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HALO, ZVONÍ! Městská rada v Ledči nad SázaVou 
vyhlašuje výběrové řízení 

na místo ředitele obchodní společnosti 
TS Ledeč nad Sázavou s.r.o. 

(Technické služby) 
Požadujeme: 

praxi v řídící činnosti 
ekonomické znalosti 

VŠ nebo ÚSO vzdělání 

Písemné nabídky s uvedením 
dosavadní praxe a životopisem 

zasílejte do 26. září '97 
na adresu: 

Město Ledeč nad Sázavou 
Husovo nám. č. 7 

584 01 Ledeč nad Sázavou 

Uteklo to, co? Zase už školáci všech stupňů zasedají do školních škamen. 
Načesaní, s pytlíčkem a přezůvkami, postávali prvního září před školami. Ra-
dostné shledání kamarádů, ale i slzička, snad ze strachu z neznámého, či od-
loučení od mámy. Na vstup do školy se mohou těšit opravdu jen nepoučení 
prvňáci a pár zatvrzelců. Tu větu jsem zaslechl před školou těsně před zahá-
jením nového školního roku. Ale ono to není tak horké, všichni si neseme po 
celý život tu nenapodobitelnou atmosféru smutku končících prázdnin, ale 

i zvědavost a těšení na všechno to, 
co nás vítalo čistotou a nezapomenu-
telnou vůní školy. Vzpomínáte? Čas 
bezstarostného dětství, ve kterém není 
místo na chmury, ale jen na vzpomín-
ky hezké, na přátelství ke spolužákům 
a učitelům. 

Popřejme tedy všem žákům, stu-
dentům, pedagogům a zejména těm 
103 prvňáčkům, kteří poprvé zasedají 
do lavic ledečských základních škol, 
pevné zdraví, ať je provázejí hezké 
chvíle. A netruchlete už, od prázdnin 
je to sice jen krok, ale ony se zas vrátí 
- napřesrok. OK 

A zazvonil zas zvonek, 
započal školní rok. 
Novotou voní škola, 
od prázdnin je to krok. 

Do tašek chleba s máslem 
balí zas ruce maminek. 
Co zbylo z prázdnin? 
Leda v zásuvce lesklý kamínek. 

mise 
SARAJEVO 
5 . 9.1997 - 1 5 . 9 . 1 9 9 7 

Ledeč nad Sázavou 
Výstava, která se v Ledči n. S. předsta-

vuje, je součástí připraveného projektu pro 
Brusel, kde se v říjnu letošního roku usku-
teční tři výstavy na téma ART IN EXTRE-
ME SITUATIONS - SARAJEVO 
MISSION. 

Důvod, proč je tento projekt prezento-
ván právě v Ledči, je ten, že v blízkosti již 
po řadu let pracuje v letních měsících aka-
demický malíř Jiří Sozanský. V letošním 
roce zde ve spolupráci se sarajevskými stu-
denty realizoval právě výtvarné artefakty 
pro Brusel. Dalším důvodem pro usku-
tečnění výstavy je i to, že jedním ze 
sponzorů je ledečská firma AQUACOMP 
HARD, která se od roku 1992 podílí na 
většině významných projektů nadace 
SYMPOSION. K této významné události 
se na stránkách našeho listu ještě vrátíme. 

VELKÁ CENA FIRMY LECOM 
V sobotu 13. září se v Ledči uskuteční 15. 

závod Českého poháru v silniční cyklistice 
mužů jako Velká cena LECOMu. 

Jedná se o silniční okruh, jehož start a cíl je 
na Husově náměstí. Délka jednoho okruhu je 
29 kilometrů, celkem 174 km. Trať povede na 
trase: Ledeč, Bilantova Lhota, Dobrovítova 
Lhota, Trpišovice, Koňkovice, Meziklasí, Lou-
kov, Rejčkov, Kouty, Bohumilice, Ledeč. 

Startují přední cyklistické oddíly z celé ČR 
v kategoriích: 

muži • Elitě A, B 
muži do 23 let • A, B, C 
Start je v 11 hodin, vstup zdarma. Srdečně 

Vás zveme na atraktivní sportovní podívanou. 



Nežádoucí jevy nejen prázdninové 
Je úterý posledního prázdninového týdne. Končí období, v jehož průběhu si každoročně 

většina z nás alespoň na krátký čas chce odpočinout od pracovního shonu, ve kterém žije-
me po celý rok. Způsob, kterým zasloužené volno trávíme, si volíme dle své libosti. Stává 
se, že libost jednoho způsobí nelibost druhého. Ještě horší je, když se jedná o nesoulad sku-
pinový. Nejlepší a nejrychlejší cestou k urovnání takto porušených vztahů je vzájemná 
ohleduplnost a tolerance. Životní praxe ukazuje, že pro mnohé je to cesta těžko schůdná, 
neznámá a pro některé i nepřijatelná. Jsou dva problémy, které mám v této souvislosti 
konkrétně na mysli, nadměrný hluk z hudebních produkcí na volném prostranství a porušo-
vání veřejného pořádku ve městě jejich účastníky. Zkušenost letošních prádznin mě vede 
k tomu, že se vracím opět k této tématice. Neměním svůj osobní názor na ni, který jsem 
před dvěma roky v těchto novinách publikoval. Jiná je však věc, co fakticky starosta či 
městské zastupitelstvo mohou k urovnání vztahů a odstranění nevraživostí takto vznikají-
cích učinit. 

Protože zmiňované těžkosti v občanském soužití kryjí vesměs vyšší právní normy než 
jsou různé městské vyhlášky, je nutné volit cestu vyvíjení tlaku na ty státní složky, které 
jsou kompetentní k vymáhání plnění zákonných norem. Pokud se jedná o rušení nezú-
častněných osob hlukem, způsobené hudebními nástroji či reprodukovanou hudbou, jsou 
odpovědnými osobami provozovatelé restauračních a podobných zařízení. Dále pořadatelé 
tanečních zábav, diskoték a podobných akcí. Jsou vázáni vyhláškou ministerstva zdra-
votnictví č. 13/1997 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Přílohy 
této vyhlášky stanoví nejvyšší přípustné hodnoty hluku pro jednotlivá místa pobytu osob. 
Způsob měření a hodnocení hluku je upraven směrnicemi Ministerstva zdravotnictví. Stát-
ním orgánem kompetentním v této věci je Okresní hygienická stanice Havlíčkův Brod. 

Problémem navazujícím na výše popsané je rušení nočního klidu návštěvníky restau-
račních zařízení, tanečních zábav, diskoték a podobných podniků. Rušení nočního klidu 
musí být prokázáno konkrétní osobě. Pak je lze postihnout jako přestupek podle § 47 odst. 
1 písm. b) zákona o přestupcích. Je proto třeba rozlišovat, že provozovatelé restauračních 
a podobných zařízení a pořadatelé tanečních zábav, diskoték a podobných akcí odpovídají 
za to, že zařízení jimi provozovaná nenarušují noční klid a neruší nezúčastněné osoby. 
Nelze jim však uložit povinnost zajistit dodržování nočního klidu návštěvníky jejich pro-
vozoven nebo jimi pořádaných akcí. Zde je prostor pro zásah policie ČR. 

Pokud jde o připomínky, že by Město mělo stanovit uzavírací dobu restauračních provo-
zoven musím s ohledem na nález Ústavního soudu ČR z 19. 1. 1994 konstatovat, že cituji: 
,, obec může vydat obecně závaznou vyhlášku o provozování zařízení sloužících 
k uspokojování občanů, jsou-li ve vlastnictví obce." 

Je bezpochyby pravda, že jádro problému spočívá ve vzájemné ohleduplnosti a toleran-
ci. Nedostává-li se jich však, je na místě, aby jednaly již zmíněné státní orgány financova-
né z daní odváděných státu občany. 

Jan Hálek 
starosta 

Městský úřad v Ledči nad Sázavou 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon: 0452-2210 
Sociální odbor MěU v Ledči nad Sázavou informuje. 

K některým novelám zákonů o sociálním zabezpečení. 
V poslední době se množí dotazy ohledně nároku na vdovecký důchod. Zákonem č. 134/97 
Sb., kterým se mění adoplňuje zákon č. 155/1995/Sb., o důchodovém zabezpečení ve znění 
pozdějších předpisů v ČI. IV provádí úpravu některých nároků v důchodovém pojištění. 
Před novelou tohoto zákona vznikl nárok vdovci, jehož manželka zemřela po 1. lednu 1991. 
(1) Nyní vznikne nárok účinností tohoto^zákona i vdovci, jehož manželka zemřela před 1. led-
nem 1991 a měla trvalý pobyt na území České republiky. 
Další podmínky nároku vdovce jsou blíže určeny zákonem č. 155/95 Sb. o důchodovém po-
jištění v posledním platném znění § 50 odst. 2 a 7 (péče o nezaopatřené dítě, péče o nezletilé 
dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči nebo o zletilé dítě, 
které je převážně nebo úplně bezmocné dítě, péče o blízkou osobu, je plně invalidní, dosáhl 
věku v době ovdovění 58 let nebo důchodového věku, byl-li důchodový věk nižší). 
S bližšími podmínkami žadatele seznámí pracovník Okresní správy sociálního zabezpečení 
Havlíčkův Brod, který bude opět od počátku září, každý sudý týden v pondělí od 13.00 hodin 
úřadovat v budově bývalého MěÚ Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí č. 7, v přízemí. 
K vyhlášce MPSV CR č. 138/97 Sb., kterou se upravuje vyhláška MPSV ČR č. 182/1991 Sb. 
a) § 37 odst. 1 - příspěvek na individuální dopravu bude přiznáván jako jednorázová 
dávka na období kalendářního pololetí. Znamená to, že o příspěvek na individuální dopra-
vu bude vždy znovu po uplynutí kalendářního pololetí žádat. 
Z okruhu příjemců příspěvku na individuální dopravu jsou vyloučeni držitelé motorových vo-
zidel nebo občané, kteří jsou dopravováni motorovým vozidlem, na něž je přiznán příspěvek 
na provoz motorového vozidla. Tato dikce znemožňuje duplicitu v poskytování příspěvku na 
provoz motorového vozidla a příspěvku na dopravu. 
Novou podmínkou pro přiznání příspěvku na individuální dopravu je písemný závazek občana, 
uzavřený předem, že vrátí poměrnou část vyplaceného příspěvku v případě, že přestane plnit pod-
mínky pro jeho přiznání. Výše příspěvku je stanovena pevnou částkou Kč 3000,- na kalendářní 
pololetí. 
b) § 42 odst. 4 a 5 - Maximální výše příspěvku na zvýšené životní náklady, který je posky-
tován občanům používajícím trvale ortopedické, kompenzační nebo jiné pomůcky, kterým 
v souvislosti s používáním těchto pomůcek vznikají zvýšené výdaje, se snížila ze 400 Kč 
na 200 Kč měsíčně. 
Bližší podmínky a vysvětlení k novele této vyhlášky poskytnou pracovníci sociálního od-
boru a zdravotnictví Městského úřadu v Ledči nad Sázavou. Forst J. 

ZPRÁVY Z RADNICE 
- V červencovém čísle LN jsme zveřejnili 

inzerát na nové hodinářství na Husově 
náměstí pod restaurací Centrál. Protože 
z důvodu výpovědi pronajatých prostor 
hrozil zánik tohoto hodinářství, MR 
v zájmu jeho zachování nabídla provo-
zovateli, manželům Bártovým 
z Hněvkovic, pronájem nebytových 
prostor na bývalém MÚ, Husovo nám. 
č. 16. 

- MZ na svém zasedání dne 27. 8. '97 
projednalo rozbor hospodaření Města 
Ledeč nad Sázavou za I. pololetí 1997. 
Plánované příjmy byly splněny na 
52,1 %, plánované výdaje na 48,8 %. 

- MZ dále schválilo organizační změnu 
rozpočtové organizace Technických slu-
žeb Ledeč n. Sáz. na společnost s ruče-
ním omezeným, kdy jejím jediným 
společníkem a zakladatelem bude Město 
Ledeč nad Sázavou. 

- V prvém týdnu měsíce září by měla být 
podle plánu dokončena rekonstrukce ka-
nalizace a položení plynového potrubí 
v ul. Komenského. Pak bude následovat 
rekonstrukce silnice, železničního pře-
jezdu a obou chodníků. Z těchto důvodů 
bude ul. Komenského po jisté období 
nejen neprůjezdná, ale i zcela neprů-
chodná. 

Sociální odbor Městského úřadu 
v Ledči nad Sázavou od září le-
tošního roku bude poskytovat po-
radenství v bytě, domácnosti, 
občanům Ledče nad Sázavou, 
kteří se ze zdravotních důvodů 
nebo jiných důvodů nemohou 
osobně dostavit na sociální odbor. 
Tato pomoc bude především pro 
ty občany, kterým není poskytova-
ná pečovatelská služba. Obsa-
hem poradenství bude doporučení 
a pomoc vedoucí k odstranění 
nebo zmírnění nepříznivé sociální 
situace. Žadatelé o tuto službu 
mohou telefonicky, písemně, 
nebo pomocí dalších osob požá-
dat sociální odbor MěÚ v Ledči 
nad Sázavou. 

PSAL SE ROK 1947 
Koncem léta 1947 zavítal do Ledče na 

neoficiální návštěvu primátor hlavního 
města Prahy, Dr. Václav Vacek a jen o pár 
dní později Antonie Precznerová, která si 
získala značné zásluhy v našem prvním 
i druhém odboji. A. Precznerová, rozená 
Křepelková, se narodila roku 1894 v Ka-
menné Lhotě a v Ledči navštěvovala 
měšťanskou školu. 

A závěrem několik čísel. Podle vyda-
ných potravinových lístků mělo město 
31. května 2448 obyvatel, 31. prosince 
2461 obyvatel. 

Při dubnových odvodech odcházelo 
z Ledče 14 branců, z nichž 13 bylo odve-
deno (byl volán pouze jeden odvodní roč-
ník). 

Na konci školního roku 1946/47, tedy 
po roce své existence, mělo reálné gymná-
zium celkem šest tříd se 191 žáky. 



IV. Česko-slovenský -
POTLACH na Ledečsku 

Dne 13. září 1997 se uskuteční 
v našem regionu IV. Česko-slovenský 
potlach. Na organizaci této velké akce se 
naše osada podílí a je také hlavním pořa-
datelem, již od začátku tohoto roku. 
Letos vůbec poprvé je v Česku. Vždy 
roky před tím byl buď na Moravě nebo 
na Slovensku. 

Nyní je u nás. Co to slovo POTLACH 
vlastně znamená? 

Původně je to slovo POTLAČ (angl. 
potlatch z jaz. Činuků, dávání) byla vý-
znamná slavnost na severozápadním po-
břeží doprovázená tancem masek lesních 
duchů a spojená s obdarováním ná-
vštěvníků. Potlachy se pořádaly u příle-
žitosti různých životních událostí. Hosté 
přijížděli v nekrásnějších oděvech na vá-
lečných kánoích, nebo když si dospívají-
cí mladíci postavili totemový sloup 
a začali stavět dům. 

Původním smyslem potlachů asi byla 
vzájemná pomoc. Když měla některá 
osada špatný rok a nepřálo j í štěstí 
v lovu ani sběru, jiná ji pozvala na 
potlach, aby jejím obyvatelům mohla 
nabídnout vše potřebné. Dárci očekávali, 
že jim příště, až se sami ocitnou v nouzi, 
na oplátku vypomohou obdarovaní. 

Dnešní podoba těchto našich potlachů 
je trochu jiná. Jednak co se týče darů, 
tak asi jen zůstalo to, že každá osada 
předá pořádající osadě nějaký dárek, 
(placku-malovanou-dřevo) či upomínku 
na tento den. Oheň na tomto potlachů se 
zapaluje slavnostně a ceremoniál od 
vztyčení vlajky až po vlastní zapálení 
ohně, proslov je velice krásný a každý 
účastník na něj rád vzpomíná. Na každý 
takový potlach každý přítomný dostane 
tak zvané zvadlo. Bez zvadla nemá jen 
tak někdo přístup na toto potlachoviště. 
Toto ještě umocňuje fakt, že potlach se 
pořádá na soukromých pozemcích. 

Naše osada tedy má tu čest, že předá 
slovní poselství dalším tisícům milovní-
ků přírody do celé naší vlasti ba i do 
mnoha států světa, kde naši kamarádi 
a kamarádky žijí. 

Příroda se musí poslouchat a n e j í po-
roučet. 

Další zpravodajství, co se týče tohoto 
potlachů, naleznete v příštím čísle Le-
dečských novin. 

Za pořádající osadu 
T.O. Venturer Rovers 
T. B. 
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Obecní živnostenský úřad 
Obecní živnostenský úřad Městského úřadu v Ledči nad Sázavou vykoná-

vá od 1. 1. 1992 státní správu na úseku živnostenského podnikání ve smyslu 
zákonů č. 455/1991 a 570/1991 Sb., a to zejména: 
- registruje ohlášení a vydává živnostenské listy pro fyzické i právnické 
osoby, jakož i zahraniční subjekty v oblasti živností ohlašovacích volných, 

- eviduje a provádí změny údajů živnostenského oprávnění, pozastavuje 
a ruší živnostenské listy, vystavuje jejich duplikáty, 

- přijímá oznámení o zřízení provozovny i o prodeji mimo provozovnu, 

- kontroluje fyzické a právnické osoby provozující podnikatelskou činnost, 
ukládá pokuty za porušení povinností dle živnostenského zákona, provádí 
prohlídky provozoven, přičemž v nezbytně nutném rozsahu má právo vstou-
pit do cizího objektu užívaného pro živnostenské podnikání, požadovat 
potřebné doklady, údaje a vysvětlení, týkající se podnikatelské činnosti. 

Zmíněný živnostenský zákon již prošel několikerou novelizací a mnohých 
podnikatelů se dotkla již dvojí transformace stávajících živnostenských 
oprávnění. Poslední výrazná změna zákona vnesla od 1. 1. 1996 do podnika-
telské činnosti značnou liberalizaci, z mnoha živností řemeslných, vázaných 
i koncesovaných se staly živnosti ohlašovací volné. Tím se zvýšily kompe-
tence zdejšího úřadu a podnikatelům ubyly cesty za úřední povinností do 
Havlíčkova Brodu. Nutno však podotknout, že návrh ministerstva průmyslu 
a obchodu na další výraznou novelu zákona o Z P u ZU je opět na světě, pro-
bíhá připomínkovým řízením a čeká se, kdy bude předložena výkonnému 
a zákonodárnému sboru a co nového přinese. Předpokládá se zpřísnění pod-
mínek podnikání zahraničních osob, stánkového prodeje, přehodnocení 
některých živností a činností. 

Kromě živnostenských listů vydává obecní živnostenský úřad ve věci 
soukromého podnikání osob i osvědčení o zápisu do evidence samostatně 
hospodařících rolníků. 

Povoluje se zde umístění výherních hracích přístrojů, následně je provádě-
na kontrola. 

V oblasti samostatné působnosti obce živnostenský úřad v Ledči nad Sá-
zavou určuje místa k prodeji zboží, vybírá poplatky za užívání veřejného 
prostranství a umístění prodejního stánku. 

V souvislosti s organizační změnou na MÚ přešla od 17. 3. 1997 pod 
živnostenský úřad i agenda hospodaření s městskými byty, která obsahuje: 
- příjem žádostí o byt a kontrolu jejich věcné správnosti 

- vedení seznamu uchazečů o byt, jeho aktualizaci 

- spolupráci se správcem bytového fondu 

- vytváření návrhu pořadníku na byt. 
Na obecním živnostenském úřadu v Ledči nad Sázavou pracují dva za-

městnanci. 
J . Kub i s tová 
vedoucí odboru 

s h á n í t e kominíka? 
Tyto potřebné služby zajišťují v Ledči hned dva pracovníci. Pro levý 
břeh Sázavy je to pan Stanislav BAREŠ (ul. M. Majerové 1075 - tel. 
0452/2750). Provádí čištění komínů, kolaudace, revize. Čištění ko-
mínů na pravém břehu řeky zajišťuje pan Ladislav MIZERA (M. Ma-
jerové 1097). 
V případě potřeby je možné se obrátit na firmu KOMINAS s.r.o., 
která má sídlo v Havlíčkově Brodě, Dolní ulice 258, telefon -
0451/226 86. 



Na snímku z roku 1948 Josef Mokrý se svou manželkou 
Leopoldinou. 

LEDECSKY MALIR 
Před čtyřiceti lety zemřel ledečský malíř pokojů, ale i velký malíř amatér -

Josef Mokrý. 
Narodil se 27. srpna 1884 v Praze na Smíchově. Sem se totiž provdala jeho 

matka, ledečská rodačka, Anna (rozená Krajíčková) za Josefa Mokrého. Byla 
sestrou známého ledečského truhláře a majitele pohřebního ústavu Josefa Krajíčka. 
Malý Josef chodil do školy ke Karmelitům Na Újezdě. Po skončení školní docház-
ky se vyučil malířskému řemeslu u svého strýce Josefa Švába z Veltrus. Tehdy 
musel malíř pokojů umět všechno, včetně malování obrázků. 

Často přijížděl do Ledče na návštěvu ke Krajíčkům. Zde se také seznámil se 
svou první ženou Marcelou Gottwaldovou, dcerou místního hoteliéra. Brzy sla-
vili svatbu a Josef se rozhodl založit ve městě malířskou živnost. Ta se dobře 
rozvíjela. Přišla však první světová válka a Mokrý musel narukovat na frontu. 
Byl také lehce raněn. Po válce se znovu vrátil do Ledče a rozvíjel svou živnost. 
Byl vyhledávaným odborníkem ve svém oboru. V roce 1921 vypukla v Ledči 
cholera, jeho manželka vážně onemocněla touto zákeřnou chorobou a zemřela. 
Mokrý se po čase oženil s Leopoldinou Pražákovou, která se vrátila do Ledče 
z Vídně, kde byla vychovávána. Pořídili si malý domek v dnešní Havlíčkově 
ulici čp. 312. 

Mimo malování pokojů a písmomalířství měl velkého koníčka v malování obrazů. 
Přitahovalo ho krajinářství i figuralistika Znalostí malby si prohloubil přátelství s aka-
demickým malířem Mílou Beránkem. Ten vlastnil papírnu v Podolí. Hodně rodin v té 
době vlastnilo jeho realistické obrazy z Posázaví. Ledečské muzeum vlastnilo soubor 
barevných akvarelů, Zmizelá Ledeč. Akvarely se však z muzea ztratily. Spolu s Be-
ránkem restauroval některé obrazy v místním muzeu. Akvarel ledečského znaku visí 
dodnes v městské knihovně. 

Jeho život patřil také ledečskému sokolu. Byl dlouhá léta jeho náčelníkem. 
Později i čestným členem sokola. Až do stáří se staral se svou ženou o promítání 
filmů v sokolovně. V nově postavené sokolovně vymaloval čtyři velké alegorie na 
zdi. Byl na nich prezident T. G. Masaryk stojící pod lípou, Mistr Jan Hus, Bílá 
Hora s českým lvem a Hold sokolům. Za německé okupace musely být obrazy za-
bíleny. Obnoveny nemohly být ani později, za komunistů. 

Podílel se i na výzdobě oltáře v Husově sboru. Namaloval pro něj velký 
obraz Mistra Jana Husa na hranici a dosud je zde zachován. I dnes jsou některé 
jeho obrazy ceněny, hlavně pro svou dokumentaci staré Ledče. Zdobí mnoho 
bytů ve městě. 

Josef Mokrý zemřel náhle, snad zanedbáním lékařské péče, 10. září 1957 ve 
věku 73 let. Urna s jeho popelem je umístěna v kolumbáriu Husova sboru. Zena 
ho přežila o čtrnáct let. 

Josef Mokrý byl malíř, vlastenec - dobrý člověk a sokol tělem i duší. 
František Pleva 

Rod Perknovských z Ledče na Sázavou 
Významným ledečským rodem je rod 

Perknovských. Připomeňme si několik 
jeho členů, kteří přispěli k rozvoji naše-
ho města. 

Podle zatím zjištěných pramenů při-
šel do Ledče v roce 1708 Matyáš 
Perknovský. Jeho pravnuk Václav 
Perknovský, narozen zde v roce 1812, 
vlastnil dům č. 12 na j ižní straně Hu-
sova náměstí (pojišťovna), kde provo-
zoval obchod a při tom vedl sběrnu 
dopisů. Takové sběrny byly zřizovány 
pro celých Cechách, spojení mezi nimi 
bylo jen jízdní, železniční síť teprve 
vznikala. 

Po revolučním roce 1848 byla zavedena 
nová organizace veřejné správy - od 1. 
ledna 1850 byly Cechy rozčleněny rakous-
kým ministrem vnitra hrabětem Stadionem 
do 79ti okresů a jedním z nich byla Ledeč. 
Význam našeho města jako politického 
a soudního centra rozsáhlého území na 
příštích 110 let stoupl. 1. června 1852 zří-
dilo Ředitelství pošt v Praze Poštovní úřad 
v Ledči a jeho vedením pověřilo Václava 
Perknovského, který se tak stal prvním c. 
k. poštmistrem v našem městě. Dojížděl 
každý všední den vozem taženým jedním 
koněm s poštou a pro poštu do Zbraslavic 
a v 16 hodin se vracel do Ledče. 

V roce 1860 byl Václav Perknovský 
zvolen starostou našeho města a tuto 
funkci vykonával 7 let. Ledečským 
poštmistrem byl 17 let. 

V roce 1869 předal poštmistrovský 
úřad svému synovi Vilémovi Perknov-
skému (1842-1928). O rok později, v roce 
1970, byla otevřena železniční trať Znojmo 
- Německý Brod - Kolín a druhý ledečský 
poštmistr jezdil s poštovními zásilkami do 
železniční stanice v Leštině. K přepravě 
používal už kryté dostavníky, které odvá-
žely i osoby, cestující drahou. V roce 1873 
zřídilo C. k. telegrafní ředitelství v Praze 
při Poštovním úřadě v Ledči telegraf, první 
propojovací linka vedla do Pacova. 

Vilém Perknovský byl veřejně činný 
jako jeho otec. I on byl v roce 1890 zvolen 
na 4 roky starostou našeho města. V roce 
1900 založil v Ledči pod vrchem Rašov-
cem vápenku a cihelnu s malou kruhovou 
pecí a komínem vysokým 30 m. 

Jeho syn, po otci také Vilém (1882— 
1958), podnik postupně zdokonaloval. 
V roce 1923 postavil velkou pec o 14ti ko-
morách se 40ti metrovým komínem pro 
pálení cihel. V původní malé peci se pak 
pálilo z kamene sousedního lomu jen 
vápno pro stavební účely a zemědělskou 
potřebu (hnojivo). Podnik vybavil Vilém 
Perknovský moderními stroji a stomelro-
vou železniční vlečkou. 30 až 35 dělníků 
vyrábělo ročně na 2 500 tun vápna a 2 mi-
liony prvotřídních cihel pro výstavbu 
Ledče a širokého okolí - i rozsáhlé psychi-
atrické pavilony v Havlíčkově Brodě jsou 
z Perknovskových cihel. V roce 1948 byl 
podnik znárodněn a výroba v něm pak po-

kračovala až do roku 1985, kdy byla ke 
škodě našeho města zastavena. 

Vilém Perknovský se oženil s Albí-
nou Neubertovou, dcerou významného 
českého politika Ing. Eustacha Neuberta 
(1856-1907), rytíře c. k. řádu železné 
koruny, poslance sněmu Českého krá-
lovství a prvního náměstka primátora 
Prahy. Eustach Neubert se narodil v l u -
nochodech u Ledče a je pohřben na le-
dečském hřbitově. 

Z manželství Viléma Perknovského 
a Albíny Neubertové se narodily dvě děti: 
dcera Albína (1911-1995) a syn Vilém 
(narozen 1919). 

Albína se provdala za ostravského lé-
kárníka Jaroslava Kinského, ruského le-
gionáře, umučeného nacisty za od-
bojovou činnost v roce 1942 
v koncentračním táboře v Mauthausenu. 

Vilém, stavitelský odborník, měl pře-
vzít otcův podnik v Ledči. Po jeho zná-
rodnění odešel pracoval na Slovensko 
a žije v Bratislavě. 

Do rodného domu Perknovských v Ko-
menského ulici v Ledči dojíždí často vnuč-
ka Albíny Kinské, Ing. Eva Kinská se 
svým manželem a malou dcerou Klárou. 

Připomínám ještě prvorozeného syna 
Viléma Perknovského (1842-1928), 
MUDr. Karla Perknovského (narozen 
v Ledči 1879), který působil jako lékař 
po celý svůj život v našem městě. 

Zdeněk Vorlíček 



CENTRUM - DUM DETIA MLÁDEŽE LEDEČ NAD SÁZAVOU 
HUSOVO NÁMĚSTÍ 242, PSČ 58401, TEL/FAX 0452/2415 

NABÍDKA 
zájmové činnosti pro děti, mládež a dospělé 

školní rok 1997-98 

Pracovníci Centra - DDM Miroslav Hánečka 
Hana Veletová 
Marcela Doležalová 
Ivana Svobodová 

Předkládáme Vám přehled pravidelné zájmové činnosti našeho CENTRA. Mimo to se o příležitostných akcích 
dozvíte v Ledečských novinách, v informační skříňce na náměstí, na letácích a plakátech a na telefonu 2415, 
620 537. 

ZAMĚŘUJEME SE PŘEDEVŠÍM NA: 

1. Akce pro děti ve dnech školního volna a vedlejších prázdnin 
2. Organizování a příprava soutěží 
3. Zapojení členů kroužků do vyhlášených soutěží 
4. Kurzy cizích jazyků, obsluhy počítačů, šití a tance 
5. Výstavy pro děti i dospělé 
6. Letní dětské tábory 
7. Pravidelné diskotéky 
8. SLUŽBY: -kopírování 

- pronájem místností 
- ubytování dětských skupin 

POZORNĚ SI PROČTĚTE DALŠÍ ŘÁDKY: 
- Nabídku zájmových útvarů obdržíte ve škole a v domě dětí. 
- PŘIHLÁŠKY obdržíte a řádně vyplněné odevzdáte též v domě dětí. 
- Zápis končí 19. 9. 1997. 
- Za členství v kroužku se platí. Poplatek je na celý rok. V přepočtu na 1 schůzku činí 1,60 Kč - 10,60 Kč. Příjem 

peněz probíhá v DDM až po zahájení činnosti. 

Házená dívky 
cena: 200 Kč 
Házená dívky 
- přípravka 
cena: 200 Kč 
Vodácká turistika 
cena: 200 Kč 
Vodní slalom 
- pravidelné schůzky ve středu 
cena: 200 Kč 
Karate 
- začátečníci 
- pokročilí 
cena: 350 Kč 

(od 3. tříd) 
vede: p. Hánečka 

(od 2. tříd) 

vede: p. Hánečka 
(od 4. tříd) 

vede: p. Jindra 
(od 4. tříd) 

vede: p. Peřinová 
(od 4. tříd) 

vede: p. Novák 

Aerobic 
cena: 150 Kč 
Volejbal 

cena: 150 Kč 
Tenis 
cena: 300 Kč 
Taneční kroužky LENASA a 
Pokračování loňských účastnic, 
cena: 200 Kč 
Taneční kroužek 
cena: 150 Kč 
Míčové hry 

- nositel fialového pásu 
(od 8. tříd) 

vede: sl. Šrámková 
(od 5. tříd) 
(od 8. tříd) 

vede: sl. Tejnecká 
(od 3. tříd) 

vede: p. Svoboda 
KOMETKY 

vede: p. Kubová 
začátečnice 

vede: p. Kubová 
(1.-5. tř.) 



cena: 80 Kč vede: p. Veletová 
Cvičení pro radost (od 1. tříd) 
Cvičení pro malé cvalíky, návštěva posilovny, výlety 
a hry. 
cena: 80 Kč vede: p. Doležalová 
Atletika (od 2. tříd) 
cena: 80 Kč vede: sl. Tesárková 
Vaření pro kluky a holky (od 4. tříd) 
Studená kuchyně, pečení cukroví, dortů, 
cena: 80 Kč vede: p. Doležalová 
Svišťata (od 1. tříd) 
Malování, modelování, hry v klubovně a venku, hry na po-
čítači. 
cena: 80 Kč vede: p. Doležalová 
Šití na panenky (od 2. tříd) 
Pro malé holčičky - šití, pletení, háčkování pro svoje hrač-
ky. 
cena: 80 Kč vede: p. Doležalová 
Aranžování květin (od 4. tříd) 
Výroba svícnů, závěsů, Šperků, vánoční a velikonoční de-
korace. 
cena: 80 Kč vede: p. Doležalová 
Výtvarné kroužky (1.-5. třída) 

(6.-9. třída) 
Složitější výtvarné techniky, využití grafického programu 
Coreldraw. 
cena: 80 Kč vede: p. Svobodová 
Škola moderního stylu I. (6.-7. tř.) 
Základy péče o pleť, vlasy, kultura odívání, strojové šití 
jednoduchých modelů. Občasné návštěvy kosmetického 
salonu PETRA. Menší módní přehlídky, 
cena: 150 Kč vede: p. Svobodová, sl. Nešporová 
Škola moderního stylu II. (od 8. tř.) 
Pravidelné návštěvy kosmetického salonu PETRA - denní 
líčení, líčení a oblékání na diskotéku. Strojové šití - rychlé 
modely. Větší módní přehlídky. 
cena: 150 Kč vede: p. Svobodová, sl. Nešporová 
Svišťata H 
Příroda, sport, šikovné ruce, hry pro děti z Hněvkovic. 
Týká se i hněvkovických, kteří již navštěvují školu 
v Ledči. 
cena: 80 Kč vede: p. Veletová 
Šití na panenky (Hněvkovice) 
Základy ručního šití a zhotovení střihů. 
cena: 80 Kč vede: p. Veletová 
Příprava na Malou přírod, soutěž 
Začíná od 2. pololetí, bezplatná, určená zájemcům z 3. a 4. 
tříd, pro které je soutěž vypsána. Pokračuje okrskovým 
kolem. 

vede: p. Veletová 
Klub podnikavých dětí (od 4. tř.) 
Členstvím v klubu získáš informace o víkendovém cesto-
vání. Zúčastníš se těch, které tě budou zajímat, 
cena: 50 Kč vede: p. Veletová 
Cesty do pravěku (od 4. tříd) 
Po České republice za krásami zkamenělých živočichů 
a minerálů. Podzim, jaro o víkendech, 
cena: 50 Kč vede: p. Blažek 
Přátelé přírody (1.-4. tř.) 
Turistické vycházky, zálesácká činnost, hry v přírodě, 
schůzky půldenní nebo celodenní, nepravidelně, v sobotu, 
cena: 80 Kč vede: p. Smejkalová 

Hobby klub 
Zahrnuje 5 oblastí činností: 
1. Odívání, ruční a strojové šití 

2. Ruční práce 

3. Vaření a stolničení 

4. Drobné dárky, oděvní doplňky 

(od 4. tříd) 

vede: p. Svobodová 

vede: p. Lacinová 

vede: p. Doležalová 

vede: p. Doležalová, p. Veletová 
5. Domácí práce 

vede: p. Veletová 
Pěvecký sbor (od 2. tříd) 
Příprava na pěveckou soutěž, veřejná vystoupení, vyhledá-
vání talentů. 
Elektrotechnický (od 6. tříd) 
Základy elektrotechniky pro začátečníky, odborné vedení 
pro pokročilé. 
cena: 200 Kč vede: p. Čermák 
Modelářský (od 4. tříd) 
Papírové a plastikové modely. Vytváření správných prac. 
návyků, dodržování odbor, postupů, účast v model, soutě-
ži. 
cena: 100 Kč vede: ing. Váňa 
Programování I. (od 3. tříd) 
Základy obsluhy počítačů. 
cena: 300 Kč vede: p. Šrámek 
Programování II. (od 3. tříd) 
Pro pokročilé, zdokonalení práce s počítačem, 
cena: 300 Kč vede: p. Šrámek 
Hry + základy práce s PC (od 2. tř.) 
Základy DOS, Windows, nadstavba DOSu - M602 
cena: 250 Kč vede: p. Svoboda 
Práce s PC (od 7. tříd) 
Nástavba DOSu - M602, DOS, Windows, textový editor, 
tabulkový procesor 
cena: 300 Kč vede: p. Svoboda 
Němčina začátečníci 

pokročilí 
cena: 300 Kč vede: p. Neumannová 
Angličtina začátečníci 

pokročilí 
studenti - doplňující program ke studiu 

cena: 300 Kč vede: p. Trensingerová 
Angličtina předškoláci 
Výuka formou hry. 
cena: 100 Kč vede: p. Trensingerová 

KURZY PRO DOSPELE 
Angličtina 

cena: 500 Kč 
Ruština 

začátečnici 
pokročilí 

vede: p. Trensingerová 
začátečníci 

pokročilí 
vede: p. Neumannová cena: 500 Kč 

Kurz šití I. 
Základy zhotovení střihu, šití. 
cena 150 Kč vede: p. Ivanová 
Kurz šití II. pro mladé ženy a dívky 
Šití jednoduchých, ale zajímavých modelů, základy výroby 
střihu, stříhání a vypracování oděvů, 
cena: 150 Kč vede: p. Svobodová 
Cvičení ve FITCENTRU 
Pro ženy, které si potřebují zlepšit postavu. Nemusíte se 
stydět, že to neumíte, my to také neumíme. 
Heslo - fitcentrum jen pro nás. 
Sportujeme se smíchem 
Utrhněte se od plotny a pojďte si s námi zahrát volejbal, 
vybíjenou, na jelena ... a ještě horší dětské hry (věk neroz-
hoduje). 
Obsluha počítačů začátečníci 
Základy operačního systému 
DOS, Manažer M 602 
Textový editor T602 
Ostatní podmínky budou upřesněny později. 



Začíná nový školní rok. S ním 
začne i činnost kroužků při D D a od-
dílů TJ Kovofiniš. 

Vodní slalomáři zakončili prázdniny 
účastí na MČR žáků ve slalomu a sjezdu 
v Benátkách nad Jizerou. Zúčastnili se 
L. Dušková, P. Peřinová, O. Kubista. 
Nejlépe si vedla děvčata. P. Peřinová 
byla 7. a L. Dušková 11. žs. Ve sjezdu 
obsadily 7. a 8. místo. Zajely obě dobrý 
čas i když jely na slalomových lodích. 
Dobré umístění j e povzbudilo do dalšího 
tréninku. 

Prázdniny jsme zahájili účastí na Kři-
voklátských slalomech. Na stupně vítězů 
vystoupila P. Peřinová a veteránka J. Pe-
řinová. 

Tradiční prázdninovou akcí je 
soustředění na USD v Českém Vrbném. 
Součástí je i účast na Jihočeském pohá-
ru. V něm startovali Libor Kubista 
a Pavlína Peřinová. Mezi závody se 
týden pilně trénovalo. Dvakrát denně po 
hodině zdolávali naši závodníci peřeje 
kanálu. Čas mezi tréninky využili ke 
koupání, hrám a cykloturistice. V okolí 
Českých Budějovic j e vybudována nová 
stezka pro cyklisty. Pohodlně se dá dojet 
na Hlubokou a ZOO Ohrada. Pohodu 
kalí ztráta horského kola jedné účastni-
ce. Bohužel se krade i na sportovních 
akcích. 

Soustředění není levná záležitost. 
O náklady se podělili účastníci a oddíl. 
Podpořili nás i sponzoři, a to dopravou 
materiálu. Byly to firmy SVEMA v.o.s. 
a EVOS s.r.o. Ledeč n. Sáz. Děkujeme. 

Od září začnou pravidelné tréninky. 
Do konce joku máme v plánu účast na 
NKZ v Českém Vrbném, slalomech 
a sjezdech v Třebechovicích. 

Při hodnocení oddílu nemohu zapo-
menout na práci rozhodčích. Oddíl jich 
má 5 a při některých závodech obsadí 
podstatnou část trati. Nositel II. tř. VI. 
Peřina rozhoduje i na závodech 
mistrovských. Jana Peřinová 

předseda VO-slalom 

Na snímku jsou hráčky, které vybojovaly postup a zúčastnily se přijetí u starosty města. Zleva stojí: 
Ackermanová /., DočkalováZ., Šťastná V., Kovandová J., Žáčkova M., AndělováR., Vondráčko-
vá L., Smutná K., Trpišovská M., Vondenová M., Viktorová L., Trpišovská Z ; sedí: Hortová J., 
Tesárková A., starosta města J. Hálek, Kovandová S., Brabcová M., Cvrkalová L. Setkání se ne-
zúčastnily tyto hráčky: Měkotová H., Zajíčková M., Tornová P., Dvořáková T., Gampeová B. 

Po dvaceti letech opět nejvyšší 
házenkářská soutěž v Ledči n. S. 

Mladší dorostenky oddílu házené se postaraly o to, že se po dvaceti letech opět vrací do 
města na Sázavě nejvyšší házenkářská soutěž. Vítězstvím v oblastním přeboru si hráčky 
zajistily v ročníku 1997-98 právo startu v I. lize mladších dorostenek. 

Ve dvanácti utkáních oblastního přeboru děvčata 7x zvítězila, 4x prohrála a jednou re-
mizovala. Celkem tak získaly 15 bodů, soupeřům nastřílely 161 branek a 134 obdržely. 
K nejpilnějším střelcům v družstvu patřily tyto hráčky Andělová 59 branek, Trpišovská 
Martina 31, Vondráčková 20, Kovandová Šárka 15, Žáčková 11, Tesárková 10. 

Všechny hráčky, které se podílely na postupu do ligy, přijal 25. června na radnici staros-
ta města pan Hálek, který jim poděkoval za vzornou reprezentaci a při malém občerstvení 
s nimi krátce pobesedoval. 

Protože největší podporou pro každého sportovce je návštěva diváků, uvádíme přehled 
podzimní části mistrovských utkání I. ligy mladších dorostenek, která děvčata sehrají na 
domácím hřišti. Věříme, že svojí diváckou přítomností děvčatům pomůžete v nelehkých li-
gových bojích a odnesete si pěkný sportovní zážitek z předvedených výkonů jak domácích 
hráček tak i jejich soupeřek. HAN 

Program utkání na domácím hřišti 
6. 9. 10.00 hod. Ledeč n. S. - Jindřichův Hradec 

30. 9. 10.45 hod. Ledeč n. S. - Pardubice 
4. 10. 9.30 hod. Ledeč n. S. - Luby 

25. 10. 10.00 hod. Ledeč n. S. - Slavie Praha 

Svaz důchodců ČR Ledeč nad Sázavou 
Upozornění pro akcionáře Ledečského 
investičného fondu 
Mimořádná valná hromada se bude konat dne 
17. září t.r. od 16ti hodin v městském KINĚ. 
Prezentace již od 15ti hodin, každý akcionář 
se musí prokázat platným občanským průka-
zem a posledním výpisem ze střediska 
cenných papírů. Případná plná moc k zastu-
pování akcionáře musí být ověřena notářem, 
nebo na matrice MU. Na programu kromě ji-
ného bude i případná likvidace fondu. 
KDE a KDY NÁS NAJDETE ?? vždy v Domě 
dětí na náměstí a to 9. 9., 30.9. a 14. 10. 

M t e prodára 1f ks travsrzy (prolil 16} 
o délce 4,80 m, 2200 nových cihel, 2 ks 
trojdílných ohm 2,40x1,88 m. 
Kontakt na telefony; 02/230 33 082 

vždy od 14ti hodin do 14,30 
pan RUDL nebude již přítomen. 
Schůze výboru: 9. 9. 30. 9. a 14. 10. od 14 
hodin 
ZÁJEZDY: 25. září do Pardubic a Hradce 
Králové, navštívíme zámek a historickou část 
města Pardubic, katedrálu a historickou část 
Hradce, (cena bez vstupů) 
Zajišťujeme kvalifikovaného průvodce. 
CENA: 120 Kč. Přihlášky u pana Plevy od 
1. září. 
1. října se uskuteční zájezd do ND v Brně na 
operetu ROSE MARI. Cena 170 Kč. Přihláš-
ky od 1. září u pana Plevy. Případnou změnu 
termínu ohlásíme. 
ZLEPŠÍME INFORMOVANOST O ZÁ-
JEZDECH, BESEDÁCH a podobných 
akcích. 
Vzhledem k tomu, že se programy nedostávají 
členům ve stejném čase, bude ve výloze fotoate-
liéru pana PLEVY stálá vývěska od 1. září t.r. Na 
vývěsce budou vždy v předstihu před vydáním 
programu uváděny naše akce jako jsou zájezdy, 
besedy, odpoledne otázek a odpovědí a podobně. 
Bude použito většího písma, aby byla informace 
po této stránce dobře čitelná. 

ODPOLEDNE OTÁZEK A ODPOVĚDI SE 
USKUTEČNÍ DNE 30. ZÁŘÍ OD 15.00 hod. 
v Domě dětí. 
Na programu budou informace o možnosti 
získání sociálního příspěvku na bydlení, na 
vyrovnání zvýšeného nájemného a k vyrovná-
ní cen tepelné energie. 
Dále bude na programu informace 
o výsledcích mimořádné valné hromady Le-
dečského investičního fondu, České spořitel-
ny o penzijním připojištění. 
O účast požádáme i představitele městského 
úřadu. 
Z podkladů MU uvádíme v tabulce hranici 
čistého měsíčního příjmu, kdy je možné požá-
dat o některý (nebo i více) sociální příspěvek, 
příspěvek na bydlení 
jednotlivec 4 256 Kč dvoj ice 7 518 
příspěvek k vyrovnání zvýšeného 
nájemného 4 864 Kč 8 592 
příspěvek k vyrovnání cen 
energií 4 864 Kč 8 592 
Naše organizace poskytla pomoc zaplaveným 
oblastem na MORAVĚ ve výši 5 000 Kč. 
Byly poslány potraviny a čistící prostředky. 
Dopravu zajistil MÚ. J. Brož 



A JEŠTĚ O POČASÍ 
Když jsem v únorovém čísle Le-

dečských novin psal o nepřízni počasí roku 
1947, zdaleka jsem nemohl tušit, kolik 
utrpení a škod přinese do naší země počasí 
letošního léta. Tehdy v článku „Bude se 
historie opakovat" jsem slíbil, že se ještě 
k tomuto tématu vrátím. Dělám to nerad, 
protože se tak trochu bojím nepřízně 
osudu, ale snad nic horšího, než přišlo před 
pár týdny, nás už nemůže potkat. Na-
hlédněme tedy do spisů starých padesát let. 

Léto i podzim byly ve znamení příšerné-
ho sucha. Už koncem května byla přímo 
tropická vedra, ve stínu bylo naměřeno 
téměř 30° C. Vedra dosáhla vrcholu v po-
lovině září, kdy bylo ve stínu naměřeno 35° 
C. Veškerá vegetace byla sežehnuta slun-
cem a jiskry vlaků zapalovaly vyprahlé 
stráně kolem tratí a způsobily celou řadu 
lesních požárů. V sobotu 13. září lokálka 
zapálila pozdě odpoledne Vackův les u Vi-
lémo vské zastávky. 16. září byl takto zapá-
len les u Chřenovic. Z Ledče se na místo 
požáru vypravilo na pomoc zvláštním vla-
kem asi 300 občanů. Ani tato pomoc nesta-
čila a musela být povolána pomoc vojenské 
posádky z Havlíčkova Brodu. Shořelo na 
pět hektarů lesa. 

Půda byla toho léta vyprahlá až do 
hloubky jednoho metru, potoky, řeky 
a rybníky pozbývaly vody a vysychaly 
i spodní prameny. Také v řece Sázavě bylo 
jen nepatrně vody, a protože zbytky stojaté 
vody mezi jezy začínaly už zahnívat, byl 
v těchto místech nařízen zákaz koupání. 
Také ledečský vodovod měl nedostatek 
vody a vyšší polohy města byly celé léto 
bez vody. 

Tragické sucho mělo samozřejmě vliv 
i na úrodu. Brambory a řepy malé, jetely 
vyprahlé, sena a otavy skoro žádné. Celko-
vá hospodářská situace se výrazně zhoršila. 

Nová zima se ohlásila velmi brzy. 
V první polovině října byl už každou noc 
mráz, a to až -10°C. Teprve na začátku 
listopadu mrazy povolily a dostavil se ký-
žený a vytrvalý déšť. OK 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 
15.9. Jelínek Miroslav, Zahrádecká 916 
16. 9. Urban Josef, Obrvaň 5 
25.9. Vrána František, Růžová 403 
28.9. Nulíčková Věra, 5. května 470 
29. 9. Marková Miroslava, J. Wolkera 869 
2. 10. Pajer Josef, Hrnčíře 31 
8.10. Nováková Vlasta, M. Majerové 667 
9. 10. Houlík Jaroslav, M. Majerové 871 
9. 10. Eiselt Karel, Stínadla 1097 

75. narozeniny 
12.9. Dvořák Jiří, J. Haška 573 
15.9. Maurerová Ludmila, 5. května 1202 

1.10. Loudátová Antonie, Pod Stínadly 647 
1. 10. Straková Věra, Na Rámech 765 
2. 10. Vacík František, 5. května 1252 
9. 10. Urbanová Božena, M. Majerové 940 
9. 10. Krupka František, Slunečná 885 
9. 10. Balková Milada, Hlaváčova 607 

10. lO.Dorážková Marie, 5. května 1252 
80. narozeniny 
16.9. Nekvasil Václav, Slunečná 953 
29. 9. Urban Jaroslav, Hutní 567 
85. narozeniny 
27. 9. Jelínková Anežka, Obrvaň 10 
28. 9. CasarováBožena, Melechovská 580 
29. 9. Mejstříková Marie, Havlíčkova 181 
4. 10. Seborová Jana, Na Rámech 591 

NAROZENÍ 
28. 7. Koubský Dominik 

a Barbora, 28. října 565 
15.8. Novotný Jakub, J. Haška 646 
19.8. Ziková Lucie, Zahradní 847 
23. 8. Mašin David, B. Němcové 752 
ZEMŘELÍ 
23.7. Hanousek Vladimír, 

Stínadla 1044(1953) 
3. 8. Kakáček Václav, Fibichova 676 (1932) 

13.8. Kunc Karel, Fibichova 677 (1920) 
20. 8. Havlová Karla, Pod Stínadly 288 (1942) 
21.8. Rýdl František, Želivská 967 (1941) 

Před krátkým časem jsme se rozlou-
čili na ledečském hřbitově s Josefem 
Macháčkem. Veřejnost ho znala jako 
hostinského, fotografa a v neposled-
ní řadě redaktora Novin Vysočiny 
a především jako skvělého společní-
ka a kamaráda. Čest jeho památce. 

PROGRAM KINA 
říjen 1997 
2. 10. N E B E Z Š T Í V Ě Z N I 
19.30 h. Kriminální příběh 

4. 10. SVATÝ 
19.30 h. Akční film 

7 .10 . D O U B L E T E A M 
19.30 h. Krimikomedie 

9. 10. K O L J A 
19.30 h. Repríza českého bar. filmu 

11.10. Z A M I L O V A N Ý P R O F E S O R 
19.30 h. Bláznivá veselohra 

14. 10. E V I T A 
19.30 h. USA - velkofilm 

16.10. P T Á K O H N I V Á K 
17.30 h. Český film - natočený podle 
19.30 h. pohádky bratří Grimmů 

18 10. L H Á Ř , L H Á Ř 
19.30 h. Úspěšná komedie 

21.10. J E N BLÁZNI S P Ě C H A J Í 
19.30 h. Kouzelný příběh lásky 

23. 10. B O G U S 
19.30 h. Fantastická komedie 

25. 10. V Ř Í S K O T 
19.30 h. Napínavý thriller 

28. 10. ABSOLUTNÍ M O C 
19.30 h. Kriminální film 

30. 10. LEA 
19.30 h. Milostný příběh - český film 

O JMENECH 
V našem cyklu o jménech tentokráte 

udělám výjimku v úvodu. Nebudu psát 
jenom o vlastních jménech, ale také o pří-
jmeních, která se stala důležitou součástí 
pojmenování, jak se dozvíte z následujících 
řádků. 

Počet církevních křestních jmen byl po-
měrně malý, mnohem menší než počet sta-
rých jmen slovanských. Při rostoucím 
počtu obyvatel a silnější koncentraci (ve 
městech) bylo zapotřebí lidi téhož jména 
rozlišovat. Dalo se tak jednak vytvářením 
domáckých podob, jednak připojováním 
různých ozvučení podle místa původu, 
podle jména otcova nebo matčina, podle 
zaměstnání, podle znaků (tzv. příjmí). 

Rozmanitá příjmí, nezávazná a nestálá, 
proměňovala se postupem doby ve stálá 
a dědičná, závazná a neměnná. Aktuálně si 
povšimněte, kolik příjmení vzniklo ze 
jména Václav. 

MARIE (12. 9.). Oblíbenost tohoto 
jména v minulosti i současnosti dokládá 
v Ledči evidovaných čtyři sta dvacet čtyři! 
Marií. Mariánských svátků je v průběhu 

roku víc, navíc při srovnání s jinými jmény 
zjistíme, že se od něj odvíjí vůbec nejdelší 
řada domáckých tvarů, zkratek, zdrobnělin 
a odvozenin. Pro příklad můžu uvést Ma-
řenku, Marušku, Máňu, Maryšu, Majku, 
Márinku, Manku, Máří... Jméno pravděpo-
dobně pochází ze starého Egypta a původ-
ně znělo Mirjam. Bohem milovaná. Přes 
svůj starověký východní původ toto krásné 
jméno symbolizuje křesťanskou, a tím 
i evropskou kulturu. 

RADKA (14. 9. - Radoslava). Podle ja-
zykovědců jméno vzniklo zkrácením staro-
českých jmen Radislava či Radoslava, 
anebo prostě ze všech ženských jmen, začí-
najících Rad, kterých je ovšem dost. Obdo-
bné jméno - Vradka, Vratka - dal kronikář 
Dalimil dívce z Vlastiny bojové družiny za 
dívčí války. Věřme, že dvacet jedna 
místních nositelek tohoto jména nebude 
žádné „bojůvky" zakládat. 

LUDMILA (16. 9.). Je novější podobou 
jména Lidmila, které mělo jednoznačnější 
význam. První známou nositelkou jména je 
dcera Slavibora, vládce Pšovanů na 
Mělnicku. Provdala se za prvního, historic-
ky známého českého knížete Bořivoje. 
Lídy, Lidušky, je vás u nás sedmdesát. 

ANDREA (26. 9. - Kosmas, Damián). 
Je ženským protějškem jména Ondřej, pů-
vodně řecky Andreas - mužný. Ondřejky se 
v Cechách vyskytovaly sporadicky. Andrea 
je novější variantou - v Ledči čtrnáct. 
Jméno je obvyklejší zejména v Itálii, kde 
se ovšem něžněji říká Andrenola, časté 
jsou tu i názvy obcí - San Andrea. 

VÁCLAV (28. 9. - Václava). Velmi 
slavné jméno! První složkou jména je 
praslovanské vetje „více", jméno tedy zna-
mená „více slavný" a je souznačné se 
jmény Boleslav a Pačeslav. Oblíbenost to-
hoto jména jde staletími od smrti sv. 
Václava a je mu po staletí prokazována 
úcta. Množství legend - a slavnostní píseň, 
po staletí hymna Cechů, zpívaná na všech 
bojištích i v míru jsou toho dokladem. 
Osmdesát osm ledečských Vašků má být 
na co hrdých. 

MICHAL (29. 9. - Gabriel, Rafael). 
Biblický Michael, též Michal, je bojovným 
archandělem. Malíři ho zobrazují v brnění 
a s rytířskou zbrojí. Je symbolem boje 
dobra se zlem. Všech padesát devět le-
dečských Michaelů nechť taky bojuje se 
zlem, ale hlavně také nezapomeňte oslavit 
svůj svátek. OK 
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