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MĚSTSKÉ MUZEUM 
Od 1. dubna 1997 je po tříměsíční přestávce ledečské muzeum opět 

otevřeno pro veřejnost. 
Provozní náklady od letošního roku financuje Město Ledeč n. S. V minu-

lém roce tímto uváženým rozhodnutím zachránili zástupci města před likvi-
dací již 86 let existující muzeum, které je od r. 1986 ve správě Okresního 
vlastivědného muzea v Havlíčkově Brodě. 

Ledečské muzeum vzniklo na popud Muzejního spolku pro politický 
okres Ledeč nad Sázavou v r. 1911. Spolek pracoval pod vedením řídícího 
učitele J. Valcháře od r. 1908 především na shromažďování předmětů doku-
mentujících historii Ledečska a Dolnokralovicka. Proto mohla být pestrá 
sbírka brzy předvedena veřejnosti. Nejprve se tak stalo v Dolních Královi-
cích a od r. 1919 v Ledči nad Sázavou. V několika místnostech ledečského 
hradu jsou exponáty umístěny od r. 1938, kdy také muzeum přešlo do správy 
města. 

Přes průběžný nedostatek financí na odborné spravování sbírky, konzervo-
vání a restaurování se podařilo uchovat značnou část exponátů do dnešní 
doby. V nevelkém prostoru je množství vystavených předmětů tématicky 
uspořádáno, navíc v původních vitrinách z 30. let našeho století. Návštěvníci 
tak mohou zhlédnout doklady z minulosti Ledečska v ojediněle prezentované 
podobě. V ledečském muzeu je navíc k vidění sbírka zbraní, sbírka mincí 
a papírových platidel. 

Díky výraznější propagaci si v loňském roce muzeum prohlédlo 6170 ná-
vštěvníků z Čech, Polska, Německa, Rakouska, Ruska, Holandska, USA 
a Francie. 

I letos se zde zájemci mohou navíc dozvědět množství zajímavostí nejen 
z historie města a okolí, ale také o zdejším hradu, který je jedním z nej-
starších v Cechách. 

Muzeum bude přístupné celoročně 
říjen - květen (pondělí až pátek) 7.30-12.00 13.00-16.00 
květen - září (úterý až neděle) 9.00-12.00 13.00-16.00 
Na tel. č. 0452/621128 lze dohodnout návštěvy předem a také získat veškeré 
potřebné informace. M. Vančatová 

DEN ZEME 
Den Země 22. dubna byl poprvé 

slaven v roce 1970 v USA, kde akci 
uspořádali studenti ve snaze prosadit 
přijetí nových ekologických zákonů 
a zvýšení státních rozpočtů na 
ochranu životního prostředí. 
V rámci Dne Země byl formulován 
tento program: 
- stabilizovat počet lidí na Zemi 
- zvýšit energetickou účinnost 
- přejít na obnovitelné zdroje ener-

gie 
- recyklovat materiály a odpady 
- vyloučit z používání chemikálie 

a odpady, které ničí ozonovou 
vrstvu 

- omezit zemědělské techniky, které 
vedou k erozi půdy a ke snižování 
její produktivity. 
Od roku 1980 se Den Země slaví 

ve světě a od roku 1990 i u nás jako 
světový svátek ochrany životního 
prostředí, přírody a změn životního 
stylu. Je to příležitost připomenout 
si otázky životního prostředí v nej-
širším měřítku a zároveň šancí i pro 
nejmenší kolektivy i jednotlivce. 
Vždyť součástí životního prostředí 
jsme všichni a záleží opravdu na 
každém z nás, jaká bude budoucnost 
naší planety a tím i naše. 

19. - 27. dubna 
TÝDEN ČISTOTY 

Technické služby města 
Vám v týdnu od 21.4. do 25.4. 

zdarma odvezou nepotřebné věci 
z domácnosti a okolí Vašeho domu. 

Vše připravte 
v blízkosti popelových nádob. 
Firma COMPAG Batelov s.r.o. 

zajistí odvoz a likvidaci nebezpečného 
odpadu (televize, autobaterie, 

zářivky atd.). 

Upřesnění časů formou letáčků, 
které budou včas dodány. 

INFORMACE 
NA TELEFONNÍM ČÍSLE 2434 



STROM ŽIVOTA 
Ledeč nad Sázavou má k 1... 1. 1997 6369 obyvatel. V loňském roce se z Ledče 

odhlásilo 11Ó občanů a naopak sé jich do našeho města přihlásilo 115. Zemřelo 
39 našich spoluobčanů a do života jsme přivítali 35 malých občánků - Ledečáků. 

"Strom života" pro Ledeč, který otiskujeme, Vám nabízí zajímavý přehled 
o věkovém složení obyvatelstva. Vyčtete tu, že ženy mají navrch před muži a to 
nejen počtem, ale také věkem, že sedmdesátníků je víc než šedesátníků, že nej-
silnějšími ročníky žen jsou roky 1955 (60) a 1979 (60), u mužů 1953 (69) a 1955 
(70) atd. 

Doufám, že toto grafické znázornění Vám přinese zajímavé rozjímání. 
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Informační středisko 
, a odbor kultuny 

MU v Ledfii nad Sázavou 
si Vás dovolují pozvat 

1 8 . d u b n a n a 
KOMORNÍ KONCERT 

v programu skladby 
od Mozarta, Bacha, 

Beethovena, Martinů a dalších 
Účinkují; 

Marie Dušková - klavír 
Magda Kovářová - zpěv 

Denisa Višňáková - hoboj 
Viadímfr Novotný - kytara 

David Pleva - housle 
Koncert se uskuteční 

od 19. hodiny v secesním sále 
gymnázia v Ledcí n. S. 

MUŽI 

POSLOUCHÁTE RÁDI 
MODERNÍ I VÁŽNOU HUDBU? 

MÁTE ZÁJEM 0 PŮJČENÍ 
MAGNETOFONOVÝCH KAZET 

A KOMPAKTNÍCH DISKŮ? 

NAVŠTIVTE HUDEBNÍ ODDĚLENÍ 

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ 
v Ledči nad Sázavou 

Otevřeno v úterý a ve čtvrtek 
od 13.00 do 15.30 hodin 

ZPRÁVY Z RADNICE 
- P a n í Karbanová přijala nabídnutý byt 1+1 

v ul. M. Majerové. Uveřejněný pořadník na 
byty 1+1 se tedy posouvá o 1 místo. 

- MR doplnila a schválila pořadník pro pro-
nájem bytů Města o velikosti 2+1 takto: 
1 - Jan Procházka, Nádražní ul. 
2 - Květoslav Vávra, Mlýnská 147 
3 - Věra Kahounová, Rámy 928 

- 17. 3. '97 byla uvedena do funkce nového 
tajemníka pí Kubistová, dosavadní vedoucí 
živnostenského odboru. Výběrové řízení ne-
bylo vyhlašováno, protože nebudě přijímán 
žádný nový pracovník. 

- K 31. 3. '97 rozvázala pracovní poměr 
JUDr. Jambrichová. Ani na její místo nebu-
de přijímán nový pracovník. 

- V rámci uvedených dvou změn došlo k roz-
sáhlejší reorganizaci práce v jednotlivých 
útvarech tak, aby se všechna dosud zajišťo-
vaná práce stihla s menším počtem pra-
covníků. K dnešnímu dni je to ponížení 
aparátu již o 3 pracovníky v tomto voleb-
ním období. 

- Město připravuje žádost o dotaci na stavbu 
dalšího pavilonu v sousedství domů pečova-
telské služby a to pod názvem "penzion" 
pro seniory v počtu bytů 9x 1+1 a 10x1. 
Tímto záměrem je sledováno uvolňování 
rozměrnějších bytů pro mladé rodiny, které 
osamělí lidé obývají a na které po dalších 
zvýšeních nájemného nebudou mít dostatek 
financí. 

- "Zdravotnická a sociální zařízení města 
Ledeč nad Sázavou". Rozhodnutím MR byl 
název zkrácen na "ZASOZ s.r.o.". 

- Město připravilo bezplatnou soutěž na 
půdní nástavby panelových domů v oblasti 
sídliště Stínadla, ul. M. Majerové čp. 924, 
930 a 940. Své řešení již zaslaly 3 firmy. 
Pokud budou ještě poskytovány státní pří-
spěvky, počítá se s realizací v závěru roku 
'98. 

- MR projednala rozbor hospodaření Města 
za rok 1996. Tento rozbor bude projednáván 
na MZ dne 23.4. '97. 

- MR schválila, na základě rozhodnutí MZ ze 
dne 4. 9. '96 o převzetí muzea pod správu 
Města, přijetí pí Miroslavy Vančatové do 
pracovního poměru na dobu určitou jako 
průvodce a pracovníka v městském muzeu. 

- K aktuálnímu tématu "plynofikace" se vrátí-
me v některých z příštích čísel LN. 

KINO SLAVÍ 
ČTYŘICÍTKU 

Nedá se říci, že by to byla oslava bujná, 
neboť malá kina ve státě doslova živoří 
a naše kino tedy není výjimkou. Když uvá-
žíme, že za poslední roky bylo v Cechách 
zrušeno více jak padesát procent kin, mů-
žeme být rádi, že to naše stále ještě "jde". 

Před čtyřiceti lety bylo vybudování kina 
hlavní stavební akcí města. Stavělo se tři 
roky a slavnostně bylo otevřeno 30. dubna 
1957 ředitelem Krajského filmového pod-
niku v Jihlavě, panem Kafkou, za účasti 
představitelů okresu a samozřejmě 
i tehdejšího vedení města, v čele s předse-
dou panem Rotterem. Večer se konalo 
slavnostní představení československého 
filmu LABAKAN. Vlastnímu promítání 
předcházelo kulturní vystoupení pěveckého 
souboru "Jednota" s dvojzpěvy od A. Dvo-
řáka. Kino si vyžádalo náklady 1 700 tisíc 
Kč. 

Přejme si, aby naše kino nadále sloužilo 
veřejnosti, byť v nových ekonomických 
i kulturních podmínkách a to je velmi 
těžké. OK 



Pokračujeme v seriálu informací o práci jednotlivých odborů Městského úřadu v Ledči. Tyto nuiteriály zpracovávají vedoucí 
jednotlivých odborů. Z technických důvodů nám v březnovém čísle Ledečských novin vypadlo jméno vedoucí finančního odboru paní 
Ludmily Štěpánkové, která zpracovala příspěvek jednoho z nejdůlezitějsích odborů. Redakce se omlouvá. 

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
Práce tohoto odboru se dá rozdělit na 
čtyři úseky a to: 

Usek územně správní: 

- Připravuje územně plánovací podklady 
pro dlouhodobý a perspektivní program 
výstavby města včetně zájmových obcí 

- pořizuje územně plánovací dokumentaci 
(dále je ÚPD) a připravuje ji ke schvále-
ní městskému zastupitelstvu 

- sleduje, zda se nezměnily předpoklady, 
za nichž byla UPD zpracována, pořizuje 
doplňky a změny schválení UPD a při-
pravuje k projednání a schválení 

- posuzuje a projednává předprojektové 
dokumentace 

- projednává územní řízení o umístění sta-
veb, o využití území, o ochranném 
území nebo ochranném pásmu, o staveb-
ní uzávěře včetně vydání rozhodnutí 

- odborně spolupracuje s odborem životní-
ho prostředí v otázkách tvorby a ochrany 
životního prostředí 

- doporučuje vydání souhlasu k vynětí po-
zemků ze zemědělského půdního fondu 

- vydává souhlasy s dělením nebo scelo-
váním pozemků pro katastrální úřad 

V současné době má Město Ledeč nad 
Sázavou schválený od listopadu r. 1996 
nový územní plán. Jeho projednání 
a schválení bylo časově velmi náročné 
a trvalo od zadání ÚPD v roce 1994 až do 
konce roku 1996. Pro odbor je to velice dů-
ležitý pomocník. Podle něho se snadno do-
mluví s potencionálním stavebníkem, zda 
jeho záměry lze uskutečnit, případně za ja-
kých podmínek. V budoucnu by bylo veli-
ce výhodné nejen pro náš odbor, ale ixpro 
příslušné obecní úřady, aby takovou ÚPD 
měly všechny obce. Každá změna UPD 
musí být schválena zastupitelstvem a pro-
bíhá podobně jako schválení nového 
územního plánu - časově náročná. 

Schválená UPD je podklad pro vydání 
územního rozhodnutí. Uzemní rozhodnutí 
je prvním dokumentem, který musí inves-
tor získat. Je to počáteční krok k získání 
stavebního povolení. K žádosti musí inves-
tor doložit rozpracovanou projektovou do-
kumentaci, zpravidla do stupně územního 
rozhodnutí, ze které je zřejmá velikost 
a kapacita objektu, základní konstrukční, 
dispoziční a architektonické řešení, údaje 
o požadované potřebě médií, o způsobu vy-
tápění, odkanalizování, vlivu na životní 
prostředí atd. Každou takovou žádost 
o územním rozhodnutí musí odbor prošetřit 
na místě samém spolu s orgány státní sprá-
vy včetně správců inženýrských sítí a poří-
dit z tohoto jednání protokol. Pokud jsou 
všechna stanoviska kladná a umístění stav-
by je v souladu s vyhl. č. 85/1976 Sb., 
o podrobnější úpravě územního řízení 
a stavebním řádu, ve znění vyhl.č. 
155/1980 Sb. a vyhl. č. 378/1992 Sb. lze 
následně vydat příslušné rozhodnutí. Sta-
tistika uvádí, že v roce 1995 bylo odborem 
vydáno 28 územních rozhodnutí, v roce 
1996 stoupl celkový počet vydaných roz-
hodnutí již na čtyřicet. 

Usek stavebně správní: 

- vydává sdělení k ohlášení udržovacích 
prací, stavebních úprav a drobných staveb 

- vydává stavební povolení na stavby 
včetně jejich změn (přístavby, nástavby, 
stavební úpravy), povolení terénních 

úprav a prací, informačního, reklamního 
a propagačního zařízení, povolení změn 
staveb před jejím dokončením a změn 
v užívání staveb 

- vydává povolení a nařízení odstranění 
staveb 

- provádí nařízení zabezpečovacích prací, 
udržovacích prací a nezbytných úprav 

- provádí kolaudace staveb a jejich změn 
- vydává povolení k prozatímnímu užívání 

staveb ke zkušebnímu provozu 
- vydává povolení k předčasnému užívání 

staveb 
- provádí vy vlastnění pozemků a staveb 

Ke každé žádosti o stavební povolení se 
předkládá projektová dokumentace zároveň 
projednaná rovněž s orgány státní správy 
a správci inženýrských sítí. Stavební úřad 
každou předloženou dokumentaci přezkou-
má, zda je úplná a zda odpovídá vyhl. č. 
83/1976 Sb., o obecných technických poža-
davcích na výstavbu, ve znění vyhl. č. 
45/1979 Sb. a vyhl. č. 376/1992 Sb. a pí-
semným oznámením zahájí stavební řízení 
zpravidla spojené s místním šetřením na 
místě stavby, keré musí být odborem zaslá-
no všem, účastníkům řízení do vlastních 
rukou. Účastníkem řízení jsou žadatelé 
o stavební povolení, kteří se prokazují 
vlastnickým nebo jiným právem k pozem-
ku příp. i stavbě, majitelé sousedních ne-
movitostí, správci inž. sítí a dotčené orgány 
státní správy. Z toho vyplývá, že se vždy 
jedná o velký okruh obesílaných účastníků 
řízení. Náklady na poštovné jsou vyšší než 
správní poplatek dle zák. č. 20/1996 Sb. 
uhrazený stavebníkem za vydání požado-
vaného rozhodnutí. 

Pokud nejsou při stavebním řízení zjiště-
ny rozpory, vydá stavební úřad stavební po-
volení, které má platnost dva roky. Do té 
doby musí stavebník stavbu zahájit. V praxi 
se stává, že rozestavěné stavby nejsou do-
končovány ve stanovených termínech a sta-
vebníci žádají z různých důvodů 
o prodloužení platnosti stavebního povolení. 
Nejčastěji uváděným problémem jsou fi-
nanční možností stavebníků. Přesto, že sta-
vební úřad bere v úvahu, že každým rokem 
stoupají náklady na stavební materiály, nelze 
donekonečna rozestavěné stavby prodlužo-
vat. Pro informaci v roce 1995 bylo vydáno 
81 stavebních povolení a v roce 1996 již 
bylo vydáno 111 stavebních povolení 
v celkové hodnotě cca 196 mil. Kč. 

Po dokončení stavby lze stavbu užívat 
jen na základě kolaudačního rozhodnutí. 
Kolaudovaná stavba musí odpovídat ověře-
né projektové dokumentaci, musí splňovat 
podmínky stavebního povolení, musí být 
doloženy všechny doklady o výsledcích 
předepsaných zkoušek, na stavbě nesmí být 
zjištěny žádné závažné nedostatky, které 
by bránily bezpečnému užívání stavby. 
Pokud nejsou splněny řádné podmínky pro 
užívání, stavební úřad je nucen kolaudační 
řízení přerušit, případně zahájit další pří-
slušné řízení. Vydaným kolaudačním roz-
hodnutím stavebníkovi nastává povinnost, 
aby požádal o zapsání nové stavby do ka-
tastru nemovitostí na katastrálním úřadě 
v Havl. Brodě). 

Úsek státního stavebního dohledu: 

- provádění státního stavebního dohledu 
- kontrola rozestavěnosti staveb 
- vedení přestupkových řízení ve věcech 

porušení stavebního zákona 

- ukládání sankcí dle stavebního zákona 
- vedení řízení o odstranění nepovolených 

staveb nebo staveb v rozporu s vydaným 
stavebním povolením 

- vydávání nařízení odstranit nepovolenou 
stavbu nebo dodatečné povolení této 
stavby (případné vydání souhlasu s uží-
váním) 

- vydávání nařízení zabezpečovacích prací 
nebo údržby stavby 

- kontrola nepovolených staveb dle sta-
vebního zákona (reklamní zařízení, te-
rénní úpravy, drobné stavby apod.) 

- vydávání kolaudačního rozhodnutí u do-
datečně povolených staveb 

Plnění těchto úkolů je pro stavební úřad 
úsekem nepříjemným (nařizování, ukládání 
pokut, odstraňování nepovolených staveb 
atd.), ale přesto velice důležitým pro 
respektování stavebního zákona. Není zá-
jmem stavebního úřadu stavebníky bezdů-
vodně pokutovat, v konečném rozhodnutí 
je vždy důsledně zvažována míra zavinění 
předmětného přestupku. Každý občan by si 
měl uvědomit, že obcházet zákony se nevy-
plácí. Občané se domnívají, že pokud 
vlastní pozemek, mají právo si na něm po-
stavit jakoukoliv stavbu. Bez příslušných 
rozhodnutí stavebního úřadu nelze žádnou 
stavbu začít stavět na pozemku dle přání 
a rozhodnutí stavebníka (chaty, za-
hrádkářské kolonie). 

Úsek dopravy a silničního hospodářství: 

- vydává povolení oprav a rekonstrukcí 
místních komunikací a chodníků 

- povoluje uzavírku místních komunikací 
- povoluje zvláštní užívání místních ko-

munikací, chodníků a veřejných 
prostranství 

Z výše uvedeného vyplývá, že pracovní 
náplň odboru je náročná. Státní správu vy-
konává na území 18-ti obcí a 30-ti částí 
obcí, což představuje 40 katastrálních 
území o celkové výměře 14 541 ha. 

Na městský úřad v roce 1996 došlo cca 
2800 žádostí a jiných podání, z toho na 
odbor výstavby a ÚP jich bylo 827. Podle 
vlastní podací pošty bylo vyřízeno 942 
všech podání. 

Dále velký nárůst agendy vznikl v sou-
ladu s novelou zákona o katastru nemovi-
tostí. Stavební úřad se musí vyjadřovat ke 
všem prodejům a převodům, kde dochází 
k dělení nebo zcelování pozemků ve všech 
obcích v obvodu, kde vykonává státní sprá-
vu. 

Při každém převodu nemovitosti pro 
zápis do katastru nemovitostí stavební úřad 
vydává potvrzení, že stavba slouží k účelu, 
ke kterému svým stavebně technickým 
uspořádáním byla povolena. Toto potvrzení 
právoplatně nahrazuje kolaudační roz-
hodnutí pro stavby, u nichž se nedochovala 
žádná dokumentace. 

Závěrem děkujeme všem stavebníkům, 
kteří svými silami napomáhají v řešení by-
tových situací především pro mladé rodiny, 
různými přestavbami a budováním prů-
myslových firem rozšiřují, i když zatím 
v malém počtu, nová pracovní místa pro 
obyvatele města Ledče nad Sázavou. Dá se 
říci, že velký počet občanů, kteří vlastní 
pozemek nebo stavbu se stavební parcelou, 
danou dobou i v malých obcích, výrazně 
využívá svých možností^ k realizaci 
různých staveb. Cubanová Zd. 



SKAUTSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ 
Akce Sluneční zátoka - památník J. Foglara - Jestřába 

V minulém čísle Ledečských novin bylo naším střediskem slíbené pokračování 
informovanosti veřejnosti o akci Sluneční zátoka u Vilémovic. 

Plníme slovo. Při příležitosti 90. narozenin Jaroslava Foglara - Jestřába, bude dne 5. 
července v dopoledních hodinách letošního roku ve Sluneční zátoce na řece Sázavě (neda-
leko obce Vilémovice u Ledče nad Sázavou), odhalen památník táborů Pražské dvojky, 
organizované v letech 1925-1945 J. Foglarem. Celá tato akce je připravována Pražskou 
dvojkou, Miroslavem Plachým - Mikynem (stř. vůdce ze Světlé). Autor pamětní desky 
a kamenného památníku je Vladimír Pechar - Pluto (návrh byl odsouhlasen 30. 11. 1996 
J. Foglarem). Odznak Sluneční zátoky navrhl M. Plachý - Miky, ve spolupráci s V. Pecha-
rem. Odznak bude realizován v barvách: přírodní, bronz, stříbro. O ražení a výrobu se po-
stará Eduard Pazourek - Zlaťák z Rosic n. Labem. Prodávat jej bude středisko Ledeč. Toto 
středisko zařídí ostatní práce spojené s touto akcí. 

Bratr Sam z Kvasic dělá pohlednice a příležitostné razítko. 
O této akci vás budeme na stránkách LN ještě informovat. 

• • • 
Regionální rýžování zlata 

Dne 10. května 1997 se uskuteční již 4. regionální "rejžování zlata". Je přislíbena účast 
profesionálů na tomto klání - zlatokopů. Zájemci nechť vloží do obálky přeloženou 
ofrankovanou obálku, napíší na ni adresu a dostanou "zvadlo", propozice i přihlášku. 

Tuto akci připravuje středisko skautů a skautek ČR v Ledči a ve spolupráci T.O. Svo-
bodní tuláci, rovněž z Ledče. 

Pište na adresu: JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko 501.04, Ledeč nad Sáza-
vou. T.B. 

Vzpomínky na tábory Dvojky 
ve Sluneční zátoce v r. 1943 - 45 

Po zákazu skautingu německými úřady koncem r. 1940 měla Dvojka ilegální tábory 
v okolí Sluneční zátoky. 

Tábor Věrných v osadě Veliká - 1941, v r. 1942 - tábor Alvareze na samotě Kocanda 
nad Sluneční zátokou u Ledče. Tyto tábory byly ve venkovských chalupách, kde si oddíl 
vždy najal místnost k ubytování (hoši tam vyrobili palandy na spaní) a malou kuchyňku 
pro společné vaření. Na táborech bylo asi 15 členů s vedoucími Jestřábem a Jumbem, 
účastnil se jich také nynější starosta Junáka - bratr dr. Jiří Navrátil. Můj první tábor byl až 
v r. 1943 - tábor ve Zlatém údolí. Ten se konal už v domečcích za Sluneční zátokou, které 
tam těsně před válkou vybudoval vinohradský. Sokol. Měli jsme prostornou jídelnu 
s krbem, menší místnost pro vedoucí, kuchyň s velkým sporákem a ubytovací "kóje", vždy 
pro pět chlapců. Na táboře probíhala velká dlouhodobá hra Zlaté údolí se složitými dražba-
mi "claimů", vyhrála ji naše červená služba z Tygří družiny. Jumbo uspořádal velké celo-
denní manévry na Melechově, při kterých byl oddíl rozdělen do dvou armád. Na tábor 
přijela i německá úřední kontrola, nezjistila ale žádné závady (byli jsme oficiálně zapsáni 
v klubu českých turistů). 

Rok 1944 - Tábor strachu jsme konali na stejném místě přes zákaz německých úřadů. 
Dlouhodobá táborová hra se jmenovala Výprava na Yucatan a vyhrála ji opět moje červená 
hlídka. Při závěrečné dobrodružné cestě za pokladem jsme spouštěli na laně nejmenšího 
člena do jeskyně v kolmé skále nad Stvořidly (těm jsme tradičně říkali Rejžák). Koncem 
války byl už velký nedostatek potravin. K večeři jsme měli jenom chleby s hořčicí nebo 
s umělým medem a čaj z lipových květů, které jsme si sami natrhali. Velkým svátkem 
bylo, když bráškové Skag a Honzík přivezli od příbuzných z myslivny velký kus srnčího 
masa, bandasku smetany a pytel domácích tvarohových buchet! 

(Pokračování v příštím čísle) 
Dle VI. Janíka - Dana - zpracoval T. Bay 

Z DOPISU PANA FOGLARA 
Nedávno redakce LN obdržela už druhý dopis od pana Foglara. Ten první jsme 

otiskli v prvním čísle letošního roku. Pochválil naše noviny, poptal se na lidi i udá-
losti v našem městě (jeho zdejší pobyt je popisován i na jiném místě tohoto vydá-
ní). V dopise líčí i následující příhodu: 

Byl jsem kdysi na nákupu z našeho tábora v Ledči a spatřil jsem hrozivý výjev: Po ná-
městí tryskem pádilo koňské spřežení se žebřiňákem a za ním klopýtal muž staršího věku, 
s bičem v ruce a marně svolával lidi k nějaké pomoci. Shodil jsem ze zad tornu s nákupem 
a ačkoliv se koní bojím, vrhl jsem se proti nim, chytil jsem náručního koně za uzdu a poda-
řilo se mi splašené spřežení zastavit, i když mne několik metrů vláčelo po dlažbě. Jedno ze 
skautských přikázání je, aby skaut vykonal alespoň jeden dobrý čin denně. Já si za tento 
čin považoval to zastavení splašených koní a byl jsem tehdy na sebe pak trochu pyšný! 

Ještě několik drobností. Můj strýc ing. Fr. Fišer se měl kdysi stát ministrem železnic, sešlo 
z toho tím, že mu rodina pozvání k jednání založila do starých novin - a funkce byla zadána 
komusi jinému! Tehdy z toho byla doma velká bouře !!! O několik let později strýc František 
zemřel v sanitce, když jej vezli kamsi na léčení. Strýc ing. Zdeněk Fišer to měl lehčí, zemřel 
ve spaní. V době života byl úředním geometrem a zmapoval zemědělcům jejich sporné po-
zemky v celém okolí Ledče. Za první světové války přeběhl k Rusům, byl kdesi jako zajatec 
v obci Damica, když ji Rakušané dobyli, hrozili mu, že jej jako zběha oběsí. Nestalo se tak, 
vznikla ČSR a strýc byl zachráněn. Jako chlapec jsem s ním šel na radnici v Praze pro nové 
doklady, on kráčel ještě v zajateckém ruském munduru. Bydlel u naší rodiny pak ještě asi 
2 roky, až se usadil v Ledči jako úředně oprávněný civilní geometr. 

CENTRUM 
- Dům dětí a mládeže 
v Ledči nad Sázavou 

pořádá 
dětský letní tábor 

HRADIŠŤSKO 97. 

Termín: 
1. běh 2. 8 . -9 . 8. 

2. běh 9. 8. - 16. 8. 

Cena: 
1 400,- Kč 

Ubytování: 
Čtyřlůžkové chatičky a dvou až 
pětilůžkové pokojíky ve stálé bu-
dově, jídelna a hygienické zaříze-
ní také v budově. 

Stravování: 
Snídani, oběd, večeře - zajišťuje 
provozovatel ubytovací kapacity, 
svačinu zajišťuje náš pracovník. 

Něco o místě tábora: 
Hradištsko je obec poblíž Pikovic 
u Prahy pod vrchem Medníkem. 
Tábor leží přímo na břehu Sáza-
vy, která zde protéká hlubokým 
údolím, navštěvovaným předev-
ším vodáky, trempy a chataři. 
Poblíž je Slapská a Štěchovická 
přehrada. 

Další informace: 
Vaše dítě je přihlášeno v okamži-
ku, kdy odevzdá v DDM vyplně-
nou přihlášku, kterou zde na 
vyžádání obdrží. Složenky na za-
placení předáme závazně přihlá-
šeným dětem ve škole. 
Organizační pokyny obdržíte 
v červnu. 
Těšíme se na Vás, těšte se na nás. 
Pracovníci DDM. 

j TJ SOKOL vyhlašuje = 

konkurz 
• na správce sokolovny • 
• s možností půjčení bytu. • 

: Písemné žádosti zasílejte Z 
: na adresu: Z 
• SOKOL : 
: Tyršovo nábřeží 433 • 
; Ledeč nad Sázavou • 

i 



PLYNOVÉ TOPENÍ -
TOPENÍ BUDOUCNOSTI 

Za přijatelné ceny nabízí spo-
lečnost 

TUSING s.r.o. 
Vysoký komfort, pohodlná 
a snadná obsluha se špičkovou 
technikou kotlů Lamborghini, 
Imar, Vaillant, Junkers.... 

Zajistíme kompletní dodávku 
včetně: 

- projetkové 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 hod. 

Dále nabízíme 
PB lahve: 2 kg 

10 kg 
33 kg 
za výhodné ceny. 

Montáž zařízení LPG - alterna-
tivní pohon benzín - plyn 

Podrobnější informace na tel.: 

0452-620570 pí Machálková 
0452-620733 ing. Šimůnek 

nebo na adrese prodejního skla-
du: 

Hradec 8 u Ledče nad Sázavou 

FIRMA TERMSERVIS 
Havlíčkův Brod 

nabízí 
občanům Ledečska služby 
v oblasti oprav a servisu 

všech druhů praček, 
sporáků, ohřívačů vody, 
akumulačních kamen. 

Dále nabízíme 
prodej, montáž a servis 
ekologického vytápění 

PROTHERM: 
Firma nabízí kvalitní služby 

v krátkých dodacích lhůtách, 
Žižkova 125, Havlíčkův Brod 

T.; 0451/24030 

POMOZTE NÁM ZACHRÁNIT 
PRO LEDEČ I.A TŘÍDU! 
Skončil zimní fotbalový poklid, očekává se dramatické jaro. Nezvykle dlouhá, více 
než tři měsíce trvající zimní fotbalová přestávka proběhla celkem v poklidu. Má-li 
to být klid před bouřkou, pak na jaře je nač se těšit. Jak je to s ledečskými 
fotbalovými gladiátory jsem se zeptal vedoucího "A" mužstva Ledče - Františka 
Milichovského. 

Zimní přípravu jsme zahájili 14 dní po 
posledním podzimním kole - 23. 11. 1996. 
Probíhala společně "A" i "B" týmů, včetně 
vybraných dorostenců, v posilovně, 
tělocvičně i venku na hřišti v Kamenné 
Lhotě - tam i zpět se hráči přesouvali 
krosovým během. Tréninkové hřiště Na 
Pláckách je zavezené hlínou a bude se 
teprve letos upravovat?! 

Zúčastnili jsme se zimního turnaje 
v Humpolci (2. místo z 12-ti účastníků) 
s výsledky: Světlá 0:1, Polná 3:0, V. 
Žďár 2:0, Humpolec A 2:2, Lukavec 1:2 
a ve finále znovu Světlá 0:2 (po 
výborném výkonu v I. poločase a smůle 
ve druhém). Dále část hráčů hřála 
okresní ligu v sálové kopané 
v Chotěbořf (5. místo z 16-ti účastníků). 
Sehráli jsme ještě tyto přípravné zápasy: 
s LUČÍCÍ 3:2, v K. Lhotě 3:2., 
v Kamenici n. Lipou 1:2, ve Ždírci 2:2, 
se Zbýšovem 4:3 a v Chotěboři 0:2. 
Domácí zápasy i tréninky jsme odehráli 
v Kam. Lhotě, kde si pochvalujeme 
výbornou spolupráci. 

Přípravu jsme zakončili 14. - 16. 3. 
1997 soustředěním v Třemošnici, kde 
kromě tréninků jsme odehráli zápasy 
s Práchovicemi 2:0, s Míčovém 1:2 a s 
Třemošnici 1:1. Pobyt si hráči z velké 
části hradili sami. 

Zimní přípravy se s větší či menší 
účastí zúčastnili tito hráči: Edr, Brož st., 
Pecha, Vágner, Zika, Brož ml., 
Pechanec, Habásko, Horajs, Holeta, 
Čapek, Vlastník, Ouřada, Radoš, 
Matlach, Mašek, Jindra, Machala 
a dorostenci Anděl, Milichovský, 
Moučka, Dočkal, Marek, Procházka 
a Vosyka. 

Vzhledem k tíživé finanční situaci se 
nepodařilo zajistit žádné posily pro jarní 
sezónu (plán je udržet I.A třídu = 2. 
místo v okrese za H. Brodem), ani 
prodloužit hostování Výborného z K. 
Lhoty. Musíme se proto spolehnout na 
tento úzký kádr vlastních odchovanců. 
Tuto nejkvalitnější přípravu za poslední 
léta vedl trenér Miroslav Kouba, který 
úplně zdarma obětoval část svého volna 
i podnikatelského času. 

Zároveň bych chtěl apelovat na věrné 
diváky, aby navštěvovali naše domácí 
zápasy v hojném počtu a slušně 
povzbuzovali, i když se tomuto 
mladému kádru (věkový průměr 21 let) 
nebude někdy dařit tak, jak si jistě 
všichni přejeme. Zároveň k nám budou 
rozhodčí i soupeři jezdit rádi a nebudou 
se obávat urážek, jak tomu bylo 
v minulých sezónách. My se potom 
nebudeme stydět jezdit bez Vás diváků 
k soupeřům. 

Rozlosování domácích zápasů 
"JARO" 1997 

29. 3. so 15,00 KF"B" - Lučice 
6. 4. ne 14,15 KF"D" - Rosice 

16,30 KF"A" - Načešice 
12. 4. so 16,30 KF'B" - St. Ransko 
20. 4. ne 14,45 KF"D" - Světlá 

17,00 KF"A" - Králíky 
26. 4. so 17,00 KF"B" - SK Přibyslav 
4. 5. ne 14,45 KF"D" - Hlinsko 

17,00 KF"A" - Polička 
10. 5. so 17,00 KF"B" - Gol. Jeníkov 
24. 5. so 17,00 KF"B" - Chotěboř 
25. 5. ne 14,45 KF"D" -Habry 

17,00 KF"A" - Dobruška 
7. 6. so 17,00 KF'B" -Habry 
8. 6. ne 14,45 KF"D" - Heř. Městec 

17,00 KF"A" - Lípa n /Orl. 
21. 6. so 17,00 KF"B" - Víska 
22. 6. ne 14,45 KF"D" - Skuteč 

17,00 KF"A" - Skuteč 



Rybaření na řece Sázavě v Ledči nad Sázavou 
Rybářská organizace v Ledči nad 

Sázavou vznikla na základě ustavují-
cí schůze dne 20. ledna 1919. Od 
této doby se traduje činnost a ob-
hospodařování rybářského revíru Sá-
zava 11 a 11 P v Ledči nad Sázavou. 
Z původních šedesátiti zakládajících 
členů se rybářská organizace v Ledči 
nad Sázavou rozrostla na cca 350 
členů. 

Současná místní organizace České-
ho rybářského svazu v Ledči nad Sá-
zavou provozuje sportovní rybolov 
a hospodaří na Sázavě ve spolupráci 
s Územním svazem hlavního města 
Prahy v rámci svazového hospodaření. 
A to na mimopstruhovém revíru Sáza-
va 11 o délce 8 km (17,0 ha), který 
sahá od jezu mlýna v Chřenovicích až 
k Matlaškám u obce Vilémovice a na 
pstruhovém revíru Sázava 11 P, který 
navazuje na jižzmíněný revír u Matla-
šek a sahá k Čihákovu lomu v k. ú. 
obce Trpišovice, o délce 3 km (9,0 
ha). Tento úsek Sázavy, zvaný též 
Stvořidla, je jedním z nejkrásnějších 
rybářských revírů řeky. Příroda zde do 
jejího koryta usadila značné množství 
balvanů a dalších přírodních překážek, 
které řeka na své další cestě musí pře-
konat. Při překonávání těchto překá-
žek voda vytváří velké množství 
přirozených přepadů a peřejí, které za-
jišťují okysličení vody a poskytují 
dobré úkryty pro pstruhy, sivěny a li-
pany. 

I když se po vybudování čističek 
v Havlíčkově Brodě, Světlé nad Sáza-
vou a v Ledči nad Sázavou čistota 
vody zlepšila, nestačí řeka vlastní pro-
dukcí přirozeného výtěru generačních 

ryb uspokojit sportovní rybáře. Z to-
hoto důvodu je nutné každý rok do-
plňovat obsádku revírů o ryby 
z chovných rybníků, potoků a líhní. 

V roce 1996 byly revíry Sázava 11 
a 11 P osazeny těmito rybami: 

mimopstruhový revír Sázava 11: 
kapr - 8775 ks, lín - 1000 ks, cejn -
3000 ks, štika - 4500 ks, candát -
1500 ks, sumec - 1000 ks, úhoř -
3300 ks, amur - 1000 ks, bílá ryba -
4000 ks, tloušť - 1000 ks, podoustev -
1000 ks, parma - 2000 ks, mník -

1000 ks, ostroretka - 2000 ks, hlavat-
ka - 300 ks, pstruh duhový - 300 ks, 
bolen - 1000 ks a rak - 100 ks. 

pstruhový revír Sázava 11 P: pstruh 
obecný - 4000 ks, pstruh duhový -
13.50 ks, lipan - 1000 ks a sivěn -
1000 ks. 

Jak je vidět z uvedeného přehledu 
zarybnění, bylo nutné vynaložit nema-
lé prostředky a úsilí, aby měli rybáři 
ve stávající sezoně roku 1997 co 
sportovně lovit. 

Rybáře, pokud se týká jejich vztahu 
k sportovnímu rybolovu, je možné 
rozdělit do tří skupin. První, a to nej-

větší skupina rybářů, uloží svoji vý-
zbroj a výstroj někam, kde nepřekáží, 
jakmile začne teplota klesat směrem 
k nule a opráší ji až v teplých dnech 
další rybářské sezony. 

Druhá skupina se naopak ani v zim-
ním období svého vztahu k rybaření 
nevzdá, i když by nikoho z ní nena-
padlo vypravit se k vodě a zkusit chy-
tat za studeného nebo dokonce 
mrazivého počasí. Rybáři tohoto typu 
považují zimu za vhodnou dobu k na-
pravení všeho, co na jejich "nádobíč-
ku" napáchala uplynulá sezona. 
I zimní měsíce tak mohou proměnit 
v čas docela zajímavých zážitků spja-
tých s jejich zálibou. Jak je pěkné, 
probrat hezky podrobně jeden kus naší 
výzbroje za druhým, pruty a navijáky 
počínaje a umělými nástrahami, zátě-
žemi a splávky konče. Tato inventura 
nejen napoví, co je třeba opravit, upra-
vit, případně dokoupit v průběhu 
zimního období. 

Třetí skupina zimních rybářů je 
sice nejmenší, ale rozhodně ne zane-
dbatelná. Jak ukazují jejich zkuše-
nosti, jde to někdy tak dobře, že 
v porovnání s jinými obdobími roku 
je zima vlastně pro ně ta nejlepší 
doba. Potřebují ovšem trochu otuži-
losti, vybavení, které je ochrání před 
prochladnutím nebo dokonce před 
omrznutím a také vědomosti, bez 
nichž by mnoho úspěchu neměli. 
Musí například vědět, že chladná 
voda snižuje aktivitu ryb, že je musí 
hledat tam, kde je voda hlubší a po-
maleji proudí, že záběr od ryby bude 
také klidnější a pomalejší. Hlavním 
způsobem lovu v tomto období je 
plavaná. K tomu patří i znalosti 
o nástrahách. Hlavní zásadou je, že 
mají být malé, ať už jde o nástrahy 
rostlinné (rohlík, těsto, burizony, 
kroupy), nebo živočišné (patentky, 
hnojáčci, masní červi). 

Nedá se říci, že rybářská sezona na 
některých mimopstruhových revírech 
končí nebo začíná. Na revíru Sázava 
II lze chytat celoročně, lze však lovit 
pouze ty ryby, které nejsou dle ry-
bářského řádu hájeny. 

Naproti tomu rybáři "pstruhaři", 
kteří se věnují lovu ryb v pstruhovém 
revíru Sázava 11 P, si musí ještě 
chvilku počkat, neboť jejich rybářská 
sezona začíná 16. dubna a končí k 30. 
11. příslušného roku, s omezeními dle 
rybářského řádu platného pro vody 
pstruhové. 

Závěrem přejeme všem rybářům 
a rybářkám bohaté úlovky a mnoho 
příjemných zážitků z rybolovu v sezo-
ně 1997 na březích řeky Sázavy. 

M. Jelínek 

5. března '97 navštívil naše město místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR ing. Jan Kasal, jeho poradce ing. Jan Málek a ing. Miškovský - místopředseda 
W PF ČR. Hlavními tématy jednání byla zadluženost města v souvislosti s výstavbou 
ČOV, osud nemocnice Háj a současný stav a.s. Kovofiniš. 



SUŠENÁ EXOTIKA 
V březnu byla uvedena do provozu nová prodejna na Husově náměstí. 

Svým sortimentem se výrazně odlišuje od většiny obchodů v našem 
městě. Je to "krámek" pro potěšeni očí i ducha. 

Manželé Šimonovi tu nabízejí své vlastní výrobky, které jistě mohou 
vyzdobit každý interiér. Doménou jsou aranžované kompozice suchých 
květin, v nichž svou krásou a neobvyklostí překvapí zejména exotické 
květy, plody, semena a dokonce i houby. K máni tu jsou dárkové 
předměty, bytové doplňky, proutěné zboží. Můžete si tu nechat připravit 
aranžmá na zakázku, samozřejmě s odbornou pomocí prodávajících. 

Z koníčků Šimonových se stala živnost. Dnes nabízejí své výrobky 
v několika městech a nás může těšit, že pro svou činnost našli prostor i u 
nás. 

Zajděte se potěšit do tohoto příjemného prostředí, věřím, že stejně ne-
odoláte a neodejdete s prázdnou. OK 

• • • 

ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 
Z rohodnutí Školského úřadu v Havlíčkově Brodě proběhnou 

i na místních mateřských školách oficiální zápisy dětí do těchto 
předškolních zařízení. Pro školní rok 1997/98 jsou stanoveny mě-
síce DUBEN a KVĚTEN '97. Tímto zápisem se vytvoří obraz 
o obsazenosti jednotlivých mateřských škol, nevylučuje se tím 
však možnost přijetí dětí kdykoliv během roku. 

• • • 
V polovině března proběhla v prodejně 

potravin pana Lebedy ochutnávka novinky -
rostlinného masa ROBI. Distributor, firma 
HB - GRAN, tu veřejnosti prezentovala tento 
výrobek v riizjiých kuchyňských úpravách. 
Předností tohoto "masa" je absolutní absen-
ce cholesterolu a příznivé složení přírodních 
bílkovin. Tento výrobek není výlučně určen 
jen lidem s dietou, ale každému, kdo hodlá 
udělat něco navíc pro své zdraví. 

Výrobek ROBI se svými vlastnostmi, ve-
likými možnostmi úprav a v neposlední 
řadě i cenou v porovnánís masem této kva-
lity, patří bezesporu k nejzdařilejším vý-
robkům, které se na českém trhu objevily. 

NAJDE 
MAJITELE? 

Zlý osud potkal roční fenku zla-
tého kokršpaněla, když byla nale-
zena připoutána ke sloupu 
elektrického vedení. Na jejím 
obojku byly nalezeny identifikační 
známky, ze kterých však nelze vy-
číst, kde hledat jejího pána. Svůj 
dočasný domov nalezla u paní 
Vrbkové, která ji velmi ráda předá 
majiteli, případně do dobrých 
rukou nového pána. 
Informace na telefonu: 
0452/620579 

Ve dnech 12*-13. dubna po-
řádá vodácký oddíl-slalom TJ 
Kovofmiš a DD CENTRUM 
Ledeč nad Sázavou slalomové 
závody ve Stvořidlech. Jedná se 
0 závody typu "A" zařazené 
v celostátním kalendáři kanois-
tiky. Zvýhodněné bodování 
a pěkný vodní terén přilákalo 
v minulých letech závodníky 
z celé republiky včetně repre-
zentantů. Kladnou roli hraje 
dobré zázemí pro závodníky 
1 rozhodčí a pěkné ceny. Mezi 
sponzory závodů patří 
i Městský úřad Ledeč n. Sáza-
vou. Jana Peřinová 

REHABILITACE 
Olga Rýdlová 
Podolí 600 
584 67 Ledeč nad Sázavou 
(u hl. vrátnice KOVOFINIŠ, a.s.) 
nově nabízí využití 
velkého SOLÁRIA 
(např. pro léčbu kožních chorob, 
zánětů kloubních a dalších zdra-
votních indikací, vč. zlepšování 
kondice a opalování, možnost vy-
užití i dalších klasických rehabili-
tačních procedur) 
PONDĚLÍ až PÁTEK: 
8 . 0 0 - 14.00 hod., 
v případě dojednání i podle přání 
pacienta. 
MOŽNOST OBJEDNÁVÁNÍ: 
na tel. 0452/671343 (do 13.00 hod.), 
odpoledne a večer 
na tel. 0452/2372. 



KOMETA NAD LEDČÍ 
Pokud za jasného večera nebo rána náš 

zrak sklouzne na oblohu, objeví nevídané 
divadlo - jasnou, vlastním okem zřetelnou, 
kometu. Je nazývána HALE-BOPP po 
svých objevitelích Alanu Haleovi a Tho-
masů Boppovi. Ti ji objevili na obloze již 
v roce 1995. Kometa má ohon dlouhý tisí-
ce kilometrů a přiblížila se k Zemi nejblíže 
194 miliónů kilometrů, právě 23. března. 
Zazáří na obloze tisíckrát jasněji, než 
známá kometa Halleyova. Ta se objevila 
zhruba ve stejné vzdálenosti od Země 
v roce 1985. 

Kometa nazvaná Hale-Bopp se vrací ke 
Slunci zhruba jednou za 3200 let. Je to tedy 
pro naši generaci neopakovatelná podíva-
ná. K největšímu přiblížení k Zemi došlo 
v neděli 23. března, bohužel však v Ledči 
bylo zataženo a tak nebyla vidět. Krásně 
však byla viditelná den předtím. Mnozí ji 
pozorovali již od února, zvláště na ranní 
obloze. Kometu je možné za jasného poča-
sí pozorovat po celý duben. V květnu se 
nám bude pomalu ztrácet, bude však vidi-
telná v jižních zeměpisných šířkách. 

František Pleva 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 
15.4. Hoskovec Josef, Na Rámech 805 
21.4. Pavelková Milada, ul. 28. října 549 
22. 4. Zocha František, ul. 5. května 1252 
22.4. Jandáček Jaroslav, Poděbradova 410 
23.4. Marešová Lenka, Stínadla 1041 
24.4. Němečková Milada, Stínadla 1038 

3. 5. Rýdlová Marie, Zahradní 943 
11.5. Petrů Karel, J. Haška 572 
75. narozeniny 
26.4. Milfaitová Jaroslava, 

Ke Stínadlům 556 
6. 5. Rauer František, Habrek 26 

80. narozeniny 
15.4. Kůrková Anastázie, Havlíčkova 659 
17.4. Plevová Marie, Pivovarská 130 
3.5. Jeřábková Marta, Lovčen 278 

85. narozeniny 
27.4. Rajdlová Anežka, ul. 5. května 1202 
28. 4. Peroutková Anežka, Zahradní 878 
NAROZENÍ 
27. 2. Cihlář Michal, Husovo nám. 75 
27. 2. Kubista Jiří, Z. M. Kuděje 959 
28. 2. Bušek Dominik, 5. května 598 

6. 3. Ochová Denisa, Poděbradova 345 
6. 3. Štěpánková Zuzana, 

M. Majerové 1076 
17. 3. Šťastný Jaroslav, M. Majerové 660 
SVATBY 

1.3. Monika Marečková, 
Ledeč n. S. 1188 
Petr Marek, Světlá n. S. 920 

1. 3. Petra Kupcová, Ledeč n. S. 752 
Milan Mašin, Ledeč n. S. 442 

15.3. Alena Valentová, 
Červené Janovice 161 
Jaroslav Vrba, Bohdaneč 117 

29. 3. Renáta Říhová, Zdeslavice 19 
Jiří Rajdl, Bohumilice 29 

ZEMŘELÍ 
24. 2'. Ladislav Lihač, A. Jiráska 783 
25. 2. Ing. Vladimír Krejčík, Haškova 614 
13.3. Jana Koudelková, Haškova 645 
18. 3. Jan Šlosr, Haškova 605 
20. 3. Jana Minaříková, Habrecká 611 
23.3. Jaroslav Dvořák, Havlíčkova 312 

PROGRAM KINA 
kvě t en 1997 - ^ < 
1.5. FENOMÉN 

20.00 h. Úspěšná americká komedie ,. v 
3.5. HVĚZDNÉ VÁLKY 

20.00 h. dobrodružný sci-fi film 
6 5 OSTROV Dr. MOREAU 

20.00 h. Sci-fi film 
8 5 LOVCI LVŮ 

20.00 h. Napínavý dobrodružný film 
10 5 KINGPIN 
20.00 h. Úspěsná filmová komedie 
13.5. BYL JEDNOU 

JEDEN POLDAII 
20.00 h Premiéra českého barevného filmu 
15. 5. ZATÍM CO JSI SPAL 
20.00 h. Milostný příběh 
17 5 PERISKOP NAHORU A DOLŮ! 
20.00 Dobrodružný film 
20 5 TRAINSPOTTING 
20.00 h. Premiéra anglické filmové komedie 
22 5 NEJASNÁ ZPRÁVA 

O KONCI SVĚTA 
20.00 h. Nový český film - příběh dvou 

hříšných milenců 
24.5. DENNÍ SVĚTLO 
20.00 h. V hlavní roli S. Stallone 

v americkém katastrofálním filmu 
27.5 KOLJA 
17.30 h. Český film, oceněný 
20.00 h. Zlatým globem 1997 
29.5. JACK 
20.00 h. Filmová komedie 
31.5. MARS ÚTOČÍ 
20.00 Marťanská sci-fi komedie 
• • 
1 Redakce Ledečských novin Vám na svých 2 
2 stránkách nabízí za výhodných podmínek 2 
2 INZERCI všeho druhu. Propagujte svoji ; 
; práci, své výrobky. Naše společenská kro- 2 
2 nika Vám umožní připomenutí či oznámení 2 
2 Vašich rodinných událostí. Pokud se roz- j 
2 hodnete pro otištění fotografie, připomí-j 
2 nám, že musí být kvalitní a dostatečně -
• velká. Využijte naší nabídky! 

O JMENECH 
Rodné (křestní jméno) se uděluje 

každému lidskému jedinci brzy po naro-
zení, často i před ním a zapisuje se do 
matrik. Rodná jména se tedy dávají stále 
a toto trvalé obnovování je význačným 
jejich znakem, odlišujícím je od dě-
dičných příjmení. Proto se v rodných 
jménem mohou odrážet společenské po-
měry doby, kulturní proudy, proměny cí-
tění náboženského i národního. 

Rodná jména jsou rozlišena stanovis-
ky (jména panovníků, šlechticů, jména 
měšťanská, inteligentská, venkovská). 
Jsou rozlišena zeměpisně, a to i v rámci 
jednoho národa. Mění se ovšem předev-
ším průběhem doby. 

Rodných jmen se v kruhu rodinném 
užívá jako jmen jediných. Proto jsou 
silně citově zabarvena a vytvářejí 
hojnost expresivních podob. Tato silná 
vázanost na prostředí a citové zabarvení 
působí velké potíže hlavně v překladech 
(Jack nelze prostě přeložit jako Jeník). 

Věnujmevse vybraným jménům toho-
to měsíce. Čtyřicet šest místních IVAN 
slaví svůj svátek hned zkraje dubna (4. 
4. - svátek slaví ještě Izidor). Ivana je 

ženským protějškem jména Ivan, které 
je staroslovanskou variantou jména 
Jan. Ivana tvoří jednu z mnoho podob, 
které se po staletí vytvářely na základě 
jména Jana. V Čechách jde o obdobu 
moderní, neboť Ivana "přišla do módy" 
asi v polovině 20. století. Předtím jsme 
se mohli setkat s Ivankami, ženským 
jménem, které se k nám po první svě-
tové válce začalo šířit ze zemí jižních 
Slovanů. 

IRENA (16. 4. - Bernadeta, Kristýna, 
Galia, Nika, Teodora) je řecké jméno, 
vzniklo ze slova eiréné, mír. Jméno časté 
ve starověkém světě (v Ledči 22), proto 
není divu, že se s jeho nositelkami setkáme 
v kalendáři několikrát. Existuje celý sou-
bor byzantských legend, které o sličné 
Ireně vyprávějí poutavé až fantastické le-
gendy. 

RUDOLF (17. 4. - Rolf, Ralf, Ino-
cenc). Čtrnáct ledečských Rudolfů se 
právě dozvídá, že cesta za historií tohoto 
jména je komplikovaná. Jméno prodělá-
valo vývoj ještě během středověku. Pů-
vodní starogermánské jméno znělo 
Hruodvolf, lupus gloriosus, slavný vlk, 
vůdce smečky, vlk vlků. Vykládá se 
tedy spojením slov hruod, sláva a volk, 
vlk. 

Na závěr jsem si nechal dvě̂  slavná 
jména čtvrtého měsíce roku. JIŘÍ (24. 4. 
- Debora). Kdyby se na společné oslavě 
sešlo všech 236 Jirků, byla by to jistě 
pořádná vřava. Jiří se řecky řekne Ge-
orgios a znamená rolník; sv. Jiří má však 
jmen dlouhou řadu, neboť patří odedáv-
na k nejuctívanějším křesťanským mu-
čedníkům na Výchově i Západě. 
V byzantských legednách je nazýván 
megalomartyr, velkomučedník. Je zobra-
zován jako bojovník na koni, probodá-
vající draka. Je zachráncem ohrožených 
dívek, strádajících vězňů, psanců a hlav-
ně - rolníků. 

JAROSLAV (27. 4. - Zita). Ledečtí 
Jaroslavové co do počtu Jiříky nepora-
zí, ale armáda je to také velkolepá -
218! O Jaroslavech panuje rozšířené 
mínění, že "slaví jaro", což je omyl. 
Pradávné staroslověnské jméno muže, 
který byl slavný svojí silou, udatností, 
ale také prudkostí. Dodnes najdeme 
v ruštině slovo "jaryj" - prudký, 
vznětlivý, ale také tvrdý. Ve starých 
dobách byla u nás též rozšířena zkrá-
cenina Jaroš. S Jaroslavy se v dějinách 
setkáváme často - zvláště v dějinách 
ruských. 

OK 
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