-
ho. 

Původní záměr byl jistě naplněn a první 
kroky ke vzájemné spolupráci obou škol také. 

OK 

kralovicku uváděl do tajů lesa. Dětstvím tam 
začíná jeho životní příběh, který ve svých bo-
lestných i radostných zákrutách doputoval až 
ke 4. dubnu 1997. 

Honzo Laštovko, budeš pro mne už na-
vždy neodmyslitelně patřit k Ledči a její ma-
loměstské atmosféře. V jejich uličkách tě 
budu potkávat, hubeného člověka s dlouhým 
vousem, s útlýma kostnatýma rukama, a 
s hnědýma mandlovýma očima, které byly až 
příliš citlivé na svět. A budeš tak nenapodobi-
telně, jak jsi to uměl jen ty, recitovat své za-
milované verše Konstantina Biebla, které se 
s jarem a tvou smrtí staly skutečností: 

Až umřem 
staneme se květinami 
ve dne budem lidem pro radost 
a v noci zůstaneme sami 
Honzo Laštovko, na shledanou! 

Miloš Doležal 
Kresba J. Bašta 



INFORMACE 
O TANEČNÍM KURZU 

Centrum - Dům dětí a mládeže Ledeč 
nad Sázavou připravuje taneční kurz pro 
dívky a chlapce od 15 let. 

Kurz bude probíhat od 26. září do 28. 
listopadu 1997 každý pátek od 18 do 21 
hodin a prodloužené lekce, věneček 
a ples v sobotu od 18 do 22 hodin v sále 
sokolovny. 

Obsahovat bude 9 tanečních lekcí, 
2 lekce prodloužené, věneček a ples. 

CENA KURZU 1000,- Kč 
Organizátoři kurzu preferují zájemce 
v tomto pořadí: 
1. Taneční dvojice - přihlásí se a zároveň 
zaplatí 
2. Chlapci jednotlivě - přihlásí se a za-
platí 
3. Dívky jednotlivě - přihlásí se, získají 
pořadové číslo a zaplatí jen v případě, že 
je přihlášen dostatečný počet tanečníků, 
odpovídající jejich pořadí. 

V případě, že ne, vyčkají s placením 
na další zájemce. 

Pořadí dívek a chlapců zapsaných 
jednotlivě, bude na viditelném místě 
v DDM zveřejněno. 

POKUD O TANEČNÍ KURZ PRO-
JEVÍ ZÁJEM MALÝ POČET DVOJIC, 
BUDE ZRUŠEN A VYBRANÉ PENÍ-
ZE VRÁCENY! 

Přihlášky a placení provádí v Domě 
dětí každý osobně nebo zákonní zástupci 
zájemců. 

Zápis začíná 5. května 1997 ve 14 
hodin v CENTRU DDM, končí 20. 
června 1997. 

Další informace o tanečním kurzu 
získáte v CENTRU DDM, Husovo nám. 
č. 242, tel. 0452/2415. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 
15.5. Veletová Jaroslava, 28. října 400 
18.5. Procházková Miloslava, 

Na Sibiři 558 
24. 5. Skála Alois, Havlíčkova 161 
24. 5. Drnovec Jiří, 28. října 500 
24. 5. Kajči Aloisie, Stínadla 1037 
29.5. Dvořáková Miluše, 

Habrecká 377 
30. 5. Martínková Věra, Souboř 7 

1.6. Rainhartová Zdeňka, 
Hradní 710 

3. 6. Beneš Ladislav, 28. října 566 
4. 6. Laudát Josef, A. Jiráska 784 

10. 6. Zelenková Věra, Na Žižkově 827 

75. narozeniny 
22.5. Smejkalová Regina, 

J. Fučíka 848 
25. 5. Vlčková Ludmila, Stínadla 1041 

7. 6. Záviška Josef, Na Pláckách 424 

80. narozeniny 
25. 5. Žáčková Anežka, Koželská 211 

85. narozeniny 
19.5. Radikovská Anna, 

Komenského 317 

94. narozeniny 
23. 5. Mašinová Anna, 5. května 1202 

NAROZENÍ 
30.3. Janáková Sabina, 

Pivovarská 1067 

ÚMRTÍ 
4. 4. Laštovka Jan, Haškova 603 
6. 4. Trsová Berta, Na Rámech 764 

17. 4. JUDr. Rejnek Pavel, Lipová 302 

PROGRAM KINA 
červen 1997 
3. 6. BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA 

20.00 h. Nový český barevný film 

5. 6. LID VERSUS - LARRY FLYNT 
20.00 h. Film M. Formana 

7. 6. IMPÉRIUM VRACÍ ÚDER 
20.00 h. Premiéra amerického filmu 

10.6. BÍLÁ SMRŠŤ 
20.00 h. Natočeno podle skutečnosti -

dobrodružná plavba 
v Karibském moři 

12.6. 101DALMATINŮ 
16.00 h. V hlavní roli 101 flekatých psů -

z dílny W. Disneye 

14.6. EMMA 
20.00 h. Milostná filmová komedie 

17.6. PASÁŽ 
20.00 h. Filmová tragikomedie 

s erotickým podtextem 

19 6. JERRY MAGUIRE 
20.00 h. Příběh o lásce, sexu 

a milionářích 

21. 6. DUNSTON: SÁM V HOTELU 
20.00 h. Úspěšná filmová komedie 

24. 6. MYŠKA A SOVA 
16.00 h. Pásmo českých pohádek 

24 6 BLÁZNIVÁ ŠKOLA 
20.00 h. Filmová komedie 

28. 6. APOLLO 13 
20.00 h. Dobrodružné drama 

O JMENECH 
Těžké je dělat hranici mezi jmény 

"českými" a "nečeskými". Za česká 
nutno pevně chápat jména dávaná 
dětem v našich zemích, ať jsou původu 
jakéhokoliv. Typicky českých jmen 
by byla samozřejmě značná menšina. 
Specificky česká jména jsou Jitřenka, 
Sněženka. Typicky český ze starších 
jmen je Křesomysl, jméno dnes už ne-
obvyklé. Kdežto typicky český Václav 
j e ještě v ruštině (Vjačeslav) a ve staré 
polštině (Wieceslaw; dnešní polské 
Waclaw je z češtiny). Specificky 
české jsou například citované Franta, 
Lojza, Tonda, Pepek, Máňa, Fráňa, 
Míla. 

Prvním květnovým jménem, které 
si dnes připomeneme, je STANISLAV 
(7. 5. - Benedikt, Jarloch, Dalma). 
Stanislav je staré slovanské jméno, ale 
jeho obliba trvá dodnes. Svědčí o tom 

i 57 ledečských Standů. Jméno zna-
mená nejspíše "ustav, upevni slávu". 
Prostě vlastnost stát na svém. V histo-
rii takto nejvíce proslul polský král to-
hoto jména, i když to byl spíše tyran. 

BLAŽENA (10. 5. - Beatrix, Be-
atrice, Jason, Gordon). Blaženka, 
Bláža je jméno v Čechách tradičně 
oblíbené. Šest ledečských Blažen to 
sice moc netvrdí, ale i móda jmen je 
vrtkavá. Jde vlastně o překlad latinské 
Beatrix. Jméno objevíme často v ro-
dokmenech středověkých a krá-
lovských rodin. 

MONIKA (21. 5. - Rejčka, Rixa, 
Hostimil, Hostislav). Toto jméno je 
evropsky oblíbené. Jeho původ je 
prastarý a znamená "jediná", spíše 
však "bohyně". 36 ledečským Moni-
kám posílám skvělou zprávu - svátek 
máte též 27. srpna! 

VLADIMÍR (23. 5. - Vladimíra, 
Vladěna, Předislava, Desider). Jméno 
je ve slovanském světě velmi oblíbe-

né. Také v Ledči najdeme - a ne-
jednoho - Vláďu, hnedle 76. Nej-
jednodušší vysvětlení je "vládce 
míru". Staroruské Vladiměr se dá také 
vykládat "velký svou mocí" a mohla 
by tu být i jistá příbuznost 
s germánským Valdemarem. Jméno 
Vladimír nesli různí vládcové a kníža-
ta. 

JANA (24. 5. - Johana). S Janou je 
to podobné jako s Janem - patří k nej-
rozšířenějším a nej oblíbenějším. 
V evropských kalendářích najdeme 
téměř dvacet Jan či Johan - obě jména 
jsou naprosto totožná (Johana -21 . 8.). 
Význam je stejný jako u mužského 
protějšku z hebrejského Jochánán, 
"Bůh je milostivý". Ze známých při-
pomeňme alespoň stále populární svě-
tici Janu z Arku. Kdybych všem 
Janám v Ledči měl poslat gratulaci, 
musel bych jich mít 221. Tedy alespoň 
symbolicky - BLAHOPŘEJI! 

OK 
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