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TOULKY VRCHOVINOU 
Po několikaměsíčním úsilí spatřila světlo světa kniha Toulky Vrchovinou. V polovině 
října se hned nadvakrát konala na MěU v Ledči slavnost jejího křtu, které se zúčastnili 
i významní hosté, představitelé okresů, měst, obcí a podnikatelé. Oslava to byla důstoj-
ná, hodná tak významného vydavatelského počinu. I když jsme o knize psali už v mi-
nulém čísle LN, přesto Vám nabízíme jednu z nejvýstižnějších recenzí, kterou napsal 
pan Mgr. Pavel Rous z Vlastivědného muzea v Havlíčkově Brodě. 

Jak známo, Město Ledeč nad Sázavou právě vydalo po dvou letech již druhou rozsáhlou 
a skvěle vybavenou knihu věnovanou dějinám, památnostem a přírodě svého regionu. 

Nese název Toulky Vrchovinou a jejím tvůrcem je opět důvěrný znalec Ledečska fotograf 
František Pleva. 

Je k nevíře, že v čase pohublých veřejných rozpočtů investovali osvícení představitelé 
Ledče a okolních měst a obcí (za finanční podpory Okresního úřadu Havlíčkův Brod a spon-
zorů) do tak velkorysého projetu, jenž však nepochybně přinese v dlouhodobější perspektivě 
jejich regionu i ekonomický prospěch. Plevovu novou knihu je možné označit nejspíš jako bo-
hatě ilustrovanou kroniku, dějepisnou čítanku, turistického průvodce, případně vlastivědné 
album. Nesnaží se tvářit jako ucelená vlastivědná monografie o Ledečsku, ta je ještě v nedo-
hlednu a nepochybně bude výsledkem práce celého týmu specialistů. 

Toulky Vrchovinou však zatím budou patřit mezi nejvyhledávanější zdroje poznatků. Na 
334 stranách knihy je v abecedním uspořádání podrobně představeno 121 osad, obcí a měst. 
Jde o územní rozsah zhruba odpovídající někdejšímu politickému okresu ledečskému — od 
Zruče nad Sázavou až po Světlou nad Sázavou. Mezi 606(!) fotografickými ilustracemi nalez-
neme vedle autorových aktuálních záběrů staré snímky, pohlednice, rytiny a kresby. 

Toulky Vrchovinou představují první edici četných jedinečných ikonografických pramenů, na-
mátkou připomeňme nejstarší známou fotografii hradu Lipnice (z doby před rokem 1869!), dosud 
naprosto neznámou rytinu s úchvatným pohledem na ledečský hrad (zpoloviny 19. století) a sta-
vební výkres sklářské hutě v Tasících (1789). lna moderních leteckých snímcích krajiny a sídlišť 
lze učinit menší objevy, jako v případě záběru na Kozlí, kde se v poli zřetelně rýsuje již dávno za-
hlazené středověké tvrziště. Vtom, že zpřístupňuje a uchovává pro budoucnost velké množství do-
kumentačně určeného obrazového materiálu, spočívá největší hodnota Toulek Vrchovinou. 

Je to kniha tak obsáhlá, že čtenář se v ní může jen tak dle libosti potulovat jako v krajině. 
Šťastným předznamenáním publikace je úvodní impresivní výpověď „ ledečského " básníka 
Miloše Doležala. Kvalitu knihy zvyšuje seznam použitých pramenů a literatury a místní 
a věcný rejstřík. Toulky Vrchovinou vyšly nákladem 3000 výtisků. Není pochyb, že navzdory 
své poměrně vysoké prodejní ceně 490,-Kč se brzy vyprodají, podobně jako před dvěma lety 
vydaná Plevova monografie o Ledči. Toulky Vrchovinou lze zakoupit v Ledči na městském 
úřadu, v informačním středisku a v muzeu na hradě. 

SVATÁ BARBORA 
Děvčata, nezapomeňte, že o svátku sv. 
Barbory (4. 12.) je nutné nařezat třešňové 
či višňové větvičky. Nejen že Vám 
o svátcích ozdobí byt, ale především při-
volávají ženichy a vdavky. Dříve děvčata 
také pojmenovávala každou větvičku 
jménem některého chlapce a věřila, že si 
vezmou toho Jehož jméno ponese ta, kte-
rá první rozkvetla. 

OK 

ADVENTNÍ KONCERT 
V neděli 12. prosince 1999 v 15.00 

hodin v kostele sv. Petra a Pavla se usku-
teční adventní koncert smíšeného pěvec-
kého a hudebního sboru JILLS ze státu 
Michigan. 

20 chlapců a dívek je výběrem nejta-
lentovanějších gymnazijních pěvců a hu-
debníků ze státu Michigan. Ve svém 
programu uvedou originální skladby du-
chovní hudby a sborového zpěvu za do-
provodu zvonů. 
Vstupné je dobrovolným příspěvkem 
na hnutí Stonožka. 

Městské m u z e u m na ledečském hradě 
Vás srdečně zve na p rode jn í výstavu 

Stáňa VOLÁČKOVÁ 
KERAMIKA 

Dana ADAMOVÁ 
MALOVÁNO NA HEDVÁBÍ 

ve výstavní síni Městského muzea 
v Ledči nad Sázavou 

Výstava je otevřena od 8. listopadu 
do 10. prosince 1999 

v pondělí - pátek od 8 do 12; 
od 13 do 16 hodin 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Městské rady v Ledči nad 
Sázavou konaného dne 4. října 1999 

• MR vzala na vědomí žádost Sboru do-
brovolných hasičů Ledeč n. S. o finanč-
ní příspěvek na přestavbu PS Ledeč n. 
S. a doporučila skupině pro projednává-
ní investičních priorit požadovanou 
částku do maximální výše 500 tis. Kč 
zapracovat do seznamu priorit na rok 
2000. 

• MR vzala na vědomí děkovný dopis od 
pana R Jana Srnského, administrátora, 
Ledeč n. S., za pomoc při finančním za-
jišťování nových zvonů pro chrám sv. 
Petra a Pavla, a děkovný dopis od Čes-
kého svazu chovatelů Ledeč n. S. za 
poskytnutí finančního příspěvku. 

• MR schválila vypsání nabídkového ří-
zení na provedení rekonstrukce chlaze-
ní ve smuteční obřadní síni. Vyzvány 
byly tři firmy. Výběrem nejvhodnější 
nabídky pověřila starostu p. Urbana, 
zástupce starosty p. Poborského a ve-
doucího OlaSMM p. Svobodu. 

• MR schválila zveřejnění záměru města 
odprodat pozemek pare. č. 887/22 
a části pozemků pare. č. 887/59 
a 887/60 v lokalitě Nad Internátem. 

• MR schválila zveřejnění záměru města 
odprodat část pozemku pare. č. PK 
286/1 v k. ú. Habrek k umístění regu-
lační vysokotlaké stanice plynu. 

• MR na návrh PČR, a. s. Praha (před-
ložený prostřednictvím projektanta 
plynofikace vnitřní části města Le-
deč nad Sázavou - spol. PROFI Ji-
hlava a projektanta VTL plynovodu 
Bračice - Ledeč n. S. - Geodézie 
TOPOS Dobruška) schválila uzavře-
ní smluv o budoucí smlouvě o zříze-

ní věcného břemene ke strpění na vy-
braných pozemcích města, uvede-
ných v j edno t l ivých smlouvách, 
umístění plynových liniových zaří-
zení, jejich součástí a příslušenství. 

• MR schválila hodnotící skupinu zada-
vatele na nabídky veřejné zakázky „La-
boratoř klinické biochemie a hematolo-
gie" s novým umístěním na poliklinice 
v Ledči n. S., ve složení: zástupce sta-
rosty p. Poborský, vedoucí OVÚP pí 
Čubanová, vedoucí OlaSMM p. Svo-
boda, členka MZ pí ing. Váňová a ing. 
Jiří Pokorný, ředitel ZASOZ s. r. o. Le-
deč nad Sázavou. 

• MR na žádost Mgr. Pavla Kořenského, 
zástupce sboru Církve adventistů 
sedmého dne, schvaluje bezúplatný 
pronájem zasedací místnosti v čp. 16. 

Městská rada dne 25. října 1999 

• MR schválila na základě návrhu ve-
doucího OZP ing. Dvořáka cenu vod-
ného v obci Souboř dle ceny vody sta-
novené firmou VaK a. s. Havlíčkův 
Brod. Od 1. 1. 1999 do 28. 2. 1999 
17,66 Kč/m3 vody; od 1. 3. 1999 19,48 
Kč/m3 vody. 

• MR schválila pronájem nebytových 
prostorů v čp. 555-557 v ul. Ke Stínad-
lům pro pí Ivetu Ročkovou, M. Majero-
vé 681, Ledeč nad Sázavou, k provozo-
vání obchodu Drogerie - Papírnictví. 

• MR v Ledči nad Sázavou schválila ná-
vrh výběrové komise na výběr poj ištění 
nemovitého a movitého majetku Města 
Ledeč nad Sázavou zadat toto pojištění 
České pojišťovně a. s. 

• MR chválila přidělení bytu 1+1 v ul. 
Zd. Fibicha čp. 781 v Ledči nad Sáza-

vou pí Jitce Prchalové, v současné době 
bytem v podnájmu v ul. Hlaváčově čp. 
554. Byt bude přidělen v obecném záj-
mu města za smluvní nájemné, které 
bude každoročně upravováno mírou in-
flace. 

• MR schválila výměnu bytů mezi manž. 
Martinou a Jiřím Srncovými, dosud by-
tem Ledeč nad Sázavou, ul. M. Majero-
vé čp. 872 a panem Jiřím Kutílkem, do-
sud bytem Ledeč n. S., ul. Hlaváčova 
čp. 560. 

• MR schválila výměnu bytů mezi pí Ol-
gou Valhovou, dosud bytem Ledeč n. 
S., Stínadla 1047 a pí Koubskou, dosud 
bytem Ledeč n. S. M. Majerové 924, 
a to za podmínky úhrady zálohy ve výši 
Kč 30.000,-, jak je stanoveno v článku 
VIII. bod lc) „Pravidel". 

• MR schválila konání mimořádných 
trhů na Husově náměstí ve dnech 30. 
října 1999 a 4., 11. a 18. prosince 
1999 (soboty). 

• MR odkládá rozhodnutí ve věci zveřej-
nění záměru města odprodat část po-
zemku pare. č. st. 11/1 s částečnou 
směnou za díl pozemku pare. č. 2216/3 
v lokalitě Pivovarské údolí. 

Slávek Poborský 
zástupce starosty města 

SVĚTLY PODZIM 
Radostná zpráva zazněla z městského zastupitelstva. Ledečský hrad koupí město 
a bude ho pomalu opravovat. Nedopadne tedy jako hotel Sázava a Koželužna, že bude 
uzavřen a pomalu chátrat. Nebylo to lehké rozhodování při zadluženosti města a při 
mnoha akcích, které musí mít přednost. Je to ale rozhodnutí pro budoucnost, pro další 
generace, že tato dominanta bude pro ně zachráněna. Bude přístupna všem, a ne slouží-
ce jedinci, který možná nemá ani finanční možnosti na opravu. Zastupitelstvu za to dík! 

Celé město je dnes v pohybu. Velkou část bytů si již jejich obyvatelé zakoupili do vlast-
nictví. Česká povaha se však nezapře. Potkal mě pan Vomáčka a povídá: „Ty byty jsou 
strašně drahé, chtějí za ně osmdesát až sto tisíc korun. To tam a tam je prodávali za da-
leko méně". Byt si ale zakoupil. Když jsem ho potkal za čtrnáct dnů, tak se již usmíval. 
Byt koupil a prodal za tři sta padesát tisíc, z bytu se pak odstěhoval ke své družce. Byl 
to jeho nej lepší kup v životě. No a pak že je všechno u nás špatné. Není, ale musíme 
sundat černé brýle a na vše se dívat s optimismem. Za těch deset let od změn v našem 
státě, které si dnes připomínáme, se přeci jen hodně změnilo. Záleží však na každém 
z nás, jak k těmto změnám přispějeme. Vyhrňme si tedy rukávy a sundejme černé brýle. 

Váš Ledečák 

LINKA 150 
4. 10. Místní jednotka HZS spolu s jed-
notkami PS Ledeč, SDH Světlá a SDH 
Cíhošť hasila požár stodoly ve Vlkano-
vě 
10. 10. Dopravní nehoda osobního 
vozu Š-Forman za Vilémovicemi 
11. 10. Pomoc při odstranění obtížného 
hmyzu 
17. 10. Pomoc při otevření dveří 
u skladu potravin 
23. 10. Jednotka HZS spěchala k požá-
ru lesa mezi obcemi Druhanov a Slu-
žátky (planý poplach). Jednalo se o pá-
lení na skládce u lesa 
26. 10. Dopravní nehoda osobního au-
tomobi lu VW-Passa t mezi Ledči 
a Hradcem 
28. 10. Dopravní nehoda osobního 
vozu Ford Scorpio u obce Vilémovice. 



Z POLICEJNÍCH ZÁPISKŮ 
• I v říjnu byli místní policisté dostateč-

ně vytíženi, útěchou j im snad může 
být, že výrazně poklesl počet doprav-
ních nehod - celkem sedm. Snad už 
mnozí řidiči své "miláčky" zazimovali 
a vyjedou až na Velikonoce. 

• Přesto byly osudovým místem pro řidiče 
Vilémovice, kde se staly hned dvě váž-
nější nehody se zraněními. 10. října tu ři-
dič se svým Formanem narazil do stro-
mu a musel být i se svým spolujezdcem 
převezen do nemocnice. 29. října tu se 
svým Fordem havaroval řidič z Mohel-
nice. Náraz do stromu ho na čas vyřadí 
z běžného života, stejně jako jeho auto, 
jehož oprava si vyžádá 80 000 korun. 

• 11. 10. Při dopravní hlídce byl kontro-
lován řidič, po kterém bylo vyhlášeno 
celostátní pátrání. Slovákova pouť 
skončila právě v Ledči, odkud putoval 
do své domoviny. 

• 20. 10. Na základě příkazu Okresního 
soudu v Českých Budějovicích došlo 
k zatčení V. K., který má trvalé bydliště 
v Ledči. "Proslavil" se rozsáhlou trest-
nou činností v jihočeském regionu, ale 
svými mravnostními delikty byl dobře 
znám i na místní policejní stanici. 

• 14. 10. se neznámí pachatelé vloupali 
na sídlišti Stínadla do tří osobních aut. 
Poškozeným způsobili škodu za 20 ti-
síc korun. 

• 21 .10 . došlo k dopravní nehodě přímo 
na Husově náměstí. Pražský návštěv-
ník Ledče asi nebude rád vzpomínat na 
toto místo, neboť oprava jeho přibližo-
vadla přijde na 10 000 korun. 

• 21. 10. Na sídlišti Stínadla řádila parta 
neznámých pachatelů. Nikdo si ne-
všiml, že tu během krátké doby vy-
kradli šestnáct (!) aut. Skoda je za 195 
tisíc korun. 

• Den předtím nezůstala uchráněna ani 
Felicie zaparkovaná ve dvoře gymná-
zia. Nezjištěný pachatel se spokojil 
s autorádiem. 

• A zase se kradlo! Hned z kraje měsíce 
se učňové zdejší školy vloupali do aut 
místních občanů. Kradli odtud vše co 
j im přišlo pod ruku. Jejich "umění" 
sice stačilo jen na starší škodovky, ale 
i tak j im bylo prokázáno celkem třináct 
vloupání. Když zrovna v autě nebyla 
žádaná věc, připravili majitele auta 
alespoň o benzín. 

• Poslední říjnovou sobotu měl smůlu 
místní mladík T. N., který nabízel k pro-
deji motocykl SUZUKI. Neznámý ku-
pující si přijel Škodou 120 motorku 
prohlédnout a vyzkoušet. Projížďku 
motocyklem si poněkud protáhl, proto-
že se dosud nevrátil. Smutnému mladí-
kovi tu nechal škodu 110 000,- Kč 
a auto Skoda 120 - kradené! 

• 29. 10. našla obsluhující v restauraci 
Centrál peněženku s téměř 125 tisíci 
korunami. Policie rychle zjistila maji-
tele této hotovosti. Rozmrzele a bez 
známek radosti a patřičných díků si 
"laskavě" pro peněženku přišel. Ani 
nevíme, jestli poctivá nálezkyně dosta-
la pvtlík bonbónů. 

OK 

ŠANCE PRO LEDEČSKÝ HRAD 
Na sklonku druhého tisíciletí se pro ledečský hrad otvírá nová šance na jeho záchra-

nu. Myšlenkou odkoupit většinový podíl ve společnosti vlastnící v současné době le-
dečský hrad, se totiž od svého pracovního zasedání dne 1. září 1999 zaobírá ledečské 
zastupitelstvo. Navázalo tak na snahy svých předchůdců z počátku devadesátých let, 
kdy v období privatizace a bezúplatných převodů státního majetku na obce požádala 
tehdejší městská samospráva po svém rozhodnutí ze dne 8. 6. 1993 státní podnik Lesy 
ČR o bezúplatný převod hradu do majetku města. Státní podnik Lesy ČR však přes pří-
sliby ledečské radnici využil hrad raději k vypořádání jistých restitučních nároků. Před 
tím sice učinil Městu Ledči nabídku na úplatný převod hradu, ale tuto nabídku městské 
zastupitelstvo dne 23. 8. 1994 nepřijalo, neboť neshledalo důvody, proč by za státní 
a zdevastovaný majetek mělo jeho správci platit, a neschválilo proto další pokračování 
snahy představitelů města získat objekt ledečského hradu do majetku města. 

Přes restituenta se ledečský hrad ocitl v majetku obchodní společnosti FINZA s. r. o. 
založené k tomuto účelu ledečskými podnikateli v době aktivity Ledečského investič-
ního fondu. Společnost FINZA vlastnila a provozovala hrad až do současné doby. 
V říjnu loňského roku nabídla společnost JAS s. r. o. svůj čtvrtinový podíl ve společ-
nosti FINZA Městu Ledči k odkoupení a městské zastupitelstvo dne 26. října 1998 
schválilo záměr města na odkup tohoto podílu s tím, že uložilo tehdejší městské radě 
jednat s ostatními majiteli společnosti FINZA o možnostech a podmínkách odkupu je-
jich podílů. Komunální volby 1998 přerušily na čas tyto snahy a nové zastupitelstvo na 
ně navázalo až po roce, na svém pracovním zasedání v září 1999, kdy projednávalo žá-
dost nového potenciálního majitele hradu, se kterým společnost FINZA vstoupila do 
jednání o prodeji hradu. Žádost se týkala přemístění městského muzea, lidové umělec-
ké školy a pomoci při náhradě ubytování současných nájemníků sídlících na hradě 
v rámci soudních výpovědí. Tato "žádost" probudila městské zastupitelstvo z letargie. 

Převládl názor, že Město Ledeč se nezbaví své zodpovědnosti za stav hradu, byť 
není a nebylo ani v minulosti jeho vlastníkem, že současná pětimilionová cena by ne-
měla být pro město nepřekonatelnou překážkou a že potřebné náklady na rekonstrukci 
hradu odhadované na 200 mil. korun jsou sice mimo možnosti potenciálního vlastníka 
z řad fyzických osob, ale neměly by být nedostupné pro město při využití programů 
a prostředků z fondů na záchranu památek a ze státního rozpočtu. Na tyto prostředky 
vždy lépe dosáhne obec než kterákoli soukromá osoba. 

Rádné zasedání Městského zastupitelstva v Ledči nad Sázavou dne 15. září 1999 
schválilo záměr města odkoupit většinový podíl ve společnosti FINZA s. r. o., která je 
dosud 100% vlastníkem ledečského hradu, a uložila starostovi města jednat se společ-
ností FINZA o možnostech a podmínkách odkoupení podílů této společnosti. Zámě-
rem města je odkoupit podíl 100%, přetvořit společnost FINZA na nadaci a získat pro 
akci na záchranu ledečského hradu mimo kontaktů na programy a fondy i ochotné 
a nadšené patrioty z řad ledečských podnikatelů i prostých občanů. Pro dominantu 
města, ledečský hrad, se tak otvírá nová šance na jeho záchranu. Pro omítku z první re-
publiky a děravou střechu hradu šance na brzkou opravu. Pro Město Ledeč šance ovliv-
ňovat míru odpovědnosti, která souvisí se stavem a existencí hradu na jeho území. 

Stanislav Vrba, člen městského zastupitelstva 

BEH S JARMILOU 
V sobotu 20. listopadu se v Ledči n. S. uskutečnil, ročník 

B Ě H U P R O Z D R A V Í 
za účasti věhlasné české atletky Jarmily Kratochvílové. 

Poběží se ve dvou kategoriích: mládež - 400 m, dospělí - 5000 m 
Bližší informace získáte u pořadatele - RESTAURACE DAVID v Ledči nad Sázavou. 

Sponzorem akce je GAMBRINUS P L Z E Ň . 
Proběhněte se pro zdraví! 



SETKANÍ NA HRADE 
Přátelé Tichého dotyku uspořádali 

opět na ledečském hradě zajímavý večer. 
Básník Miloš Doležal jim sjednal setkání 
s malířkou, spisovatelkou a básnířkou 
Gertrudou Gruberovou-Geopfertovou. 
V podzimním večeru se tak sešlo přes pa-
desát, povětšinou mladých lidí, v prosto-
rách hradu při čtení z jejích prací. Přes-
tože se narodila před pětasedmdesáti lety 
v Jenštýně u Jihlavy, zamilovala si zdejší 
kraj. Prožila zde své mládí u prarodičů 
v Kunemili a u tety v Loukově. Od roku 
1949 však žije v zahraničí. 

Svá studia započala na umělecké ško-
le v Praze. Za zdařilé návrhy obalu pro 
ministerstvo obchodu získala stipendium 
do Švýcarska. Později přešla na studia do 
Paříže. Sem za ní přišel i její manžel. Po 
skončení studií se oba usadili v Němec-
ku. Zde jak vyprávěla maluje a píše o li-
dech a o jejich životě. Často za nimi putu-
je v Bavorsku a poslouchá jejich životní 
příběhy. Ty pak ztvárňuje do svých básní 
a povídek. Ráda se však vrací k nám na 
Vysočinu, kde prožila své dětství. 

Na setkání přečetla některé své povíd-
ky vztahující se k našemu okolí. Její bás-
ně přednesla herečka Jana Franková. Na 
housle je doprovodil David Pleva. K bez-
prostřednosti večera přispělo i vystoupe-
ní některých návštěvníků. Pan Vorlíček 
zarecitoval francouzsky úryvky z pod-
zimní básně předního francouzského 
básníka Alfonsa De Lamartinea, s vese-
lým vyprávěním o Dolním Městě přispěl 
i ing. Ježek. 

Jeden z hlavních organizátorů, Tomáš 
Zdechovský, roznášel všem horký čaj 
a čerstvé kremrole. Všem se večer líbil 
a protáhl se do pozdních hodin. 

Gertruda Gruberová přislíbila na vý-
zvu starosty města poskytnout některé 
povídky k otištění v Ledečských novi-
nách. Ta první by se měla objevit ve vá-
nočním čísle LN. 

Dobrovolné vstupné bude použité pro 
charitativní účely. Je třeba si přát ještě 
více podobných setkání Tichého dotyku 
s předními osobnostmi našeho kraje. 

František Pleva 

I TAKOVÝ(Á) MEZI NÁMI ŽIJE 
Mé manželce se stala nepříjemná věc, navíc „okořeněná" bezohledností a sobec-

tvím některého našeho spoluobčana. 
Po vyzvednutí říjnového důchodu na zdejší poště (již 8 let je v plném invalidním dů-

chodu) šla na náměstí do prodejny Vital něco nakoupit. Mimo menšího nákupu koupila 
zde též synům časopis ABC. Při přendávání nákupu z košíku do tašky časopis pravdě-
podobně i s peněženkou položila na poličku za nákupní košík a tam věci nechala a ode-
šla. Když si toto uvědomila, vrátila se do prodejny zpět, ale nic tam už nenašla. V peně-
žence kromě celého invalidního důchodu měla i svůj občanský průkaz, průkazku 
zdravotní pojišťovny, lístek na opravu z hodinářství, fotografii naší dcery a mou a něja-
ké drobnosti, takže případnému nálezci by nečinilo potíže věci vrátit. 

Druhý den navečer nám dala vědět paní vedoucí pošty, že má manželčiny doklady. 
Při vybírání poštovních schránek totiž nalezli čistou zalepenou obálku a v ní všechny 
tyto věci byly - kromě peněz ovšem. Myslím si, že se sluší nepoctivému „nálezci" -
lépe řečeno zloději či zlodějce prostřednictvím našich novin poděkovat za to, že si 
dal(a) takovou práci (i když za ty peníze to taková práce zas nebyla). Přesto ho (ji) chci 
upozornit, že okradl(a) invalidní důchodkyni-matku ještě dvou nezaopatřených synů 
- o celoměsíční důchod a celou naši rodinu (odkázanou na sociální dávky) o slušnou 
částku peněz, která v rodinném rozpočtu bude citelně chybět. Nechce se ani věřit, že ta-
kovýto „spoluobčan" mezi námi na sklonku 20. století ještě žije. 

Určitě to není případ ojedinělý, a proto doporučuji všem dávat si pozor na své věci 
a tím zamezit nenechavým prstům v obohacování se na úkor jiných. 

J. V. Ledeč nad Sázavou 

ADVENT 
Každý Mikuláš, který 5. prosince vy-

táhne z koše pamlsků adventní kalendář, 
by se měl zastydět až do morku svých 
svatých kostí. Přichází totiž pozdě. Pečli-
vé děti si toho dne otevírají už páté čoko-
ládové okénko. Adventní kalendáře totiž 
začínají již tradičně prvním prosincem. 
Ani ony však nemají tak docela pravdu: 
Advent správně začíná čtvrtou nedělí 
před Vánocemi, letos tedy 28. listopadu, 
což je velmi brzo! 

Advent pochází od katolické církve, 
která mu dala základní motto i barvu. Je 
to období očekávání a těšení - věřící se 
těší na příchod Spasitele, ostatní na nej-
příjemnější svátky v roce. Kdo si v těchto 
dnech přivstane - ale velmi brzy, uslyší 
v kostele takzvané roráty, písně, které se 
zpívají na jitřních mších. 

Křesťané doporučují pro adventní 
týdny mírný půst, protože střídmost v jíd-
le bystří rozjímání. K duhu to půjde zej-
ména těm, jimž Vánoce přinášejí mnoho 
neodolatelných gurmánských pokušení. 

Původní barvou adventu je fialová -
podle barvy kněžského roucha. Často ji 
však v domácím prostředí nahrazuje všu-
dypřítomná červená, která je favoritkou 
všech prosincových svátků. Nádhernou 
adventní výzdobou je věnec, ale ať bude 
sebekrásnější, je třeba pamatovat, že ni-
kam jinam než na vstupní dveře nepatří. 
Stejně jako si stěny nezdobíme vanilko-
vými rohlíčky, neměli bychom si stoly 
zdobit adventními věnci. 

OK 



V minulém čísle LN jsme otiskli milý dopis od ledečské rodačky - Lenky Sukdolákové, která už tři roky žije 
v Kalifornii. Děkujeme jí prostřednictvím Ledečských novin za dopis i za příběhy plné dojmů a poznatků z je-
jích cest po Americe. 
Lenku zdravíme, přejeme jí mnoho krásných zážitků na cestách a věříme, že nás brzy opět potěší nějakými svým 
příběhem. 

CESTA KALIFORNIÍ A NEVADOU 
Vlastně mě nikdy ani ve snu nenapadlo., kam až mě jednou zanesou moje toulavé boty. Když jsem před dvěma lety 
vstoupila na palubu letadla směřujícího za velkou louži, cíl byl jasný a strohý - Virginie, stát ležící na východním 
pobřeží Ameriky. Snad osud tomu chtěl, jestli nějaký je, že teď sedím na břehu Pacifiku, sluníčko nemilosrdně opé-
ká mou zářivě bílou evropskou kůži a teď už jenom vzpomínám na naše nedávné kalifornské dobrodružství. Prav-
da, loňská cesta napříč Spoj enými státy také měla něco do sebe, ale třeba takové kempování uprostřed divoké Sierra 
Nevady je pro člověka odchovaného Vysočinou něco zcela nepoznaného a tudíž i lákavého. 

Turistická místa jako San Francisco a Los Angeles jem si samozřejmě nenechala ujít již dříve, nakoupila jsem pár pohledů a sbohem 
rušné město; každé z nich má samozřejmě svůj vlastní charakter či kouzlo, ale teď už je čas na změnu. Balíme stan a s kamarádkou se 
vydáváme za krásami matky přírody prozkoumat tu pravou tvář Kalifornie. 
První cíl naší cesty je pohádkově krásné Lake Tahoe, ležící severovýchodně od hlavního města tohoto státu - Sacramenta. Jezero je 35 
kilometrů dlouhé a 19 kilometrů široké a plavky si chtě nechtě musíme nechat na dně tašky, teplota vody se pohybuje mezi 5 -20 stupni. 
Se svojí půlkilometrovou hloubkou se řadí na osmé místo ve světovém žebříčku. Je známé též pro svoji průzračnou vodu, přes kterou 
můžete vidět dno až na 23 metrů. Je obklopené horami vysokými 2400 - 3000 metrů nad mořem a tato oblast je rájem všech příznivců 
zimních sportů. I v červenci je na vrcholcích hor stále sníh, který tady může napadnout prakticky během jakéhokoli ročního období. 
Lake Tahoe bylo utvořeno pohyby zemské kůry a sopečné aktivity zformovaly údolí, které pak bylo naplněno vodou z řek a potoků. Ta 
do něj přitéká z 63 proudů a dvou horkých vřídel a odtéká pouze jednou řekou zvanou Truckee. Ani v létě se tady nenudíte, je zde od 
každého něco - od túr do hor, přes noční život po vodní sporty, jakými jsou třeba jet skiing (loď poháněná motorem, televizním divá-
kům známá ze seriálu Pobřežní hlídka; také jsem si jednou v severní Karolíně zařádila na vlnách, ručička tachometru občas ukázala 
úctyhodných 97 km/hod., a i když jsem si tak pro zbytek víkendu odrovnala záda., zážitek bych zařadila někam do pomyslné první desít-
ky) nebo parasailing, kdy člověka podobná loď vyveze na jezero., ovšem s tím rozdílem, že na zádech máte připevněný rozevřený pa-
dák, který vás vynese nad hladinu a na připevněném laně si můžete vesele plachtit a vychutnávat rozhled po okolí. 

Daří se nám najít kemp, abychom se Šárkou měly kde složit hlavy. Postavíme stan a už se k nám přátelsky hlásí naši sousedé. Jako tu-
risté však příliš nevypadají, dozvídáme se, že jim nedávno vyhořel dům a stan je jejich dočasným bydlištěm. Nic bych nedala za to, 
že kdybych na stejné místo přišla za půl roku, stále tam budou. Muž a žena neurčitého věku, tetováni na rameni a takový ten neurčitý 
pohled bezdomovců. Líto je mi však jejich asi dvouletého syna, ušmudlaný klučík nás pozoruje svýma očima přes půl obličeje, zara-
ženě však mlčí a raději hned v duchu zaháním myšlenky na to, co z něj asi za pár let vyroste. Podávám mu tedy alespoň meruňku, ale 
poděkování se mi dostává od maminky. Vůbec takové "existence" tady potkáváme poměrně často. Večer naše oko zaujme televizní 
obrazovka v jednom z barů, ze záznamu vysílají předávání cen NHL, kde suverénně vítězí Češi. Výsledek jsem už dávno znala, 
i přesto jásáme; když má však promluvit náš Dominátor, je přehlušen hlasitou muzikou. Který že tým to tenkrát v Naganu předčasně 
poslal Kanadu a Ameriku na letadlo domů? Jeden z přísedících se táže, zdali jsme ze země javorového listu. „Ne, nejlepší hokej teď 
hrají Češi", dostává se mu mojí odpovědi. Nicméně našeho krále brankářů poznává. Vracíme se zpět do kempu, všude je hluboká tma 
a nám nezbývá nic jiného, než zalézt do spacích pytlů a zaspat náš první den. 

Ráno se probouzíme a pozorujeme veverky skotačící po stromech. Přijíždí šerif popřát nám hezký den a jen si povzdechne, jak by se 
rád podíval do Evropy. Ptám se, co je na tom tak obtížného, ale jenom krčí rameny. Spousta Američanů za celý svůj život neopustí 
svoji rodnou vísku, jejich světem jsou Spojené státy, a už mě nepřekvapí jejich nevinná otázka typu, zdali je Česká republika částí 
Ruska nebo snad Jugoslávie... 
Po snídani se vydáváme do Squaw Valley vzdáleného asi deset kilometrů a lanovkou vyjíždíme 2460 metrů nad moře. Pro příznivce 
bungee jumpingu, bruslení či plavání ve vyhřívaném bazénku pravý ráj. Nabízí se nám krásný výhled na údolí a všímáme si zavěše-
ných olympijských kruhů - v únoru 1960 tady byla olympiáda. Nedá nám to a zabloudíme do malého muzea, kde nacházíme i článek 
o československém hokeji. Naše mužstvo, které reprezentovali například Karel Gut nebo Vlastimil Bubník, zde tenkrát obsadilo 
čtvrté místo po prohře s tehdejším Sovětským svazem. Vracíme se zpět do Tahoe City, obě už nás unavuje ta spousta civilizace, atak 
míříme směrem na jih. Škoda, že řídím, výhled na jezero je úžasný. Daří se nám najít levný motel za pouhých dvacet dolarů, pravda, 
ochota personálu by potřebovala malinko vylepšit, ale vidina postele a hlavně sprchy vyhrává, přece jenom máme před sebou ještě 
pár stovek kilometrů a kdo ví, kdy narazíme na další. Spokojeně nazouvám své kolečkové brusle, rozjíždím se po břehu jezera a po-
zoruji západ slunce. Svět je krásný. Noční život je zde pod bodem mrazu. Kupujeme tedy alespoň pár piv a já si chladím svůj spálený 
obličej; za tak červený nos by se nemusel stydět ani nejlepší klaun cirkusu Humberto. 

Pokračování v příštím čísle LN 

PROVIDENT FINANCIAL 

Britská společnost PROVIDENT FINANCIAL s. r. o. 
(největší společnost na trhu osobních půjček) 

hledá pro svoji dceřinou společnost v ČR zástupce pro poskytování drobných půjček 
s týdenními splátkami vybíranými přímo v domácnostech zákazníků v oblasti 

Ledeč nad Sázavou 
Nabízíme zajímavou práci (vyhledávání nových zákazníků, vybírání splátek) 

a vysokou odměnu v závislosti na výkonu. 
Požadujeme poctivost, zodpovědnost, dobré komunikační schopnosti a trvalé bydliště v uvedené lokalitě. 

Vhodné jako hlavní i vedlejší příjem. 

Tel.: 02 / 672 242 25-6 



P O D Ě K O V Á N Í 
Zveřejněný snímek Vám přibližuje 

opět ulici Na Lovčenu v souběhu s ulicí 
Na Rámech, a to po třech(!) měsících 
snažení řady investorů, dodavatelů na 
splnění záměru úplné rekonstrukce vo-
zovky, telefonní sítě a elektro-energetic-
kého vedení, kdy obě vedení byla ulože-
na z vrchního vedení do země a byly 
provedeny nové rozvody a stožáry veřej-
ného osvětlení. Ovšem první práce po 
sejmutí původního krytu a konstrukce 
vozovky byly práce na rekonstrukci ka-
nalizační sítě, vodovodu a po dohodě 
s obyvateli ulice byly zrekonstruovány 
téměř všechny domovní přípojky. Tento 
úsek ulic se však může chlubit i tím, že je 
první ulicí, ve které je položeno plynové 
potrubí včetně domovních plynových 
přípojek. Majitelé všech 28 nemovitostí 
v ulici se finančně spolupodíleli na zříze-
ní připojovacích míst. 

Z mého pohledu starosty města je pr-
vořadou povinností veřejně poděkovat 
všem obyvatelům bydlícím v rekonstruo-
vané části za kázefí a dobrou vůli nést 
značné omezení v přístupu ke svým ne-
movitostem. Musím poznamenat, že ni-
kdy nezneužili vzniklých problémů ke 
zbytečným stížnostem. Já, ale i provádě-
jící firmy, jsme se spíše setkávali s jejich 
snahou a ochotou jim pomoci pro urych-
lení výstavby. Další mé poděkování mu-
sím směřovat hlavnímu dodavateli prací, 
a to firmě EVOS HYDRO s. r. o. Ledeč 
nad Sázavou a jejímu řediteli panu Jaro-
slavu Šemíkovi. Dále děkuji všem dalším 
zúčastněným investorům a provádějícím 
firmám, a to podle výše investičních po-
dílů: 
Vodovody a kanalizace 
a. s. Havlíčkův Brod 880 tis. Kč 

Privátní česká plynárenská 
a. s. Praha 570 tis. Kč 
Východočeská energetika 
a.s.Havlíčkův Brod 550 tis. Kč 
Telecom a. s. Pardubice 250 tis. Kč 
Technické služby s. r. o. 
Ledeč nad Sázavou 160 tis. Kč 
(veřejné osvětlení) 

Pro úplnost pak dodávám, že investo-
ra Město Ledeč nad Sázavou stály práce 
do této doby 3.200 tis. Kč a majitele ne-
movitostí pak nejméně 125-150 tis. Kč. 
Pro úplnou spokojenost ovšem zbývají 
dokončit chodníky, kdy předpokládám, 
že jistou část, pokud počasí dovolí, zho-
toví naše TS s. r. o. ještě v tomto roce cca 
v částce 250 tis. Kč z celkově uvažované 
částky 750-800 tis. Kč. Závěrečné podě-
kování pak patří koordinátoru prací - in-

ženýrské organizaci Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba a. s. Praha. Nemohu 
však zapomenout poděkovat všem čle-
nům městského zastupitelstva, kteří 
v průběhu prací byli ochotni rozhodnout 
o rozšíření uvažované rekonstrukce 
a tuto práci zabezpečit i přídělem finanč-
ních prostředků do rozpočtu. 

Sobě a všem současným i budoucím 
uživatelům komunikace přeji, aby kvali-
ta prací smluvně garantovaná byla i dlou-
hodobou při jejím provozu. Snad tuto no-
vou část řadu let nepos t ihne osud 
dodatečných oprav či překopů. Nezbývá 
mi, než tomu věřit, neboť to byl prvořadý 
cíl konečně mít komunikaci pro trvalý 
a nerušený provoz. Ovšem z poznatků 
minulosti „raději ťukám na dřevo". 

Karel Urban, starosta města 

KAM PO DEVATE TRIDE 
Odloučené pracoviště ISŠ Světlá v Ledči nad Sázavou Na Pláckách by chtělo 
sdělit žákům i rodičům tuto informaci: 
Dne 27. 9. 1999 proběhlo jednání mezi Školským úřadem Havlíčkův Brod 
a Ministerstvem zemědělství a výživy ČR, pod které spadá naše škola (učiliš-
tě). Výsledkem jednání je, že stávající obory, které se vyučují na odloučeném 
pracovišti v Ledči nad Sázavou, zůstanou zachovány i po vzniku vyšších 
územně správních celků. Najednání bylo potvrzeno, že tyto obory by v Ledči 
zůstaly i do budoucnosti, což je příznivé pro město a hlavně pro naše studenty. 
Zároveň si dovolujeme pozvat žáky i rodiče k návštěvě naší školy, kde se dne 
3.12. 1999 koná Den otevřených dveří, kdy budete mít možnost prohlídky jak 
učeben, tak i pracoviště odborného výcviku. 
V případě z á j m u jsme Vám k dispozici kdykoliv (tel. 0452/620696). 

Od září 2000 budou otevřeny tyto obory: 
64-58-2 Kuchař - číšník 
45-74-2 Opravář zemědělských strojů 
45-68-2 Kovář a podkovář 
24-19-2 Automechanik 
24-35-2/01 Autokarosář 

Za odloučené pracoviště ISŠ v Ledči nad Sázavou, Na Pláckách 
Jaroslav Kotek 

CENTRUM DDM V LEDČI 
NAD SÁZAVOU VYHLAŠUJE 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

na místo EKONOMKY 

Požadujeme: 
• ekonomické středoškolské vzdělání 
• znalost podvojného účetnictví pro 

příspěvkové organizace 
• znalost práce na PC - WINDOWS 

95 - WORD, EXCEL 
• znalost účetního programu FENIX 

výhodou 

Nabízíme: 
• dobrý pracovní kolektiv 
• pracovní úvazek 0,5 
• nástup k 1. 1.2000 
• platové ohodnocení dle platných ta-

bulek (zákon č. 277/98 Sb.) 
• uzávěrka přihlášek 30. 11. 1999 

INFORMACE OSOBNĚ 
NEBO NA TELEFONU: 
0452/620 537; 626 415 
M. Hánečka - řed. DDM 



REJ SKŘÍTKU NA STÍNADLECH 
Ne všechno se v přírodě chystá k zimnímu spánku. Pod vrstvami spadaných zlatohně-
dých listů je spousta podzimních skřítků, neposedných hejkalů a strašidýlek všeho dru-
hu. Nelekejte se, že se Vám na zimu nastěhují do bytů. 
To se jen na krátký čas vyrojili v mateřské škole na Stí-
nadlech. Rej lesních skřítků tu proběhl ve středu 10. lis-
topadu. Fantazie dětí i rodičů byla veliká a kostýmy po-
hádkových bytostí byly opravdu pěkné. Skřítci 
pocházeli z různého prostředí, ale přece jen je něco spo-
jovalo -všichni se totiž dychtivě natahovali pro sladkou 
odměnu, kterou jim připravily paní učitelky. 

OK 

LEDEČSKÉ 
ZVONY 

VYDÁNO PŘI PŘÍLEŽITOSTI 

SVĚCENÍ NOVÝCH ZVONŮ 

Děkanský úřad Ledeč n. S. 
1999 

Ř Í M S K O K A T O L I C K Á 
F A R N O S T - D Ě K A N S T V Í 

si Vás d o v o l u j e co n e j s r d e č n ě j i 
pozva t n a svěceni z v o n ů . 

Slavnostní svěcení se uskuteční 20. listo-
padu 1999 v 10.00 hodin v kostele sv. 
Petra a Pavla v Ledči nad Sázavou za 
účasti pomocného biskupa královéhra-
deckého, Mons. Josefa Kajneka. 
Zvon Maria o váze 200 kg a zvon Petr 
a Pavel 350 kg těžký, budou zavěšeny ve 
věži děkanského kostela v první polovině 
prosince 1999 tak, aby svým hlasem 
o půlnoci na svátek sv. Silvestra 31. 12. 
1999 přivítaly jubilejní rok 2000. 
Zvony budou před zavěšením umístěny 
v chrámové lodi. 
Prohlídka zvonů je možná před samot-
ným svěcením, před bohoslužbami, nebo 
na požádání na děkanství. 

Obr. J. Bašta 

PODZIM 
Vítr fouká, listy padají, 

podzim je tu, ale potají, 
baryí listy na červeno, 
na hnědo i na žluto. 

Barví listy, shání barvu, 
máte ji tam v obchodě? 
Nemají. 
Barví listy potají, 
ale umí to. 

Vítr má též mnoho práce, 
musí foukat víc a víc. 
Počkej chvilku, větříku! 
„lnic, i nic pranic!" 
zpovídá se. 

Musím foukat, 
aby draci vzlétli, 
aby se rozcuchaly vlasy, 
nesmím čekat 
na pometli, 

jsem mistr v ničení 
krásy. 
Fouknu sem a fouknu tam, 
dobrým lidem to nedělám. 
Vítr fouká, listy padají, 

podzim se ozval, 
hlásí potají, 
že už brzy tu bude zima, 
studená jako zmrzlina. 

Irena Pajerová 
ZUŠ Ledeč n. S., 14 let 

MIKULÁŠ ODHÁNĚL ZLO 
Už za necelý měsíc, v předvečer svátku sv. Mikuláše, se na ulicích objeví červené miku-

lášské pláště, zazvoní zvonky andělů i řetězy čertů. V dnešních časech se od této trojice oče-
kává především obdarování vzorných ratolestí a pokárání či postrašení těch méně hodných. 
Tradiční mikulášský průvod, který se v českých zemích zabydlel již někdy ve 14. století, však 
měl původně za úkol zahnat ze světa zlé čarodějné síly, jimž se nejvíce daří právě za dlouhých 
předvánočních nocí. Mikuláše, čerta a anděla tehdy doprovázeli i kominíci, husaři, židé, bába 
s nůší či mouřenín. Ti všichni se navíc museli zasadit o úspěšnost příštího roku, a tak bylo nut-
né vysoko skákat, aby narostlo vysoké obilí, a hodně křičet, aby byl plodný dobytek i hojná 
úroda. 

Dnes má Mikuláš méně práce a vystačí si se dvěma svými nej věrnějšími pomocníky a ně-
kdy se obejde i bez nich. Na nezaměstnanost si stěžovat však nemůže. V mnoha domácnos-
tech na něj čekají stovky dychtivých dítek. A nezapomeňte, že Mikuláš nepije alkohol - je to 
svatý muž. Čerti by mohli, ale zase by moc vyváděli a dlouho by zůstali u nás na zemi. Beztak 
jich tu je už dost! 

OK 

Lyžařský oddíl ve spolupráci s Centrem - DDM v Ledči nad Sázavou organizuje 

BURZU ZIMNÍ SPORTOVNÍ VÝSTROJE 
ve dnech 16. -17. 11. 1999 v Centru - DDM, Husovo nám. 242 

Výběr věcí: 16. 11. 9.00 -14.00 hod. 
(a dále během prodeje) 

Prodej: 16. 11. 14. 00 -18. 00 hod. 
17. 11. 14. 00 -18. 00 hod. 

Lyže, brusle, saně, boby, zimní sportovní obuv a oblečení 



CTYRICATY ROCNIK BĚHU SEPTOUCHOVEM ZNA VITEZE 
V polovině října se uskutečnil další ročník populárního Běhu Septouchovem. Za ideál-
ního atletického počasí se na start závodu dostavilo 108 startujících. Pořadatelé, tedy 
TJ KF Ledeč - oddíl lyžování. Centrum - DDM a Jízdní kola Ledeč, se nezalekli ani 
vysokého počtu startujících a vše zvládli na jedničku. Je potěšitelné, že zejména naši 
žáci se v poli startujících umísťovali na předních místech. 
Kategorie: 
Chlapci předškolní Dorostenky mladší 
Klička Jan, Ledeč n. S. Machačová Jarmila ml., Ledeč n. S. 
Ryšavý Petr, Světlá n. S. Ulipová Michaela, Havl. Brod 
Křikava Rosťa, Ledeč n. S. Chybová Markéta, Čáslav 

Předžákyně 
Wolfová Nikol, Ledeč n. S. 
Koudelová Dana, Ledeč n. S. 
Sedláková Lucie, Havl. Brod 

Předžáci 
Převor Josef, Ledeč n. S. 
Stára Ondřej, Havl. Brod 
Vobořil Martin, Ledeč n. S 

Žákyně nejmladší 
Sobotková Žaneta, Havl. Brod 
Kadlecová Anna, Havl. Brod 
Vobořilová Eva, Ledeč n. S. 

Žáci nejmladší 
Šrůtka Petr, Ledeč n. S. 
Váňa Roman, Ledeč n. S. 
Vacek Ladislav, Světlá n. S. 

Žákyně mladší 
Wolfová Lucie, Ledeč n. S. 
Koudelová Marie, Ledeč n. S. 
Kadlecová Kateřina, Havl. Brod 

Vítězům blahopřejeme a za rok opět 

Dorostenci mladší 
Málek Michal, Čáslav 
Duben Jan, Havl. Brod 
Červinek Martin, Ledeč n. S. 

Ženy 
Machačová Jarmila, Ledeč n. S. 
Červenková Jana, Čáslav 
Bočková Helena, Havl. Brod 

Muži mílaři 
Tomek Josef, Čáslav 
Brychta Jiří, Havl. Brod 
Fišer Štefan, Čáslav 

HLAVNÍ ZÁVOD 

Muži vytrvalci 
Brabec František, Čáslav 
Šanda Jiří, Čáslav 
Šajgal Miloš, Kladno 

Muži veteráni 
Schwarz Josef, Chotěboř 
Machač Zdeněk, Ledeč n. S. 
Meruňka Jan, Kladno 
ledanou. OK 

PRODÁM GARÁŽ V BARBORCE SE SLEVOU 
- patrová, zateplená 

- rozměr 6,5 x 4 m 
- el. instalace 220 V+ 380 V 

Informace: tel. 0327/931201 linka 231 - zaměstnání 
0452/62 19 70 - byt 

U V E R Y D O 

1 5 0 0 0 0 K č 

ú r o k 

7,2 °/o 
— V j « v 

t e l e f a r i j t i ^ 

• 4 5 2 / B 2 G 3 6 5 
v ĚĚĚ 

POVINNÉ RUČENI 
2000 

(motorových vozidel) 
Smlouvy pro 6 největších po-
jišťovacích ústavů (Česká po-

jišťovna, IPB pojišťovna, 
Allianz, ČS-Živnostenská, 

Kooperativa a Generali) 

můžete uzavřít 
v kanceláři ROFIS: 
CENTRUM - DŮM DĚTÍ 

A MLÁDEŽE 
Husovo náměstí 

Ledeč nad Sázavou 
p o - p á 14.30-18.00 

so 8.30-12.00 

Velký a malý technický 
průkaz s sebou. 

Přijďte si vybrat z analýzy 
pojišťoven! 

Tel.: 0603 805 825 

Těsně před říjnovým státním svátkem 
byla na lávku u sokolovny opět připev-
něna nově zhotovená pamětní deska Ja-
roslavu Sychrovskému, který tu v květnu 
1945 padl zasažen fašistickou kulkou. 

Na jedné straně je nutné ocenit snahu 
Městského úřadu v Ledči pro údržbu 
a zachovánípietních míst, ale bez spolu-
práce spoluobčanů to jistě nepůjde. 
Prostor okolo nové pamětní desky byl to-
tiž upraven, osázen jehličinami a dopl-
něn vázou s čerstvými květinami. Váza 
i květiny zmizely do druhého dne. O po-
kleslé morálce se toho namluví a napíše 
mnoho, ale že v tak ostudné míře pronik-
ne i k nám si dovedu jen těžko vysvětlit. 
Nedovedu si představit, jaké potěšení 
může zlodějovi způsobit to, že se stal ma-
jitelem vázy, kradené z pietního místa. 

OK 

* / \ - v 
<*V. 
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V Ledči nad Sázavou 19. 10. 1999 

Vážení a milí přátelé! 

cmin%m WITH LOVE 
CHILDREN r o * ŤlKCt 

V týdnu od 11. do 16. října proběhl v celé republice již třetí Stonožkový týden. 

Prodejem vánočních přání a obrázků jsme dokázali shromáždit 25.260,10 Kč. Tyto 
peníze jsme poukázali na konto Stonožky, č. ú. 19-6152453-938/0800, Česká spořitel-
na a budou použity na koupi sanitek pro děti v Kosovu a Bělehradě. 

Velmi děkujeme všem, kteří podpořili dobrou věc a ukázali, že ještě mezi lidmi 
existuje láska, obětavost a snaha pomoci druhým. 

Za organizátory / W ^ - j t / A . -

STONOŽKA ODVEZLA Z LEDCE 25 000,- Kč 
Týden solidarity stonožkového hnutí s dětmi bývalé Jugoslávie skončil. Byl úspěšný 
tak jako v minulých letech. Ledečské děti shromáždily rekordních 25 260,10 Kč, které 
byly poukázány na konto hnutí "Na vlastních nohou". Všem lidem z Ledče a okolí, kte-
ří se o to zasloužili, patří obdiv a srdečné poděkování. 

Organizátoři ze ZS Komenského v Ledči n. S. 

Citát z dopisu Dr. Igora Kratochvíla, místopředsedy hnutí "Na vlastních nohou": 
Jménem výboru hnutí "Na vlastních nohou", i paní Běly Gran Jensen, děkuji vám pe-
dagogům a především vašim vynikajícím dětem, za iniciativu, vynalézavost a skvělou 
práci při přípravě a provedení této akce solidarity, která snad těm trpícím chlapcům 
a děvčatům připomene, že nejsou sami, že na ně myslíme a že jim v rámci svých mož-
ností pomáháme. 
Se srdečným pozdravem 

Igor Kratochvíl 
místopředseda 

Praha, 29. 10. 1999 

Z POSTŘEHŮ PRODÁVAJÍCÍCH DĚTÍ: 
Naše milá Stonožko! 
Navštěvuješ nás už třetí rok a jsme s Tebou rádi. Díky Tobě poznávám, že někteří lidé 
jsou štědří a hodní, jiní ne. Zrovna já jsem se setkala s mnoha hodnými lidmi, starými 
i mladými. Jeden pán mi dal za obrázek dokonce 100,-Kč. Našli se však i lidé, kteří řek-
li, že na kosovské děti nepřispějí. Jedna paní řekla: 'Nemají tam válčit", a odešla. Bylo 
mi z toho smutno. Já si myslím, že pomáhat si navzájem je potřebné a hezké. 

Hoffman nová L., žákyně 6. A 
ZŠ v Komenského ul. 

Celý týden jsme chodily a prodávaly vánoční přáníčka. Našli se lidé, kteří dali peníze a 
nechtěli obrázky. Nejvíce jsme dostaly odp. Janáka a p. Nováka - po 100,- Kč. Hodně 
se lidé vyptávali na co ta akce je. My osobně si myslíme, že tato akce je prospěšná a ti, 
co nepřispěli a mysleli si, že ty peníze na to nejsou, tak ať se nad sebou zamyslí. Chtěly 
bychom, aby STONOŽKA pokračovala dále, protože měla v Ledči velký úspěch. 

Žákyně 6. tř. ZS Komenského 
Jarošová, Fialová, Kakáčková, Dvořáková 

Akce STONOŽKA existuje již desátý rok. Děti z různých zemí světa kreslí přání, která 
se prodávají do Norska. Takto získané peníze se věnují na nákup různých zdravotních 
zařízení. Letos to byly sanitky pro Kosovo. Také mnoho dětí z ledečských škol přispělo 
svými obrázky na tuto akci. Obrázky byly malované rukou plnou lásky a soucitu. Děti 
z naší školy přispěly nejen tím, že věnovaly svůj volný čas na přípravu této akce, ale 
také držely služby v Domě dětí, kde se konala výstava prací. Spousta školáků mimo jiné 
procházela celou Ledči a nabízela obrázky své a svých kamarádů občanům města. Le-
tos bylo vybráno přes 25.000 korun. Je to skvělý výsledek. Tímto chceme poděkovat 
všem účastníkům a popřát Stonožce mnoho úspěchů do^ dalších let. 

Žákyně 9. A ZS Komenského 
Magda Bártová 

Lenka Tomková 
Zuzana Hrubá 

P0YIHHÉ RUČENÍ 
2000 

Přijďte si vybrat z nabídky 
a podmínek sedmi pojišťoven. 

Hísto; 
Kancelář pojišťovny 

UKIYERSAL 
Havlíčkova 186 

Ledeč nad Sázavou 

středa 8.00 - 9.45; 14.00 -16.00 
pátek 14.00 • 16.00 

TeL 0452/626 037; 

0452/621 108 (19.00 - 20.00) 

M U S I C - L A N D ZAHÁJIL!!! 
Prodej mobilních telefonů 

EUROTEL A PAEGAS na splátky, 
30 % zaplatíte hned, 

a to je již od 1.349,- Kč. 
Splátky: 

20 měsíců /235,- Kč měsíčně/ 
10 měsíců /392,- Kč měsíčně/ 

Provádíme: 
• kopírování úředních listin A4 
• sběrna filmů - nejmodernější 

technologie vyvolávání, foto za 
4,90 Kč. První měsíc vyvolání a in-
dex zdarma. POZOR! FOTO DO 
DRUHÉHO DNE! 

• potisk triček od 145,- Kč (vlastní 
námět, foto) 

• puzzle od 259,- Kč 
(vlastní námět, foto) 

• prodej metalových trik, batohů, 
mikin 

• vlajky motorkářské i metalové 
• SLEVA CD na 199,- Kč 
• MC již od 50,- Kč 
• VIDEO KAZETY OD 199,- Kč 
• VÝKUP MOBILNÍCH TELEFONŮ ZA 

HOTOVÉ! 
PŘIJĎTE SE PODÍVAT, 

DOSTANETE 10 % SLEVU NA CD, 
MC, VK A PŘÍSLUŠENSTVÍ 
K MOBILNÍM TELEFONŮM. 

MUSIC LAND 
Mgr. Michael Žižka 

Růžová 110 
584 01 Ledeč n. S. 
Tel.: 0452/62 18 83 

0602 481 705 



BLAHOPŘÁNÍ 
Dne 31. 10. 1999 oslavili 40 let společné-
ho manželského života Blažena a Karel 
Vosikovi (Havlíčkova ul. 671, Ledeč nad 
Sázavou). 

Pevné zdraví a mnoho dalších spokoje-
ných let Vám přejí děti, které jsou na 
Vás, vězte, právem pyšné. 

Jana a Pavel 

PODĚKOVÁNÍ 
Touto cestou chceme poděkovat veliteli 
místní stanice hasičského záchranného 
sboru panu Vítězslavu Hessovi za umož-
nění vyčištění okapových svodů na Hu-
sově sboru. Za svědomitě provedenou 
práci patří náš dík jeho podřízeným -
Václavu Pokornému a Ondřeji Janákovi. 

Za radu starších NO CČSH 
Jan Hálek 

PODĚKOVÁNÍ 
Dovoluji si touto cestou vřele poděkovat 
posádce sanitního vozu rychlé zdravot-
nické pomoci, sestřičkám Čápové a Be-
ránkové i řidiči vozu p. Vykouřilovi. Po-
skytli 13. 10. 1999 vzornou péči mému 
manželovi Jaroslavu Čvančarovi, Obr-
vaň 32, při život ohrožujícím alergickém 
záchvatu. 
Vůz se dostavil sedm minut po telefoná-
tu, přestože k domu vede pouze polní 
cesta, většinu roku neschůdná a tím méně 
sjízdná. Takoví zdravotníci dělají svému 
poslání opravdu čest! 
Současně děkuji i svým sousedům, man-
želům Policarovým, kteří nám všestran-
ně pomohli. 

Eva Cvančarová 
Obrvaň 32 

STALO SE ROKU 
1884 
16. listopadu byla podána na Zemský výbor 
Království českého žádost na upravení řeky 
Sázavy k plavení dříví a vorů u obecního 
lesa ve Stvořidlech. 
21. listopadu - palič Josef Broch, malíř 
z Oumonína, bydlící v Ledči (viz LN 10), 
byl souzen před kutnohorskou porotou a byl 
odsouzen k osmiletému žaláři. Doznal se, že 
tři měsíce ,,choval předsevzetí", že zapálí. 
1889 
28. listopadu se konala volba poslance do 
zemského sněmu za okres ledečský a dol-
nokralovický v sále hotelu Na Poště v Led-
či. Nastal tuhý boj mezi stranou staročechů 
a mladočechů. Zvolen byl staročech pan 
Robert Hruš, ředitel místního velkostatku 
a okresní starosta ledečský obdržel 70 hla-
sů. Mladočeský kandidát pan JUDr. Bed-
řich Brzorád, zemský advokát z Německé-
ho Brodu, který prohrál o pouhé tři hlasy. 
1914 
Trhy dobytčí se na ledečském náměstí ko-
naly každý čtvrtek. „Odbývány byly od 
dávných časů, kdy tyto trhy byly v Ledči 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 
10.11. Vávra Karel, Haškova 615 
17. 11. Beranová Marie, Z. M. Kuděje 458 
29.11. Brabcová Jarmila, M. Majerové 663 
75. narozeniny 
8. 11. Baborová Jiřina, M. Majerové 663 
16. 11. Ederová Milada, Haškova 329 
19. 11. Urbanová Alžběta, Na Rámech 800 
28. 11. Kosprdová Marie, Havlíčkova 449 
80. narozeniny 
1. 11. Kutílková Marie, Pod Šeptouchovem 33 
1.11. Lichtenberk Antonín, Stínadla 1096 
7.11. Dvořák Alois, Poděbradova 464 
8.11. Nekolová Vlasta, Stínadla 1096 
9. 11. Němeček František, Stínadla 1038 
26. 11. Lesková Růžena, Hutní 769 
29.11. Vykouková Anna, Želivská 958 
85. narozeniny 
26. 11. Toman Karel, Stínadla 1040 
90. narozeniny 
14. 11. Nováková Ludmila, B. Němcové 753 
91. narozeniny 
22. 11. Malimánková Františka, Barborka 25 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prožití dalších dnů Vašeho života ve zdraví 
a spokojenosti. 
NAROZENI: 
24. 8. ScholzováNicole, Stínadla 1046 
7. 10. Doležalová Nikola, M. Majerové 871 
17. 10. Machotka Ondřej, Stínadla 1044 
17. 10. Krajíčková Dominika, M. Majerové 667 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození Vaše-
ho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby vyrůs-
talo ve zdraví a k všeobecné radosti. 
SVATBY: 
30. 9. Mgr. Eva Kolovratníková, L. n. S. 820 

Ing. Bemad Josef, Volenice 128 
2.10. Hanzalová Lenka, Koňkovice 6 

Bauer Luboš, Bilantova Lhota 5 
8. 10. Cahová Marie, Ledeč n. S. 1078 

Maštálka Jan, Ledeč n. S. 550 
9. 10. Těšínská Markéta, Hněvkovice 109 

Janů Pavel, Praha 9 
16. 10. Havlová Martina, Ostrov 13 

Brož Lukáš, Čechtice 246 
16. 10. Vetešníková Gabriela, L. n. S. 400 

Vítů Petr, Ledeč n. S. 782 
16. 10. Simáčková Sylva, Příseka 44 

Lundák Zdeněk, Hněvkovice 65 
Novomanželům přejeme do společného života 
hodně lásky, porozumění a spokojenosti. 
ZEMŘEL: 
15. 10. Hospodka Jaroslav (1925), Lovčen 236 

zavedeny". Ze zdravotních „ohledů" bylo 
politickými úřady nařízeno přemístit tyto 
trhy za město (dnešní internát VOŠ v Ko-
želské ulici). „Poslední trh na dobytek od-
býván na náměstí zdejším 26. listopadu". 
1934 
V listopadu tohoto roku probíhala v zastu-
pitelstvu města velmi bouřlivá jednání 
0 stavbě vodovodu a zavedení vodného 
podle zvláštních pravidel. Jednotlivé poli-
tické strany se nemohly dohodnout. Až 23. 
11. padlo rozhodnutí ve prospěch vodovodu 
1 vodného. Dvanáct zastupitelů demonstra-
tivně opustilo jednání a ze zbylých 18 se 
sedmnáct vyjádřilo ve prospěch vodovodu. 
1939 
Byla provedena adaptace městské hájenky 
v Háji a upravena cesta na Plácky (2000 ko-
run). Bylo také započato s výdlažbou silni-
ce ke Kožlí. V rámci zřizování komunikací 
a kanalizace v nově vznikajících ulicích 
bylo rozhodnuto, aby každý majitel nového 
domu přispěl na tyto práce z každého čtve-
rečního metru po dvou korunách, a to bez 
ohledu jedná-li se o plochu zastavěnou či 

PROGRAM KINA-prosinec 1999 

2.12. PROKLETÁ FARMA 
19.30 Dobrodružný pnběh 

4.12 ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE 
19.30 Americká filmová komedie 

7.12. NEVĚSTA NA ÚTĚKU 
19.30 Milostný pnběh 

9 12. SBAL PRACHY A VYPADNI 
19.30 Černá filmová komedie 

11.12. STARWARS: EPIZODAI. - SKRYTÁ 
17.30 HROZBA-HVĚZDNÉ VÁLKY 
19.30 Skvělý velkofilm 

14.12. POLOVIČNÍ ŠANCE 
19.30 Jedna z nejlepších komedií 

16.12 VŠICHNI MOJI BLÍZCÍ 
19-30 Premiéra české filmové komedie 

18 12 KUŘE MELANCHOLIK 
19.30 Dramatický milostný pnběh 

25 12. PELÍŠKY 
19.30 Repríza úspěšného českého filmu 
26 .12 . 

19.30 

28.12. ČESKÁ SODA 
19.30 Repríza českého filmu 

nezastavěnou. V budoucnu bude poplatek 
vybírán hned při parcelaci pozemku. 
1944 
20. listopadu bylo na návrh okresu v měst-
ské radě rozhodnuto o stavbě tzv. nouzo-
vých domků, k jejich stavbám měla obec 
pronajmout parcely. V šestnácti případech 
(z toho dva dvoj domky) byla nájemcům 
stavba povolena a stavební pozemky prona-
jaty v prostoru ležícím severně od polní ces-
ty vedoucí k samotě Háj, která vyúsťuje na 
konci Havlíčkovy ulice. Stavbami nouzo-
vých domků nově vzniklá část města začala 
být ledečským obyvatelstvem nazývána 
,,Maroko" a tento název se vžil. 
1954 
Růst města a značný přírůstek malých dětí 
postavil do popředí otázku nové mateřské 
školy, neboť dosavadní, na Mizerově, už 
nevyhovovala. Volba padla na dům č. 84 
v Komenského ulici, kde byl toho času 
umístěn sekretariát ČSM. Od léta do listo-
padu tu proběhly adaptační práce. 28. lis-
topadu byla školka slavnostně uvedena do 
provozu. OK 
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