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Vážení čtenáři! 
Přejeme Vám klidné a milé prožití svátků vánočních, aby poslední dny letopočtu bez 

nul byly pro Vás časem bez zbytečných stresů a patřily k těm nejhezčím. Po-
kud k tomu dopomohou i stránky ( . i ) Ledečských novin, tak si redak-
ce nemůže nic lepšího přát. 

Bohužel, poštovné se za pos- p lední dobu výrazně změnilo a 
například za LN č. 11 jsme za &3BĚĚĚĚ0 každé poslané noviny zapla-
tili 6,- korun! Laskaví čtenáři ^^•FX^HET nám tedy jistě prominou, že 
i pro ně se tato služba musí upravit v neprospěch jejich 
peněženek. Předplatné LN pro rok 2000 tedy bude 120,- ko-
run. Doufám, že ani toto zdražení W nezmění Vaši přízeň a potěší nás 
i Vaše podněty a návrhy pro zlepšení ob- sahu Vašich novin. Objednávky přijí-
máme v pracovní dny na MU v Ledči n. S., třetí patro, číslo dveří 308. OK 

SLAVNOST SVECENI ZVONU 
Slavný den pro ledečské občany a hlav-

ně věřící nastal dvacátého listopadu letoš-
ního roku. To sobotní ráno přišel první sníh 
a kostel sv. Petra a Pavla na levém břehu 
řeky Sázavy se oděl symbolicky do bílého. 
V presbytáři kostela stály ozdobeny dva 
zvony Marie a Petr a Pavel. Již den před 
tím byly dovezeny ze zvonařské dílny Ma-
noušků na Zbraslavi. Úderem desáté hodi-
ny vyšel z děkanství průvod kněží s po-
mocným biskupem královéhradeckým, 
mons. Josefem Kajnekem. Slavnostního 
svěcení se zúčastnili i P. Karel Hodík, farář 
z Lučíce, Jáchym Jaroslav Šimek O. Pra-
em, administrátor z Vilémova, P. Jiří Re-
meš, výpomocný duchovní z Hlinská, P. 
Wieslav Matusik, administrátor z Čechtic, 
P. Josef Němeček, farář z Licibořic, P. La-
dislav Novák O. Praem, vikář z Humpolce, 
P. Vladimír Hronek, vikář z Kutné Hory, 
R. D. Karel Exner, probošt katedrální kapi-
tuly z Nové Paky, P. Hroznata Pavel Ada-
mec, O. Praem, převor želivského kláštera 
a ledečský děkan P. Jan Srnský. Slavnostní 
mši celebroval mons. Josef Kajnek. V kos-
tele přivítal děkan Srnský všechny přítom-
né kněze a věřící, kteří zaplnili interiér do 
posledního místa. V úvodním proslovu 
vzpomněl historii zdejších zvonů a podě-
koval všem, kteří na pořízení zvonů přispě-

UPOZORNĚNI 
MĚSTSKÝ ÚŘAD V LEDČI NAD 

SÁZAVOU 
upozorňuje občany, 

že 31. prosinec 1999 
NEBUDE NA MÚ DNEM 

PRACOVNÍM 

Město Ledeč nad Sázavou pořádá 

VÁNOČNÍ TRHY 
na Husově náměstí 

dne 4., 11. a 18. prosince 
od 7.00 do 12.00 hodin 

li finančně i prací. Krátkou báseň přednesla 
Martina Maštálková a poté již začala slav-
nostní mše svatá. Po promluvě pronesl bis-
kup Kajnek žehnací modlitbu a pokropil 
zvony svěcenou vodou a okouřil kadidlem. 
Následoval zpěv litanií ke Všem svatým. 
Po jejich skončení poklepal kladívkem bis-
kup na zvony, po něm pak přítomní kněží, 
hosté a někteří věřící. Po skončení mše 
všichni zakončili slavnostní svěcení zpě-
vem známé písně Otče náš, vyslyš nás, za-
chovej nám národ náš. 

Přítomní pak utvořili dlouho řadu a po-
zdravili nové zvony poklepem. Při výcho-
du z kostela bylo připraveno malé pohoště-
ní, koláčky, které napekly ledečské ženy. 
Kněží a hosté se pak sešli na děkanství 
k malému pohoštění a besedě. 

Nové zvony byly vyzdviženy na věž 
kostela v pondělí dvacátého devátého listo-
padu. Poprvé pak zazní oba dva i se stávají-
cím Václavem o silvestrovské půlnoci. 
Ohlásí tak příchod Nového roku s magic-
kým číslem 2000. Všichni doufáme, že 
v následujícím tisíciletí se již nikdy nebu-
dou opakovat smutné osudy minulých zvo-
nů. Zvony tak v pokoji a míru budou svolá-
vat věřící do chrámu, doprovázet mrtvé 
a všem oznamovat Boží pokoj na zemi. 

František Pleva 

PUTOVANÍ 
ZA BETLÉMSKOU 

HVĚZDOU 
Na Nový rok - 1. 1. 2000-ve 14.00 

hodin pořádá farní rada ve spolupráci 
s domem dětí a mládeže pořad 
PUTOVÁNÍ ZA BETLÉMSKOU 
HVĚZDOU. 

Tři králové, Kašpar, Melichar a Bal-
tazar ze svých koní oznámí u vánočního 
stromu na náměstí občanům ledečským 
krásnou zvěst o dítěti - králi. Poté Vás 
vyzvou, abyste přišli k živému betlému, 
sv. Josefu, Marii a Dítěti, kde budou pře-
dány dary Tří králů a pastýřů. 

To vše se uskuteční v improvizované 
betlémské jeskyni ve vestibulu domu čp. 
139 vedle restaurace Centrál. 

Zvu všechny, kteří chtějí pomoci ob-
novit krásnou tradici putování Tří králů. 
Věřím, že zejména děti a mládež ve 
vlastnoručně upravených dobových kos-
týmech „Putování za betlémskou hvěz-
dou" podpoří. 

Slávek Poborský 
zástupce starosty 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Městského zastupitelstva 
v Ledči nad Sázavou konaného dne 10. 
listopadu 1999 

• MZ bere na vědomí dopis TJ Sokol 
Ledeč nad Sázavou ze dne 26. 10. 1999 
ve věci nabídky prostor sokolovny 
v Ledči nad Sázavou pro tělovýchovné 
i kulturní využití v případě jednorázo-
vých akcí zcela zdarma. 

• MZ schvaluje, po schválení vstupu 
Města Ledeč nad Sázavou do společnosti 
FINZA Ledeč n. S. s.r.o. valnou hroma-
dou této společnosti, navýšení základní-
ho jmění finančním vkladem Města Le-
deč nad Sázavou ve výši 4.200.000,- Kč 
ve dvou splátkách: 
v roce 1999 3.750.000,-Kč 
v roce 2000 450.000,- Kč 
ve stanoveném smluvním termínu. 

• MZ schvaluje po projednání seznam 
investičních akcí a velkých oprav v roce 
2000 sestavený odbornou skupinou MZ 
pro stanovení investičních priorit Města 
Ledeč nad Sázavou. 

•MZ schvaluje vykoupení 2481 m2 po-
zemků (pare. č. 2056/2 o výměře 2064 
m2 v k. ú. Ledeč nad Sázavou a pare. č. 
PK 290/4 o výměře 417 m2 v k. ú. Hab-
rek) od pana Josefa Budínského, bytem 
Česká Skalice, Maloskalická čp. 302, za 
cenu 10,- Kč/m2. 

• MZ schvaluje odprodej části pozem-
ku pare. č. 354/31 o výměře cca 50 - 60 
m2 (určí geometrický plán) v k. ú. Ledeč 
nad Sázavou (lokalita Zoufalka) panu 
Ladislavu Dlouhému, bytem Zoufalka II 
čp. 1020, Ledeč nad Sázavou, za cenu 
100,- Kč/m2. 

• MZ schvaluje odprodat pozemek 
pare. č. 887/22 a části pozemků pare. č. 
887/59 a 887/60 v lokalitě Nad Interná-
tem o výměře cca 300 m2 (určí geomet-
rický plán) manželům Bohumilu a Janě 
Šimkovým, Nad Internátem čp. 1129, 
Ledeč nad Sázavou, za cenu 75,- Kč/m2. 

• MZ schvaluje odprodej části po-
zemku pare. č. PK 286/1 v k. ů. Habrek 

o výměře cca 120 m2 (určí geometrický 
plán) pro Privátní českou plynárenskou 
a. s. Praha, k umístění regulační vysoko-
tlaké stanice plynu v rámci plynofikace 
města Ledče nad Sázavou, za cenu 100,-
Kč/m2. 

• MZ schvaluje koupi pozemku pare. č. 
1978/7 o výměře 6574 m2 za maximální 
cenu 75,- Kč/m2 (cca 493 tis. Kč) v k. ú. 
Ledeč nad Sázavou, od pana Jiřího Moj-
žíše, Koželská čp. 212, Ledeč nad Sáza-
vou (lokalita pod nádražím). Koupě se 
bude realizovat podle finančních mož-
ností Města Ledeč n. S. 

• MZ schvaluje koupi pozemku pare. č. 
PK 1237 v k. ú. Ledeč nad Sázavou o vý-
měře 234 m2 za cenu 20,- Kč/m2 od paní 
Jitky Skálové, bytem Pinčova 2981/33, 
Ústí nad Labem. 

• MZ schvaluje vykoupení pozemku 
pare. č. 2221/5 ost. komunikace o výmě-
ře 141 m2 (původní pare. č. PK 1989/11 
a 1983/13) od pana Jiřího Málka, Haško-
va ul. 605, Ledeč nad Sázavou, za cenu 
70,- Kč/m2. 

• MZ schvaluje na základě žádosti TJ 
Sokol Ledeč nad Sázavou ze dne 18. 10. 
1999 finanční příspěvek ve výši 50.000,-
Kč pro TJ Sokol Ledeč nad Sázavou. 

• MZ schvaluje bezúplatné přijetí po-
zemků pare. č. 2431/2 o výměře 806 m2, 
pare. 2431/11 o výměře 58 m2, pare. č. 
EN 2331 o výměře 824 m2 a pare. č. PK 
1685 o výměře 73 m2 - všechny v k. ú. 
Ledeč nad Sázavou. 

• MZ ukládá starostovi města, p. Urba-
novi jednat se správcem konkursní pod-
staty PRAGOBANKY a. s. o změně zá-
s tavního práva na by tové domy 
z majetku města zařazené do II. etapy 
prodeje bytů. 

• MZ ukládá zástupci starosty p. Pobor-
skému v souvislosti s odsouhlaseným se-
znamem investičních akcí na rok 2000 
požádat starostku obce Hradec o finanční 
příspěvek na výstavbu mostku přes Pivo-
varský potok. 

Ze zasedání Městské rady v Ledči nad 
Sázavou konaného dne 15. 11.1999 

• MR schválila podnájem části bytu 
4+1 v Ledči nad Sázavou, Stínadla 1047, 
jehož nájemcem je Monika Novotná. 
Podnájemcem je paní Miloslava Bajero-
vá, trvale bytem Štěpánov čp. 22, Golčův 
Jeníkov. Podnájem je schválen na dobu 
dvou let od 1. 12. 1999 do 31. 11.2001. 

• MR schválila zveřejnění záměru Měs-
ta Ledeč n. S. odprodat části pozemků 
pare. č. 2065/21 - 18 m2 a pare. č. 2326 -
22 m2, sloučených geom. plánem č. 
1277-110/1999 z 21. 10. 1999 do pare. č. 
2326/2 o výměře celkem 40 m2. Jedná se 
o pozemek v minulosti připlocený k par-
cele č. 2065/17. 

• MR schválila zveřejnění záměru Měs-
ta Ledeč n. S. odprodat pozemky pare. č. 
2273/10 a část pozemku pare. č. 1230/25 
o výměře cca 20000 m2. 

• Na podkladu návrhu OŽP MR schvá-
lila cenu za svoz TKO pro rok 2000 pro 
uzavírání smluv mezi Městem Ledeč n. 
S. a majiteli nemovitostí tak, že ceny jsou 
shodné s rokem 1999. 

• MR schválila pronájem nebytových 
prostor - 2 místnosti v domě Na Sibiři 
č.p. 557-558 paní Taťaně Součkové, by-
tem Ledeč nad Sázavou, ul. M. Majerové 
č.p. 1090 za účelem zřízení prodejny dro-
gistického zboží. 

• MR schválila příspěvek do výše 
5.000,- Kč hudebnímu souboru JILLS ze 
státu Michigan v USA - na úhradu nákla-
dů za dopravu autobusem z Prahy do 
Ledče nad Sázavou a zpět a za občerstve-
ní při příležitosti adventního koncertu 
konaného dne 12. 12. 1999 od 15.00 ho-
din v kostele sv. Petra a Pavla v Ledči 
nad Sázavou. Příjem ze vstupného je pří-
jmem do rozpočtu Města Ledeč n. S. 

• MR schválila „Operační plán zimní 
údržby", který předložil odbor výstavby 
a územního plánování. 

Slávek Poborský 
zástupce starosty města 

ZAMYŠLENÍ NAD SILVESTREM 
Naše město se letos rozzářilo, a to nejen vánoční výzdobou. Ta 

nás mimochodem jistě řadí mezi hezká, nebojím se říci evropská, 
města. Každý skeptik musí uznat, co všechno se ve městě za letošní 
rok změnilo. Město žije výstavbou a opomenout nelze ani kulturní 
a sportovní život. Městu se jistě podaří opravit v delším časovém 
horizontu hrad a v příštím roce zde již bude dlouho slibovaný plyn. 

Dost draho je ale v ledečských obchodech, kdo však může jezdit 
za nákupy jinam. Stálo by ho to dost peněz za cestu, a tak je to 
vlastně jedno. Chtělo by to nový velký supermarket. Ten ale ne-
chce žádná firma stavět v menším městě. Škoda, jistě by měl dob-
rou tržbu. Město má velkou spádovou oblast. 

Vzhled města stále kazí parta puberťáků, kteří rozbijou kde co. 
Ani si neuvědomují, co to stojí město peněz. Možná neví, že tyto 
peníze chybí jinde. 

Zima začala letos již dřív, po hezkém létě a podzimu se nelze ani 
divit. Chaty v okolí začínají navštěvovat zlodějíčkové, aby zde na-
lezli azyl. Snědí co se dá a ostatní zdemolují. Policie je musí honit 
a nemá proto čas a prostředky zjistit pachatele, kteří řádí ve městě. 
Těm zima není, posílí se alkoholem a jdou zase něco rozbít. Na ná-
městí zaujal v podvečer jeden mladík za doprovodu dvou děvčat. 
Kopal silně do všech odpadových nádob. Při dotazu co dělá, odpo-
věděl, že se musí odreagovat velkou spouští, protože ho silně rozčí-
lili jeho rodiče. Trochu nafetované dívky mu přitakávaly. 

Dost stěžování, oddejme se předvánoční náladě a samotným 
svátkům. Před silvestrovskou půlnocí nezapomeňte vzít lahvičku 
sektu a přijít do centra města zhlédnout ohňostroj a poslechnout si 
nové zvony. Šťastné Vánoce a nový rok 2000 Vám přeje 

Ledečák 



Listopadové zasedání městského zastupitelstva 
Zřejmě poslední letošní rádné zasedání městského zastupitelstva se uskutečnilo 10. 11. 1999 

v obřadní síni Městského úřadu v Ledči nad Sázavou. Projednávalo změny letošního rozpočtu, se-
znam investičních akcí na rok 2000, návrhy na změnu vyhlášky o místních poplatcích, změnu vy-
hlášky o Fondu rozvoje bydlení a změnu Pravidel pro prodej městských bytů. Dále schvalovalo 
další odprodeje městských bytů, prodeje a koupě pozemků v katastru města a rozhodlo o vstupu 
Města Ledeč n. S. do společnosti FINZA s.r.o. odkoupením 75% podílu v této společnosti. V sou-
vislosti s tímto rozhodnutím schválilo i záměr Města založit nadaci „Ledečský hrad". K jednotli-
vým bodům programu podrobněji: 

Změny rozpočtu Města Ledče n. S. pro rok 1999 spočívají v začlenění poplatků za provozo-
vání hracích automatů, miliónové dotace na úhradu skutečně vyplácených dávek sociální podpo-
ry, části příjmů z prodeje městských bytů a přijatých darů do příjmové části rozpočtu, která oproti 
původnímu rozpočtovému provizoriu 41.012.000,- Kč z počátku roku dosáhla postupnými úpra-
vami částky 54.392.000,- Kč. Navýšené příjmy budou pvoužity částkou 1 mil. Kč na sociální dáv-
ky, 2x 40.000,- Kč bude použito na nákup uhlí pro obě ZŠ, 25.000,- Kč na silvestrovský ohňostroj, 
1.000,- Kč pro vánoční besídku MŠ v ulici 28. října, 300.000,- Kč na úpravu chodníků v ulici Lov-
čen a 3.850.000,- Kč na vstup do společnosti FINZA s.r.o.. Výdaje roku 1999 tak dosahují částky 
53.438.000,- Kč. 

Investiční akce roku 2000 budou odvislé od výše volných prostředků z předpokládaných pří-
jmů, které v první variantě mohou dosahovat částky 11 mil. Kč. Tyto prostředky pak budou použi-
ty na dokončení objektu obchodu a služeb na Husově náměstí, opravy komunikací, přemístění la-
boratoře z Háje na polikliniku, příspěvek na opravu synagogy, drobné opravy majetku města 
včetně prvních oprav ledečského hradu. Druhá varianta kalkuluje s další možností volných pro-
středků v úrovni 13 mil. Kč. V případě jejich získání by byla část použita na výkupy pozemků, 
část na další půdní vestavby, na opravy dalších komunikací, teras smuteční obřadní síně, rekon-
strukce střech tělocvičny, nemocnice v Háji a hradního komplexu, rekonstrukce hřišť, vybudová-
ní mostku přes Pivovarský potok a na příspěvek hasičům. 

Změnou vyhlášky o místních poplatcích se zvyšují poplatky za umístění zařízení určeného 
k prodejním účelům (stánku, pultu, kiosku) na Husově náměstí při pořádání mimořádných a vá-
nočních trhů na částku 75,- a 100,- Kč. 

Změna vyhlášky O fondu rozvoje bydlení spočívá v úpravě termínu pro čerpání půjčky. 
Půjčky z FRB lze čerpat pouze do konce června následujícího roku po roce, v němž byl zřízen pří-
slušný účet, v případě, kdy byla půjčka poskytnuta na základě prvého výběrového řízení v roce. 
V případech, kdy byla půjčka poskytnuta na základě dalšího výběrového řízení v roce, lze půjčku 
čerpat až do 31. prosince roku následujícího. 

Změna Pravidel pro prodej bytů se týká ustanovení čl. VI o úhradě kupní ceny, kdy povin-
nosti kupujícího uhradit kupní cenu v plné výši za celou bytovou jednotku a doložit tuto úhradu 
v okamžiku podpisu kupní smlouvy se staví na roven i doložení bankovní garance či úvěrové 
smlouvy kupujícím při podpisu smlouvy a zajištění převodu celé kupní ceny nejpozději do 3 mě-
síců po podpisu kupní smlouvy. Ve výjimečných případech může městské zastupitelstvo na zá-
kladě žádosti kupujícího tutu lhůtu prodloužit. 

První etapa prodeje městských bytů se blíží ke konci. Městské zastupitelstvo schválilo dopo-
sud 354 žádostí o koupi městských bytů z řad současných nájemníků. Nabízeno bylo celkem 381 
bytů a nabídku tedy přijalo 93,7 % zájemců. Městské zastupitelstvo zamítlo žádost nájemníků 
bytů z čp. 924 v ulici M. Majerové na zvýšení účelové dotace do fondu oprav společných částí 
domů ze stanovených 10 % na 40 % s poukazem na skutečnost promítnutí stavu domu čp. 924 do 
odhadní ceny, kdy 40 % svislých konstrukcí bylo ohodnoceno jako podstandardní a životnost byla 
snížena ze 100 na 70 let. Znalecký posudek domu čp. 924 zaznamenal i patrné opotřebení budovy, 
špatný stav výplní otvorů, zejména oken, neudržovanou střešní krytinu, špatné provedení spár 
mezi panely, nedostatečné tepelné vlastnosti nosného zdiva, což ve svém výsledku vedlo hned na 
počátku celé akce ke snížení odhadní ceny domu a tím i nabídkové ceny jednotlivých bytů. Ob-
dobná situace byla bohužel u většiny prodávaných městských domů a rozdíly v nabídkových ce-
nách pak odpovídaly hlavně stáří domů a velikosti jednotlivých bytů. 

Druhá etapa prodeje městských bytů vázne prozatím na zástavním právu bankovních úřadů 
na domy zařazené do druhé etapy v souvislosti s půjčkami Města Ledče n. S. na ČOV a kanalizaci. 
V případě domu čp. 1045-47 se jedná o Fond životního prostředí a bezúročnou půjčku 13 mil. Kč 
na ČOV, ostatní domy byly zastaveny Pragobance a.s. při poskytnutí půjčky 25 mil. Kč na kanali-
zaci. Městské zastupitelstvo proto uložilo starostovi města, panu Karlu Urbanovi jednat se správ-
cem konkursní podstaty Pragobanky a.s. o změně zástavního práva na tyto domy tak, aby je bylo 
možno v dohledné době nabídnout k odprodeji současným nájemcům. 

Ledečský hrad je i po listopadovém jednání MZ nadále majetkem společnosti FINZA s.r.o. 
Ledeč nad Sázavou. Město Ledeč n. S. po jednohlasném souhlasu MZ odkoupí tři 25 % podíly 
FINZA s.r.o. od ledečských společností JAS s.r.o., GLOST s.r.o. a GALATEK s.r.o. a společně se 
společností AQUACOMP s.r.o. po navýšení základního jmění finančním vkladem města ve výši 
4.200.000,- Kč se stane jejím vlastníkem. Majoritní podíl 75 % ve společnosti FINZA s.r.o. umož-
ní Městu Ledči n.S. rozhodovat o nakládání s ledečským hradem. 

Nadace „Ledečský hrad", jejíž založení je schváleným záměrem MZ, by v souladu se záko-
nem č. 227/1997 Sb. měla do vínku vloženu správu a ochranu kulturních památek města, rozvoj 
duchovních hodnot, ochranu tradic a rozvoj vzdělání mládeže, tedy cíle obecně prospěšné. Ve 
spolupráci se společností FINZA by se zasazovala o obnovu a využití ledečského hradu. Konkre-
tizace náplně činnosti nadace, její konečná forma a podoba bude předmětem dalších jednání. 

Výkupy pozemků probíhají dle nabídek po celý rok. Ve většině případů se jednalo o drobné 
pozemky s charakterem obecného zájmu, o nápravu chyb z minulosti, o výkupy pozemků pro ply-
nofikaci. S přelomem roku se městu nabízí získání větších pozemků v zajímavých městských lo-
kalitách, mezi které patří pozemky bývalého zahradnictví pod nádražím, pozemky nad sídlištěm 
Stínadla mezi starou a novou silnicí k Habreku, pozemky v lokalitě Podolí pod Obrvaní. Výkupy 
těchto pozemků se budou realizovat v závislosti na finanční situaci městského rozpočtu. 

Městské zastupitelstvo v roce 1999 se sešlo k šesti řádným zasedáním, čtyřem zasedáním pra-
covním. Členové MZ dále pracovali v komisích městské rady - kontrolní a komisi pro občanské 
záležitosti. Další účelově zřizované komise se zabývaly přípravou Pravidel pro prodej bytů, pří-
pravou Seznamu prioritních akcí města pro roky 1999 a 2000, či výběrovým řízením pořádaným 
Městem Ledeč n. S. Účast na zasedání MZ byla téměř stoprocentní, atmosféra jednání povětšinou 
dělná a věcná. 

V prvém roce své působnosti si tak ledečské zastupitelstvo posadilo laťku aktivity dosti vyso-
ko. Kéž mu tato činorodost vydrží i pro příští roky a nese s sebou i zřetelné výsledky, jak tomu 
bylo letos. 

Stanislav Vrba, člen MZ 

BIG BEAT BAND 

CESKEJ CHLEBA 

vydává své první CD/MC 

„Jedno Slunce". 
Součástí alba je i grafická 

příloha ledečského výtvarníka 
Jiřího Bašty. Informace: 

0303/853296; 
www.tady.cz/chleba. 

Album lze zakoupit v prodejně 
MUSIC LAND - Růžová ulice, 
Ledeč nad Sázavou (p. Žižka). 

NABÍZÍME PROVEDENÍ 
PEDIKÚRY 

A MANIKÚRY U VÁS 
DOMA! 

Po dohodě dojíždím i ve večerních 
hodinách a o víkendu. 

> Kvalita 
> Odbornost 
> Rozumná cena 

Jaroslava Váňová 

0603/230 189 nebo 622 219 

VÁNOČNÍ AKCE 
TRIANGL LEASING ZAPLATÍ 

VAŠI POSLEDNÍ SPLÁTKU 

na tyto vybrané výrobky: 

«CALEX 
* THOMSON CALEX 
«THOMSON 

Nabídka platí na zboží 
objednané v termínu 

od 20. 11. do 31. 12. 1999 

Zboží bude dodáno v lednu r. 2000! 

Katalog a informace 
Libuše Nováková, vždy ve: 
středu 8.00 - 9.15; 14.00 - 16.00 
pátek 14.00 -16.00 

Havlíčkova ul. 186, 
Ledeč nad Sázavou 

tel.: 0452/626032 

http://www.tady.cz/chleba


$ $ 4 4 4 4 * £ § 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
BOHOSLUŽBY 

V KOSTELE SV. PETRA 
A PAVLA 0 SVÁTEČNÍCH 

DNECH 
24. 12. 24.00 h. Půlnoční mše svatá 
25.12. 9.00 h. Mše svatá 

14.30 h. KONCERT 
Koledy v podání dětského 
souboru a vánoční písně 
za doprovodu kytar 

18.00 h. Mše svatá 
26. 12. 9.00 h. Mše svatá 

18.00 h MŠe svatá 
31.12. 15.00 h. Děkovná pobožnost 
1. 1. 9.00 h. Mše svatá 

18.00 h. Mše svatá 
2. 1 9.00 h. Mše svatá 

18.00 h. Mše svatá 

5 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ 

PRÁCE 
Provádíme: 

montáž silikonového těsnění 
^ nátěry oken, dveří, kuchyňských 

linek 
^ fládrování 
^ malířské práce včetně nátěrů proti 

plísním 
^ nátěry fasád, okapů a plechových 

střech 
^ na přání i úklidové práce 
^ příjem zakázek na příští rok 

Nabízíme: 
o bezkonkurenční ceny v zimních 

měsících 
^ . ú h r a d u ve splátkách 

Informace: 
Zdeněk Brabec 

Habrek 54 
584 01 Ledeč nad Sázavou 

Tel.: 0322/390 388 
0603/807332 

NABÍZÍM VÝPOMOC 
V DOMÁCNOSTI 

(žehlení, úklid atd.) 

INFORMACE NA TEL.: 
0452/621707 

V úterý> 23. listopadu 1999 se na pozvání pana Pavla Fischera, ředitele Politického 
odboru Kanceláře prezidenta republiky, zúčastnily přijetí na Pražském hradě učitelky 
ZS v Komenského ul. Jaroslava Příhodová a Jitka Kroutilová. Setkání se konalo v re-
prezentačních prostorách Pražského hradu za přítomnosti vedoucích představitelů 
mezinárodního hnutí „Na vlastních nohou zástupců Kanceláře prezidenta republiky 
a tisku. J K 

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA (VOŠ) A INTEGROVANÁ 
STŘEDNÍ ŠKOLA (ISŠ) STROJÍRENSKÁ SE PŘEDSTAVUJE 

VOŠ a ISŠ je jednou ze středních škol v Ledči nad Sázavou. ISŠ je určena pro žáky, kteří úspěš-
ně ukončili 9. třídu základní školy. Vznikla spojením střední průmyslové školy strojnické a střed-
ního odborného učiliště strojírenského v roce 1994. VOŠ je určena pro studenty, kteří úspěšně vy-
konali maturitní zkoušku na střední škole a vznikla v roce 1996. Zřizovatelem školy je 
Ministerstvo školství ČR a studium je bezplatné. 

Pro výuku studentů i učňů je škola velmi dobře personálně i materiálně vybavena. Vyučují zde 
pouze plně kvalifikovaní učitelé a mistři. Škola má k dispozici jazykovou učebnu, dvě učebny vý-
početní techniky, učebnu pro psaní stojem, učebnu automatizace, učebnu, kde jsou spojeny obrá-
běcí stroje s výpočetní technikou, dvě učebny s videotechnikou, FIT centrum se saunou a fiktivní 
firmu. Součástí školy jsou i dílny, kde je na 50 různých obráběcích strojů, brusírna a svářecí škola. 
Pro studenty i učně můžeme zabezpečit i ubytování a stravování. 

V letošním roce zaznamenala škola i dva významné úspěchy. Získala certifikát od firmy Auto-
desk Academia, který osvědčuje vysokou kvalitu výuky výpočetní techniky. Naši studenti i učni 
mají volný přístup k výpočetní technice i v době mimo vyučování. O druhý úspěch se zasloužili 
naši učni oboru zámečník. Zúčastnili se i regionální soutěže dovednosti v Pelhřimově a obsadili 
první a druhé místo. 

Vedle maturitního vysvědčení a výučního listu mohou všichni naši studenti a učni získat za vý-
hodných podmínek i řidičský průkaz skupin A, B. Na strojírenských oborech je pak možno získat 
svářečský průkaz a certifikát Autodesk Academia. V oboru management strojírenství je možno 
vykonat státní zkoušku z obchodní korespondence. 

Škola organizuje též lyžařský kurz pro všechny studenty i učně, dále pak odborné exkurze, ná-
vštěvy divadel a školní výlety. 

Ve školním roce 1999 - 2000 nabízí naše škola následující studijní a učební obory: 
I) Integrovaná střední škola: 

1) studijní obory - čtyřleté denní, zakončené maturitní zkouškou 
a) obory průmyslové školy: - strojírenství 

- management strojírenství 
b) obory středního odborného učiliště: - mechanik strojů a zařízení 

mechanik - seřizovač pro obráběcí stroje a linky 
2) učební obory - tříleté denní\ zakončené výučním listem 

a) obory středního odborného učiliště: - strojní zámečník 
- obráběč kovů pro universální obrábění 
- nástroj ař 
- úpravář kovů pro pokovování 

3) nástavbové studium tříleté dálkové: 
pro absolventy učebních oborů a zakončené maturitní zkouškou 

- podnikání ve strojírenství 
- provozní technika 

II) Vyšší odborná škola: - tříleté denní, zakončené absolutoriem a titulem diplomo-
vaný technik, diplomovaný ekonom (podle zaměření) 

- ekonomika a management podniku se zaměřením na stro-
jírenství nebo ekonomiku 

Podrobné informace o výše uvedených oborech lze získat na ředitelství školy. 
Základním zájmem školy je nabízet takové studijní a učební obory, které poskytnou zájemcům 

o studium kvalitní vědomosti a dovednosti tak, aby se naši absolventi dobře uplatnili v praxi. 
Mgr. Radomír Nulíček 

Ředitelství Gymnázia v Ledči nad Sázavou, Husovo nám. 1, zve všechny zájemce na DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná v sobotu 8. ledna 2000 v době od 8.00 do 12.00 ho-
din. Na programu budou informace o studiu, o učebnicích, prohlídka odborných a kmeno-
vých učeben a ukázky učebních pomůcek a testů z přijímacích zkoušek v uplynulých letech. 



KAZDA BRÍZA MELA SVE MÍSTO 
Při své letošní podzimní návštěvě Ledče 

nad Sázavou, kdy četla ze svého literárního 
díla, přislíbila česká malířka a spisovatelka 
Gertruda Gruberová - Goepfertová, žijící od 
roku 1948 v zahraničí, že Ledečským novi-
nám poskytne k otištění některé své texty 
a drobné kresby, vztahující se k našemu kraji. 
Při té příležitosti jsme paní Gruberovou požá-
dali o vzpomínkový rozhovor. 

Vysočina se stala jednou z vašich domov-
ských krajin (vedle té kyjovské, pražské a teď 
bavorské). Váš kunemílský děda vás inspiro-
val ke krátkým prózám, malovala a kreslila 
jste tu lidi i krajinu, některé vaše básně jsou 
lokalizovány do našich končin. Jaká byla Vy-
sočina vašeho dětství? A jak vznikaly ony pró-
zy Děda vypravuje, z nichž některé budou otiš-
těny v Ledečských novinách? 

Do vsi Kunemíle jsme jezdívali od mé ne-
paměti každoročně jen na letní prázdniny. 
Moje maminka se v Kunemíli na statku Vesel-
ských narodila, vracívala se z měst domů, kde 
ještě pomáhala o žních. Večer po práci si děda 
buďto četl z vypůjčené knížky v „seknici", po-
píjeje čerstvě nadojené mléko nebo, když se 
namanuli posluchači, vyprávěl o svém životě. 
Bohatýrských zážitků měl kupy, žertovných 
příběhů dost, nedal se moc prosit. Za mlada 
obchodoval s dobytkem, poznal svět, našetřil 
si a odstěhoval se z rodného Dolního Města do 
Kunemíle, kde si koupil chátrající statek na 
kopci; usedlost láskyplně předělal a zvelebil. 
Dědu - sedláka od kosti - líčí mé verše Pev-
nost a Obrázek z Vysočiny, čtený také na ve-
čeru v Ledči. Pro nás děti bylo dědovo vzpo-
mínání jen kratochvílí; teprve po maturitě, 
když mi škola přestala užírat čas, jsem si uvě-
domila, jak ryzí řečí děda mluví a začala jsem 
si jeho zkazky dodatečně zapisovat, umiňujíc 
si, že je všechny zachytím do knihy. Zapsala 
jsem však jen zlomky, nepovedlo se, žel, brzy 
jsme museli z ohrožené vlasti utíkat... S sebou 
jsem vzala také některé náčrtky vysočinských 
postav (hospodského Vaňkáta, obecního posla 
Kotěry, sousedek, čeledínů, sestřenic a bra-
tranců), podle nichž jsem později nakreslila fi-
gurky pro betlém, omalovánku a vystřihován-

ku. vydanou v Římě. A jaká byla Vysočina za 

František Veselský-děd Gertrudy Gruberové, 
hlavní aktér jejích próz „Děda vypravuje ". 

našeho mládí? Krásná. Jiná než teď. Příroda 
neporušená, každá bříza měla své místo a svo-
bodu svůj březový svět si kolem sebe rozvi-
nout, svůj podrost ovládat, jeřabiny svítily, 
potoky byly čisté, raci v nich, statky nezboře-
né, sedláci neujařmení, domečky jak houby 
vyrostlé... Na Vysočinu patří také zčásti histo-
rie mé rodiny z otcovské strany: m.j. děda 
František Goepfert byl ředitelem sklárny v Jo-
sefodole a jsa na penzi, lesmistroval v mysliv-
ně - barokním zámečku na Rohuli v mele-
chovských lesích. 

Za válkyjste měla svatbu s dr. L. Gruberem 
v loukovském kostele. Proč zrovna tam, a jaké 
vzpomínky máte na tento den? 

11 listopadu 1944, na svatého Martina, 
jsme měli v loukovském kostele svatbu. Mně 
bylo dvacet, manželovi jednatřicet let. Svatbu 
pořádává rodina nevěsty, jak víte. Mne však 
už rodina opatřit nemohla: tatínek zemřel před 

mou maturitou, za války. Maminka byla v 
plicním sanatoriu v Humpolci. Později lékaři 
zjistili otevřenou tuberkulosu (léků nebylo!), 
na propuštění z ústavu nebylo pomyšlení, ani, 
že by dceři mohla chystat veselku. V Loukově 
hospodařila její sestra, moje teta Helena, která 
si vzala tamějšího statkáře Miroslava Nováka. 
Po společné dohodě jsme tetu poprosili o vý-
pomoc. S lipnickým farářem Františkem Laci-
nou jsme domluvili formality a povolení, že 
nás oddá spisující redemptorista Dr. Konstan-
tin Miklík, manželův důvěrník. Můj manžel 
JUDr. Leo Gruber se obětavě postaral o záso-
bování pro pozvané přátele i pro hostinu (se-
hnal koroptve a bažanty), o organizaci, o úhra-
du výdajů i nutnou výbavu (látka na šaty, 
prstýnky) v době válečné nouze, kdy nebylo 
k dostání téměř nic. V Řehákově bytě v lou-
kovském dvoře tehdy bydleli asi týden naši 
společní přátelé, spisovatelé Albert Vyskočil, 
Jan Zahradníček a Jan Čep, který se bál bájné-
ho Novákovic vlčáka, hravě skákajícího na 
návštěvníky. Příbuzní se sešli teprve po od-
davkách, jen můj bratr nepřijel, nemohl, ležel 
ochrnut obrnou v nemocnici. 

Vracíte se na Vysočinu od pádu komunismu 
v r. 1989. Jezdíte do Loukova na hrob rodičů, 
do Kunemíle k příbuzným, ale také jste nově 
poznala a procestovala i jiná místa našeho 
kraje. Vracíte se na některá ve vzpomínkách? 

Ve vzpomínkách se vděčně navracím jen 
na místa nově poznaná po roce 89, jako je 
vichrem cloumaný, spíš tvrzi podobný kostel 
v Řečici, k dřevěným zvonicím, k židovským 
hřbitovům v Golčově Jeníkově, Brodě a Led-
či, k reliéfu Gustava Mahlera v Kalištích, tváři 
ostře probuzené, jímavě citlivé, zranitelné, ný-
brž stejně tak k místům dávno proputovaným, 
do Závidkovic a Radostovic s lekníny na ryb-
níčku, s janovcem u tmavého lesa, s ponurou 
vilou Panuškovou, ke kouzelnému loukovské-
mu kostelíku, na dolnoměstskou náves, kudy 
i můj zemřelý manžel chodíval a v duchu se 
ptám, jak teď své cesty do mého kraje vidí... 

Rozhovor připravil Miloš Doležal 

O veselých časech 
Za našich časů byli všichni dohromady, 

na posvícení jsme měli hostů jak malá svat-
ba, přišli ze Smrčenska Vejsadovi, Dolno-
městský, odtamtud přijelo kolik rodin. Koc-
manovi až od Brodu, Dvořákovi z Dlůžin 
a Novákovi z Příseky, všechna přízeň se 
zvala, stoly se postavily až do předsíně a na 
zápraží: všemposvícenskejm hostům se mu-
sela návštěva oplácet, nám to trvalo, než 
sme se tam vždycky dostali, matčin otec byl 
nevejprava, matka taky, byla po něm, přije-
li jsme na samotu za Brod, oni už spali, ale 
rozsvítili, masa měli napečenýho jen což, 
pak, že musíme někam k muzice, tak do Kří-
že, byli sme tam do rána, byl tam flákej moc 
veselej a taky přítel, k tomu sme šli ráno, 
měl zabitý prase, to byla řeč, u nás se zabí-
jelo nejmíň šest hus, na veselku Hedviččinu 
sme zabili dvě jalovice, dvě telata, dvě pra-
sata. Já sem se na tancovačky třásl po tatín-
kovi, ten se něco z domu nautíkal, i když mu 
bránili: babička jde na půdu pro seno a vidí 
tam boty, povídá, to von utek a tady se sko-
val, duše sakramentská, žes byl na posvíce-
ní, ale ne, já jsem zmeškal, ona mu sáhla pod 
paží, dyťseš celej mokrej, tys tancoval, tatí-

nek sliboval, ňákej čas dělal dobrotu, ale za 
čas se zas osmělil a utek; pocestní chodili je-
den takovej s velkou troubou, vždycky udě-
lal za dveřma jen bum bam a dost, hodil 
troubu přes rameno a šel, máma za ním vola-
la, copak to máte zamrzlý? Neřek na to ani 
slovo, dyť to byl blázen! Tady někde vBouši-
cích dělali ty flašinety veliký' jak truhla, dě-
dek to nosil na zádech, taky s tím chodil 
k nám a nocoval tu, vždycky si vzal kliku s se-
bou do stáje a náš čeledín vzal kliku odfofru, 
dědka v chlívě zamk a hráli tu u kamen, naše 
holky tancovaly, dědek v chlívě bouchal, do-
bejval se ven, ráno mi povídal, vy ste večer 
hráli. Ale co vás nemá, povídám mu, to se 
vám zdálo, ale copak zdálo, přece ty svý pís-
ničky znám, ale kde by sme vzali kliku, copak 
ste s ní nespal? 

Flašinetáři, to byli kluci prachmiliónský, 
v Dolním Městě dědek nechtěl hrát jinak než 
s potvrzením starosty, tak jsme dycky vzali 
šesták a namočili v modrý barvě a obtiskli, 
to jo, hoši, takhle jo, ale jinak bych nehrál, 
párkrát do roka jsem tu nechával Karla Kři-
kavu z Kojetic, mysliveckýho, byl študova-
nej, bejvalej voják, někdy se zdržel až tři dni, 

pral si tu a sušil, nosil s sebou houby a vařil si 
sám bramborovou polívku. 

Marjánka Bedrníčková chodila po vejcích, 
pamatovala naši veselku a pokaždý nás chváli-
la, ona bejvala ve sklárně dělnicí, že jsme po-
slali do továrny v Josefodole plnej ubrus kolá-
čů, na Stědrej den jsme se postili, až večer byl 
kuba, holky se něco nasmály, když házely škr-
pálem přes hlavu s Andulou Šafářovou, co tu 
u nás sloužila, kam špička ukazovala, tím smě-
rem se měly provdat, bezem třásly, psi štěkali ze 
všech stran, holky byly na roztrhání. Andula 
byla jako vítr, ukradla kramářovi o pouti husí 
hovínka, to je takový5 pepřený cukroví, a den 
nato si pustila na nohu cihličku, povídá, to mám 
za ty husí hovínka, boty měly naše holky každá 
po páru, do Světlý do kostela běhaly naboso, až 
před Světlou se obuly, a když už jsem u tý obuje, 
to tehda Hajeckovi, on byl panským hajným 
v Lipnici, chvátali do Dolejšího Města na bál, 
to je hodnej kus cesty, a přijdou do chodby a on 
povídá: Ženská, co ti to neklape? Ona se podí-
vá na boty, nebyly tam: Šmankote, vopravdu, 
v tom chvatu sem se zapomněla vobout Tak hy-
baj domu! 

A než přišla, on tancoval, až byl celej říčnej. 



p ř e d v á n o č n í n a v s t e v a 
V předvánočním čase jsem navštívil ledeč-

ského výtvarníka Karla Kubíčka v jeho atelié-
ru na náměstí Svobody. Hovořili jsme o jeho 
práci a všeobecně o kultuře ve městě. Při této 
příležitosti jsem mu položil několik otázek pro 
Ledečské noviny. 
Jak jsi přišel do Ledče nad Sázavou? 

Jsem rodák ze Šumavy, kde jsem se naro-
dil v roce 1960. Do Ledče jsem přišel za svojí 
láskou, kterou jsem si později vzal za ženu. 
Žiji zde již přes patnáct let a cítím se jako pra-
vý Ledečák. K městu jsem zkrátka přirostl. 
Kdo v tobě vzbudil lásku k malování? 

O malování se zajímám již od dětství. 
Hrozně mě to bavilo a vždy jsem v tomto obo-
ru vynikal. Později jsem studoval malbu 
u akademického malíře profesora B. Pavlíka. 
Slyšel jsem, že pracuješ také v zahraničí? 

Maluji hlavně na Vrchovině, ke které mám 
vřelý vztah. Poslední dobou ale stále více 
v Itálii. Konkrétně v jižním Tyrolsku, kole 
Bolzána, Merana a Brixenu. O mé práce, 
hlavně akvarely, je zde mezi obyvateli zájem 
a jsou vždy ceněny. Převážně maluji horské 
motivy a zdejší architekturu. 
Co tvoříš v ledečském ateliéru? 

Pracuji hlavně na figurální tvorbě, kde po-
užívám nejvíce olej. Olejové obrazy jsou nej-
více žádány v telčské galerii Wimmer. V této 

galerii mám také stálou expozici svých prací. 
V Ledči jsi měl jit jednu výstavu. Připravuješ 
něco v jubilejním roce 2000? 

Čekají mě dvě výstavy v Itálii. Velkou vý-
stavu olejomaleb mně uspořádají v italském 
městě Eppan poblíž Bolzána a v horském stře-
disku Texel Gruppe. V našem městě budu vy-
stavovat v květnu a červnu v muzeu na hradě. 
Bude se jednat o akvarely z Ledče a okolí. 
Návštěvníci šije mohou i zakoupit. 
Pracuješ rád v našem městě? 

Město je velmi klidné a zároveň vzrušující 
pro práci výtvarníka. Určitě by mně to mohli 
potvrdit i další kolegové, kteří se s Vrchovinou 
potýkají. Svou inspiraci tu nalezli i minulé ge-
nerace, např. Zrzavý, Panuška, Jelínek a další. 
Město bylo vždy kulturním centrem, trochu 
v minulosti přiškrceným. V dnešní době mám 
pocit, že se pomalu objevuje znovu v kultur-
ním podvědomí tak jak tomu bylo dříve. 
Máš nějaké přání nebo předsevzetí do nového 
tisíciletí? 

V novém miléniu chci všem a zvláště Lede-
čákům popřát hlavně zdraví a mnoho krásných 
chvil, které zpříjemní dnešní uspěchanou 
dobu. A malé přání, aby moje obrázky přines-
ly všem alespoň tu nejmenší radost. 

Děkuji ti za rozhovor. 
František Pleva 

Z POLICEJNÍCH ZÁPISKŮ 
V minulém čísle LN si policisté pochvalo-

vali snížení počtu dopravních nehod. Ale zřej-
mě to zakřikli! V listopadu jich v obvodu vy-
kázali celkem 21, což je naopak jeden 
z největších počtů. 
I .11. Nešťastná nehoda postihla v areálu Sil-
nic Na Pláckách K. M. V pracovní době tu byl 
vážně zraněn, což zanechá na jeho zdraví trva-
lé následky. Příčiny nehody jsou v šetření. 
6. 11. v Rockovém klubu byla odcizena kože-
ná bunda v hodnotě 6.000 Kč. Vojín z povolá-
ní, který byl takto okraden, může želet nejen 
módního oblečení, ale především všech dolda-
dů, které si poberta odnesl s jeho bundou. 
7. 11. Na policii bylo oznámeno, že v garáži 
rodinného domku v Hněvkovicích bylo po-
škozeno osobní vozidlo. Jako škůdce byl zjiš-
těn O. B., syn poškozených, který ve svých 
čtrnácti letech nemohl být bez ledečské disko-
téky, a proto se rozhodl se svým kamarádem 
absolvovat tuto cestu „vypůjčeným" autem. 
Disko tance mladého řidiče unavily natolik, že 
při zpáteční cestě domů auto poškodil. 
8.11. Byla rozbita okna u ZŠ v Nádražní ulici. 
Jelikož je pachatel dosud neznámý, nevíme 
zda si chtěl zavzpomínat na školní léta, nebo 
ukázat učitelům jak nám „povyrostl". 
10. 11. Po roce byl odhalen pachatel krádeže 
pluhu v obci Jedlá. Pan P. K. si jej vypůjčil na 
loňské podzimní práce a letos zapomněl. Ško-
da 10.000 Kč. 
II . 11. Došlo k dopravní nehodě v Habrecké 
ulici. Neopatrnou chodkyni tu porazilo osobní 
vozidlo. Postižená utrpěla zranění nohy. 
12. 11. Neznámý labužník se vloupal do chaty 
v Ostrově, kde si ze zásob uvařil dobré jídlo, 
po kterém se sluší náležitě pospat - a pak ode-
jít. Škoda 800 Kč. 
15. 11. Množí se srážky automobilů se zvěří. 
Tak se stalo i majiteli Škody Felicie na Vosto-
javce. Toto setkání ho přišlo na 10.000 korun. 
18. 11. Ledeč hostila dva mladíky ze Zruče. 
Tito „hosté" se v našem městě notně opili 
a podle toho také cestou na místní nádraží vy-
váděli. Vadily jim telefonní budky a zaparko-
vané automobily. Po vznešenějších značkách 
aut (Honda) se i procházeli. Na poměrně krát-
kém úseku cesty způsobili škodu za více než 
15.000 korun. Na záchytné stanici v Brně jim 
byly naměřeny více než 2 promile alkoholu 
v krvi. Zdá se, že si hoši notně naruší rozpočet 
na skutečného Silvestra. 
20. 11. Zdá se, že ani dobře uzamčené sklepní 
prostory v Haškově ulici nejsou dosti bezpeč-
né. Bylo tu v tento den odcizeno horské kolo 
v hodnotě 40 tisíc korun. 
25. 11. U Hněvkovic sjel řidič s nákladní ta-
trou do příkopu. Do protokolu uvedl, že mu 
v protisměru vjelo do cesty „neznámé" vozid-
lo a musel tak ztrhnout řízení. Jelikož jeho 
zkouška na alkohol byla pozitivní, mohl mít 
i vidiny. 
Téhož dne bylo nalezeno odcizené vozidlo 
Škoda 120, které bylo odcizeno při diskotéce 
v Ledči (LN 11/99). Je pravda, že auto nebylo 
nalezeno v takové podobě, jako jej opustil ma-
jitel před diskotékou. Rozebrané součásti vo-
zidla (které také ukradl) prodával náš známý 
O. B . - v i z akce 7. 11. 
27. 11. Předčasná silvestrovská oslava se ko-
nala v Haškově ulici. Láhev od šampusu tu 
prolétla bočním oknem automobilu Škoda Fa-
vorit. Fyzickou zdatnost si pachatel dokázal 
jen o chvilku později, kdy rozkopl okno u od-
staveného nákladního auta. 
30. 11. Nehody nebyly ušetřeny ani naše drá-
hy. V poslední listopadový den musel z tech-
nických důvodů na 36. kin zastavit nákladní 
vlak. Za ním jedoucí dopravní drezína se už 
nedokázala zastavit a do vlaku narazila. Na-
štěstí byl jen lehce raněn řidič drezíny. Škoda 
se odhaduje na 5.000 korun. 

O K 

LEDECSKO NA STEDRY DEN V ROZHLASE 
Na Štědrý den 1999 bude Český rozhlas 

2 - stanice Praha vysílat od 9.00 hod čtyři-
cetiminutový dokument nazvaný „O muži, 
který žije pod Safranicí". Hlavním hrdinou 
tohoto pořadu je Josef Rýdl z Pasek, patřící 
k nej starší žijící generaci našeho kraje, kte-
rý vypráví svůj životní příběh. Narodil se 
ještě za Rakouska-Uherska (nar. 1915) 
a pamatuje vyhlášení samostatné republi-
ky v roce 1918 v Zahrádce, soukromé hos-
podaření na rodinném gruntě ve dnech prá-
ce i svátku, modlitební procesí na poutní 
místa i do polí za dobrou úrodu, vyhoření 
svého domu a jeho velkou opravu. Dále 
vypráví o svém vojančení v Sudetech 
v roce 1938, o děsech války a hrůzách 
osvobozování, o knězi Josefu Toufarovi, 
o kolektivizaci zemědělství a zestátnění 
svých polností, o pomoci, kterou poskytl 

rodině své sestry, kterou komunisté pro-
hlásili jako kulackou a na Štědrý den ji 
vyhnali z domova. 

Připomenuto je také zatopení městečka 
Zahrádky a čin Josefa Rýdl a za zachování 
zahrádeckého kostela. Opomenuta nejsou 
ani zázračná uzdravení a přežití smrtelných 
nehod tohoto pracovitého muže a šlechet-
ného křesťana, který do dnešních dnů 
a s pomocí nejbližších stále pracuje a hos-
podaří na vrácených pozemcích. Josef Rýdl 
také v pořadu vzpomíná na slavení Vánoc 
na Vysočině, zpívá koledy a písně z kancio-
nálu a rozmlouvá se zvířaty. 

Díky vyprávění a zpívání pana Josefa 
Rýdla zazní na Štědrý den v celostátním 
rozhlase důvěrný hlas z našeho zapadlého 
kraje. Poslechněte si! 

Miloš Doležal 



ROCNI OHLEDNUTI 
Vážení občané města, vážení čtenáři Ledečských novin, 

v tomto posledním čísle roku 1999 vám předkládáme k úvaze 
a k vašemu zamyšlení sumář práce, kterou v období XII./1998 
až XI./1999 může vykázat městské zastupitelstvo, městská rada 
a vedení Města Ledeč nad Sázavou. Termín je to zvláštní, aleje 
pravdou, že v novém složení po komunálních volbách jsme prá-

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

Realizace těchto priorit je ovšem podmíněna finančními 
možnostmi rozpočtu roku 2000. Definitivní výběr odsou-

ci započali v prosinci roku devadesát osm. Původně jsme chtěli 
této zprávě dát název „Hodnocení uplynulého roku" - nebyl by 
to však název vhodný, protože hodnocení přísluší vám, obča-
nům našeho města, a zde nemáme na mysli pouze voliče. Každý 
máte právo vidět námi odvedenou práci svýma očima, svojí mí-
rou vašich potřeb. 

hlásí městské zastupitelstvo v návaznosti na rozpočet. 

A/ STRATEGICKA ROZHODNUTI MESTSKEHO ZASTUPITELSTVA 
V ROCE 1999 

PRODEJ BYTU -1. ETAPA (381 bytů) 
Pravidla přijata MZ 24. 2. 1999 (nabídku přijalo 354 nájemníků) 

VÝBĚR INVESTORA PLYNOFIKACE - PRIVÁTNÍ ČESKÉ PLYNÁRENSKÉ 
(Rozhodnuto na zasedání MZ 26. 5. 1999) 

ODPRODEJ AKCIÍ VÝCHODOČESKÉ ENERGETIKY 
(Město Ledeč n. S. vlastnilo 4.461 ks akcií, prodejní cena za akcii 3.750 Kč, výnos pro Město Ledeč 16.788.750 Kč. 
Pozn. Všechny obce Východočeského kraje akcie prodaly). 

JEDNÁNÍ A NÁSLEDNÁ DOHODA MEZI VEDENÍM MĚSTA A ŘEDITELSTVÍM SILNIC A DÁLNIC 
PARDUBICE VE VĚCI PRŮTAHU KOMUNIKACE 11/130 NA NÁMĚSTÍ, ROZŠÍŘENÍ MOSTU A ÚPRAVA 
NÁM. SVOBODY I ČECHOVY ULICE 

(včetně výběru staveniště pro provizorní most: ul. Sázavská, Tyršovo nábřeží - projekt r. 2000). 

PŘIJETÍ INVESTIČNÍCH PRIORIT PRO ROK 2000 
(přijato MZ 10. 11. 1999) 
1) opravy majetku HIM 2.300.000 Kč 
2) ul. Lovčen - dokončení chodníků 650.000 Kč 
3) laboratoř poliklinika - dokončení 800.000 Kč 
4) dokončení objektu obchodu a služeb včetně WC 2.800.000 Kč 
5) prostředky určené na koupi hradu 4.000.000 Kč 
6) projekty na místní komunikace 230.000 Kč 
7) příspěvek na opravu synagogy 200.000 Kč 
8) opravy hradu 750.000 Kč 
9) komunikace - Obrvaft, včetně výkupu pozemků 2.000.000 Kč 
10) opravy teras smuteční obřadní síně 500.000 Kč 
11) výkupy pozemků 1.000.000 Kč 
12) můstek přes Pivovarský potok 600.000 Kč 
13) rekonstrukce hřišť 500.000 Kč 
14) půdní vestavba bytů v Háji 1.600.000 Kč 
15) půdní vestavba bytů v čp. 77 3.000.000 Kč 
16) příspěvek na přestavbu hasičům 500.000 Kč 
17) úpravy na vodovodu Vrbka v 200.000 Kč 
18) rekonstrukce střech tělocvičny, ZŠ Nádražní 1.050.000 Kč 
19) rekonstrukce střech v Háji 1.500.000 Kč 

PRODEJ a z něho plynoucí příjmy v roce 1999 činily 215.000 Kč, celková výměra 0,79 ha (7.900 m2). 

KOUPĚ a z něho plynoucí výdaje v roce 1999 činily 455.000 Kč, celková výměra 2,9938 ha (29.938 m2). 

Další část nakoupených pozemků činí 3/4 podíl pozemků na hradě s přilehlým okolím 
0,9076 ha (9.076 m2 - pozemky) 
0,4644 ha (4.644 m2 - lesní pozemky) 

Celkem 1,3720 ha 



a PŘÍSPĚVKY SPOLKŮM, SDRUŽENÍM, CÍRKVÍM V ROCE 1999 

- N a d 5.000,- Kč v kompetenci městského zastupitelstva 

1) Česky svaz důchodců Ledeč n. S. 13.000,- Kč 
2) FOKUS VYSOČINA - protidrog. centrumH. Brod 15.000,- Kč 
3) TJ SOKOL 1 50.000,- Kč 
4) Děkanský úřad - montáž 

+ časoměrné zařízení - zvony 150.000,- Kč 

- Do 5.000,- Kč v kompetenci městské rady 

1) ŽIVOT A ZDRAVÍ - občanské sdružení 1.750,- Kč 
2) Český svaz zdravot, postižených Ledeč n. S. 5.000,- Kč 
3) PERPETUM D. - hudební skupina 3.000,- Kč 
4) Centrum - dům dětí a mládeže 5.000,- Kč 
5) kluziště v ul. M. Majerové 1.404,- Kč 
6) vodácký oddíl TJ 5.000,- Kč 
7) Klub diabetiků Ledeč n. S. 500,- Kč 
8) A DIVADLO 1.000,- Kč 
9) JUNÁK 5.000,- Kč 
10) Myslivecké sdružení Kožlí 2.500,- Kč 
11) 100 let ZŠ Komenského 5.000,- Kč 
12) Dětský dechový soubor Karla Růžka 5.000,- Kč 
13) TJ Kovofiniš 4.945,- Kč 
14) Základní umělecká škola Ledeč n. S. 5.000,- Kč 
15) FINZA 5.000,- Kč 
16) Slavnosti piva 3.150,- Kč 
17) Český svaz chovatelů Ledeč n. S. 5.000,- Kč 
18)synagoga 4.453,- Kč 
19) JILLS - hudební soubor 5.000,- Kč 

D/ ODDLUŽENÍ MĚSTA 

Stav k 30. 11. 1998: 40.026.351 Kč 
k 30. 11. 1999: 32.479.649 Kč 

UHRAZENO: 7.546.702 Kč 

E/ PROJEKTY NA PŘIPRAVOVANÉ REKONSTRUKCE A VÝSTAVBU 

nemocnice Háj do 725.000 Kč 
III. etapa domu s pečov. službou 110.000 Kč 
studie domu čp. 400 21.000 Kč 
ul. Lovčen - dodatek 20.000 Kč 

F/ INVESTICE V ROCE 1999 

KOMUNIKACE 
1) Lovčen - samotná komunikace 3.200.000 Kč 
2) osvětlení 160.000 Kč 
3) chodníky v r. '99 500.000 Kč 
4) oprava stezky pro chodce a vybudování schodiště 

pro lokalitu rod. domků pod ČSAD - ul. Haškova 59.000 Kč 
5) oprava lávky u kina a chodníku před sokolovnou 52.000 Kč 
6) nové směrové značení včetně pojmenování ulic 

ve čtvrti Horní Ledeč 27.000 Kč 
7) oprava ulic Na Žižkově 61.000 Kč 
8) oprava ulice Z. M. Kuděje a Zlatá zátoka 120.000 Kč 



Přihořívá — samá voda 
Jednání se blížilo ke konci. Většina 

příchozích občanů již odešla, v zaseda-
cí síni zůstali kromě zastupitelů a za-
městnanců městského úřadu jen tři ob-
čané. Jeden z nich se ve veřejné 
rozpravě přihlásil o slovo, aby k pře-
kvapení všech poděkoval zastupitelstvu 
za jeho práci. Zdůraznil, že je na po-
dobném zasedání poprvé, že si až zde 
uvědomil složitost a odpovědnost funk-
ce zastupitele i to, že se v mnoha přípa-
dech jedná o hledání přijatelného kom-
promisu, kdy osobní pohledy a zájmy 
musí jít stranou, musí ustoupit zájmům 
veřejným. Když už ale vydržel ten čtyř-
hodinový maratón jednání, chtěl by vy-
užít příležitosti a upozornit na problé-
my sídliště Stínadla, kde bydlí. Jedná 
se hlavně o problematiku psů v sídlišt-
ních bytech a jejich výkalů všude ko-
lem, o potíže vyvolané nárůstem počtu 
automobilů a o nedostatečnou a mnoh-
dy pozdní údržbu travnatých ploch na 
sídlišti. Psí exkrementy, auta na trávní-
ku, výfukové plyny a pylový prach na 
sídlišti jemu a jeho dětem vadí a ztěžují 
jinak poklidný život. Ví, že mnohé 
z toho, co uvádí, je v lidech samých, že 
by měl apelovat jinde, než na zasedání 
zastupitelstva, ale přesto nás vyzývá 
k aktivitě, která by vedla k nápravě 
věcí. Poděkoval zastupitelstvu za slyše-
ní i za jeho dosavadní činnost, vyčkal 

až do konce jednání a poté v poklidu 
odešel k domovu. 

K domovu se rozcházeli i ledečští za-
stupitelé. Ve skupinkách podle místa 
svého bydliště, bez ohledu na politic-
kou příslušnost. Uznalá slova jednoho 
z ledečských občanů jim zajisté, stejně 
jako mně, dlouho zněla v uších a hřála 
u srdce. Přihořívá, přihořívá ... 

Následující den jsem si s manželkou 
a malou Štěpánkou vyrazil do města, 
abych tak odčinil svoji včerejší rodin-
nou absenci a zároveň si prověřil 
správnost rozhodování v otázce tržiště 
na Husově náměstí. V letní odpoledne 
bylo náměstí plné. Lidí, automobilů 
a prodejních stánků. V jednom koutě 
podepisovali občané petici za zachová-
ní trhů na náměstí, v druhém koutě 
s opačnou peticí vystupovali ledečští 
obchodníci. Se zmrzlinou v ruce jsem 
marně hledal volné místo na lavičkách 
u kašny. 

„Na slovíčko, pane Vrba", ozval se 
mi za zády známý hlas. "Nebudu Vás 
dlouho zdržovat, chtěl jsem Vám jen 
říct, že jste bezcharakterní člověk. Dří-
ve, za Vašeho působení na Kovofiniši, 
jsem si Vás sice vážil, ale to, jak jste 
včera vystupoval na zastupitelstvu, 
byla hrůza. Koho jste to tam zastupo-

val? O co vám šlo? My nechtěli po za-
stupitelstvu žádné slevy za nabízené 
byty, nám šlo jen o to, aby stejně jako 
v jiných městech, byla v Pravidlech za-
pracována možnost snížení nabídkové 
ceny důchodcům, snížení ceny za byt 
v paneláku, snížení za opotřebení léty, 
za havarijní stav domu a rozvodů. Vaše 
zjišťování a operování s cenami měst-
ských bytů ve Světlé a v Chotěboři, od-
volávání se na soudní odhady po Vás 
nikdo nechtěl. Nám šlo jen o to, že jinde 
se byty prodávaly mnohem laciněji. Za 
ty peníze, co nabízíte vy, si nikdo v Led-
či byty nekoupí. Volil jsem vás, ale 
příště už nebudu, jste bezcharakterní 
člověk! Nashledanou." 

Zmohl jsem se pouze na konstatová-
ní, že se mýlí, že si o celé záležitosti mů-
žeme někde v klidu popovídat, třeba 
u piva. Poté jsme se bez domluvy roze-
šli. „Kdo to byl, tati? Tvůj kamarád? 
Co ti chtěl? Proč se tak zlobil? Co jsi 
mu udělal? Proč s ním chceš jít na 
pivo? " vyptávala se mě malá Štěpán-
ka. 

„Kamarád? To ne, tos neuhádla, 
samá voda. Pojď, koupíme si novou 
zmrzlinu, tahle mi nějak přestala chut-
nat a je celá rozbředlá. Půjdeme raději 
naproti, tam si vybereme lepší. " 

-sv-

Kolik budeme platit v roce 2000 za odpady? 
To je jedna z otázek, která trápí občany 

našeho města. Abychom mohli na tuto otáz-
ku objektivně odpovědět, musíme se podí-
vat do minulosti a neubráníme se ani uvede-
ní několika čísel. V roce 1999 budou 
náklady za svoz a likvidaci komunálního, 
separovaného, velkoobjemového a nebez-
pečného odpadu činit cca 3.031 tis. Kč. 
V roce 2000 bude město dotovat polovinu 
nákladů, celých 1.500 tis. Kč. Občan pak 
zaplatí průměrně na hlavu 229 Kč/rok, 
ovšem i tato cena je regulována podle 
množství odpadů v obytných domech a dal-
ších hledisek, jak dokládá již zveřejněná ta-
bulka. Ceny byly schváleny usnesením 
Městské rady v Ledči nad Sázavou ze 
dne 15. listopadu 1999 pod číslem 
19.99/172MR-S. 

Z předpokládaného výsledku letošního 
roku vycházíme při stanovení ceny pro rok 
2000. Když výše uvedenou finanční sumu 
podělíme počtem obyvatel našeho města, 
zjistíme, že každý občan, pokud by produ-
koval stejné množství odpadu, by měl za-
platit zajeden rok 457 Kč. Nepochybně jde 
o velkou částku a lidé, kteří sledují odpado-
vou problematiku, vědí, že se bohužel ne-

jedná o cenu specifickou pouze pro ledeč-
ské poměry, ale tato částka je republikově 
kalkulována. V rámci naší vlasti jsou nepo-
chybně rozdíly v množství a struktuře ko-
munálního odpadu, které se odvíjejí od 
stupňů vytápění ušlechtilými palivy pří-
slušných lokalit. V našich podmínkách zů-
stává faktem několik zásadních věcí: 
1) V Ledči nad Sázavou se produkuje ročně 
cca 2.000 tun komunálního odpadu, což je 
způsobeno především používáním tuhých 
paliv při vytápění objektů. 
2) Odvoz a likvidace dalšího odpadu (sepa-
rovaného, velkoobjemového a nebezpečné-
ho ) si vyžádá ročně až 800 tis. Kč. 
3) Město Ledeč nad Sázavou nemá vlastní 
skládku a odpady vozí prostřednictvím firmy 
COMPAG na skládku, kdy firma bude platit 
jen za uložení odpadu na skládku 530 Kč/t. 

Město hledalo a nadále hledá jiné levněj-
ší způsoby řešení. V letošním roce město 
Ledeč nad Sázavou obdrželo i několik nabí-
dek jiných firem. Tyto nabídky se pohybo-
valy v cenové hladině současné firmy 
COMPAG a v mnohých směrech nepokrý-
valy poptávku služeb, tak jak je tomu u výše 
uvedené firmy. Mimo tuto skutečnost má 

naše město od roku 1995 uzavřenou smlou-
vu na období 10 let s firmou COMPAG, 
kterou firma plní a tak nenastaly důvody 
k vypovězení. 

Jedno bychom si měli uvědomit všichni. 
Za odpady občan zaplatí stejnou částku 
jako v roce 1999! Tato cena byla udržena 
jednáním a dobrou spoluprací s firmou 
COMPAG. Dotace ceny za likvidaci odpadů 
pak zákonitě bude chybět v jiných oblastech 
(investice, komunikace atd.). Je smutné, že 
problém odpadového hospodářství nevyřeši-
la ani novela zákona o odpadech, která platí 
od 1. ledna 1998. Zákon naopak v mnohém 
situaci komplikuje a zatím platí „bohaté 
město" si bude moci dovolit dotovat odpa-
dové hospodářství větší částkou, než město, 
které nemá přebytek finančních prostředků. 
Musíme věřit, že problém s vybíráním peněz 
za odpady vyřeší chystaný zákon o místních 
daních, který předpokládá výběr stanovené 
částky přímo od každého občana. Pokud 
bude zákon schválen v podobě, jak je před-
kládán, pak občané z „chudého i bohatého 
města" zaplatí stejnou částku. 

Ing. Břetislav Dvořák 
vedoucí odboru životního prostředí 



KAZDY MUZE POMOCI! 
Nastala už opravdová zima a blíží se čas Vánoc, čas hojnosti. Ale jen pro lidi, zvířatům v příro-

dě se naopak stává shánění potravy bojem o přežití. Zvlášť při silných mrazech nebo když sníh 
přikryje celou zem. A v této době bychom měli na divoké přátele vzpomenout. 

Mezi ty, kteří nyní nejvíce strádají, patří u nás přezimující ptactvo. Je v silách každého z nás jim 
zimní život v zimním období usnadnit a na jaře se pak těšit jejich zpěvem a přítomností v přírodě 
vůbec... Ale i krmení ptáků by se mělo řídit základními pravidly, abychom jim spíše neuškodili. 
Především je zásadně krmíme kvalitní potravou. Rozhodně by to tedy neměl být způsob, jak se 
zbavit kuchyňských zbytků nebo plesnivějícího chleba. Krmítko může být jakéhokoliv tvaru a ve-
likosti, z plastů, plechové nebo klasické dřevěné. Dbáme pouze na to, aby vletový otvor neměl os-
tré hrany, popřípadě trčící hroty hřebíků. Stříšku zhotovíme dostatečně velkou, aby potravu chrá-
nila před sněhem a deštěm. Krmítko samotné umisťujeme nejlépe na volném prostranství, alespoň 
1,5 m nad zemí a 3 - 4 m od nejbližších stromů a keřů, čímž znemožníme lov toulavým kočkám, 
které se v místech zvýšeného výskytu ptáků rády zdržují. 

Potravu dáváme do krmítka v takovém stavu a množství, aby neplesnivěja, nehnila a provádí-
me také pravidelnou kontrolu a úklid krmítka a jeho okolí. Ptáky ZÁSADNĚ nekrmíme chlebem, 
uzeninami, slanými potravinami, suchými těstovinami ani kynutými výrobky, protože způsobují 
ptákům vážné zažívací potíže. Z naší kuchyně můžeme ke krmení použít strouhanou tvrdou hou-
sku, vařené brambory, kousky masa, lůj, vnitřní sádlo nebo stoprocentní tuk. Z přírodních zbytků 
podáváme jakákoliv semena nebo plody, pokud nebyly chemicky ošetřeny. Vhodné je použít tzv. 
zadinu = semena plevelů a trav, která zůstávají po vymlácení obilí. Dala by se snad sehnat v země-
děl. družstvech u sušiček. Můžeme rovněž koupit přímo speciální směs určenou pro zimní přikr-
mování ptáků. 

Protože však jsou i ptáci vybíraví, předkládáme vám jídelníček nejčastějších zimních hostů na 
krmítku: 

KOSI, KVÍČALY a BRKOSLAVI se živí převážně bobulemi ptačího zobu, kaliny, černého 
bezu, jeřabin, případně plody hrušek a jablek. SÝKORKY mají v oblibě mimo loje a tučných se-
mínek slunečnice také drcené ořechy. VRABCI a HRDLIČKY ZAHRADNÍ určitě nepohrdnou 
pšenicí nebo strouhankou. ZVONCI, PĚNKAVY a STRNADI nejraději již zmíněnou zadinu. 
Hmyzožravým ptákům, jako jsou ŠOUPÁLCI, STŘÍZLÍČCI nebo KRÁLÍCCI, se nejvíce zavdě-
číme tzv. tukovým žírem, který se skládá z hovězího nebo skopového loje, drcených slunečnico-
vých semen, mletých ořechů a strouhanky. Vše smícháme s rozpuštěným (nikoliv přepáleným) 
lojem a do této směsi máčíme jehličnaté větvičky, případně směs vyléváme do kelímků nebo kvě-
tináčů. V jejich dně provlečeme drát s dřívkem a jako zvoneček zavěsíme. 

Je pochopitelné, že čím pestřejší jídelníček ptákům nabídnete, tím více druhů vás bude navště-
vovat a takové vkusně zhotovené krmítko se štěbetajícími ptáčky je nejen vhodným doplňkem 
zimní zahrady, ale i příjemným oživením třeba šedivého městského balkónu či okenního parape-
tu. 

Takže: VÁNOČNÍ HOJNOST VÁM I OPEŘENÝM PŘÁTELŮM přeje J. Prchalová 

LEDEČŠTÍ OLD-SKAUTl , 
O tom, že ledečští Old-skauti každoročně 

navštěvují již řadu let přístupné nejkrásnější 
části Šumavy, se dovídají naši krajané 
v Austrálii zásluhou tamějšího skauta Stani-
slava, který vyprávění o toulkách ledeč-
ských Old-skautů předává a o něm tak podá-
vá svědec tv í v k r a j a n s k é m časopise , 
vydávaném redakcí Czech-Australian Ar-
tspectrum Association Inc. - Frenchs Forest 
NSW. 

Tentokrát to bylo v čísle 22 z října 1999, a to 
o Javořím potoce, který sbírá svoje vody u Javo-
ří slatě kdesi pod Jelením skokem a odevzdává 
Roklanskému nad Modravou. V Austrálii tak 
vychází série článků o každoročním putování 
ledečských skautů a jejich vzpomínky na obje-
vené cesty za krásami Šumavy. V zářijovém čís-
le časopisu SPECTRUM vyšel článek o Prášil-
ském potoce, v říjnu Javoří potok a do dalších 
čísel jsou připraveny Drozdí, Jezerní, Pstružný 
a ještě o samotných Prášilech. Rok co rok, vždy 
v polovině srpna ledečští Old-skauti, jejichž 
průměrný věk je 70 let, staví svůj stan u Pstruž-
ného potoka mezi Petrovicemi a Hartmanicemi 
a pak po deset dní se odtud vydávají za svými 
toulkami po kopcích příhraniční i vnitřní Šuma-
vy. Prochází slatě, cesty průzračných potoků, 
kolem opuštěných samot i lesními cestami „há-
bitem šumavského smrku". A nejsou to výpravy 
ledajaké. Takových čtyřiadvacet kilometrů ze 
Špičáckého sedla na Ostrý, samozřejmě pěšky, 
s překonávaným převýšením téměř osm set 
metrů, nebo z Prášil na bavorskou stranu přes 
Gsenget a zpátky ještě přes Polední horu k Prá-
šilskému jezeru! 

Stále je co objevovat v tom kraji, který tak 
miloval a krásně oslavil ve svých románech 
Karel Klostermann. Pravda, změnilo se tam 
mnohé, ale dají se nalézt ještě také stopy té 
staré Šumavy, pláně, kde stávaly vesnice a do-
konce i sklárny, papírny, po kterých zbyly jen 
zarostlé kameny. 

USTRALSKýM ČECHŮM 
Tak letos třeba to bylo nad Dobrou Vodou 

při hledání Vintířovy skály, kde jsme narazili 
na opuštěnou stavbu - kdysi hájovnu, zvanou 
Pustina. Příhodné jméno pro teď již zdevasto-
vané stavení. Teď pusto, dům prázdný, poni-
čený, se sklepem zatopeným vodou. Oprav-
dová Pustina. Jen jakási ukázka řeckých 
sloupů před vchodem dává tušit, že dům přijí-
mal i vzácnější návštěvy. Shodou okolností se 
několikrát objevil v televizním pořadu „Ko-
pečkářky". 

Už devět takových výprav a kolik kilome-
trů? Nepočítáme je, jenom hezké dojmy a těch 
je bezpočet. Za horkých letních dnů, kdy teplo-
ta se pohybovala kolem třicítky a vzduch byl 
naplněn sytou vůní pryskyřice tam, kde se těži-
lo dřevo smrků napadených kůrovcem, nebo 
za mlhavých dnů v drobném dešti, jako byl 
ten, kdy nám bylo dopřáno navštívit jednu, 
snad nejrozsáhlejší z šumavských bažin, do-
dnes - i do budoucna - nepřístupnou, jejíž 
jméno ani nemohu prozradit, protože nás mu-
sel doprovázet strážce národního parku. Také 
jeden takový splněný skautský sen. 

A o těch se teď zásluhou přítele, bratra 
skauta, mohou dovědět naši krajané v Austrá-
lii a snad jim to přinese i trochu vzpomínek na 
vzácnou vlast. Možná se jim vybaví i krušná 
a nebezpečná cesta přes střeženou hranici. 
To, že teď každý měsíc několikrát po sobě vy-
jde naše povídání o putování ledečských 
skautů, nás těší a je to trochu i náš pozdrav 
a podaná ruka - a to nejen skautům za mořem. 

V naší skříňce u mostu jste mohli vidět 
pozdravy bratří z Nového Zeelandu, Austrálie 
a že se zajímají o dění u nás snad nemusím ani 
připomínat. Vždyť hned vedle našeho článku 
je informace Generálního konzulátu České 
republiky v Sydney o podmínkách nabývání 
státního občanství ČR. To už ale není o skau-
tech... 

Stanislav Kovařík, OS 37 

NAŠI NEJMENŠÍ NA 
PLÁCKÁCH 

V mateřské škole Na Pláckách se pořád 
něco děje. Nedávno jsme se rozloučili 
s podzimem jako tradičně každý rok „Re-
jem skřítků a strašidel" v maskách. Tento 
školní rok začal pro děti naplno hned začát-
kem září. Společně s MŠ Stínadla jsme ab-
solvovali deset lekcí předplavecké výuky 
pro předškolní děti v Havlíčkově Brodě, 
která skončila 2. listopadu. Cílem tohoto 
kursu nebylo naučit děti plavat, přesto z ně-
kterých jedinců se plavci opravdu stali. 

A následovala pro děti jedna akce za dru-
hou. Například návštěva Divadla Spejbla 
a Hurvínka, každý měsíc pohádkové před-
stavení divadélka „Úsměv", ukázka živých 
zvířat z Dolní Pohledě na školní zahradě 
a 10. 12. pojedeme opět s MŠ Stínadla do 
„Studia Dády Patrasové" v Praze. 

Ovšem nejdůležitější pro nás zůstává sa-
motná práce s dětmi, jejich všestranný roz-
voj osobnosti, příprava dětí na vstup do ZŠ, 
letos u nás bude 15 předškoláků. Naše škola 
je zaměřena na hudební a výtvarnou výcho-
vu, kterou mohou rodiče ocenit na výzdobě 
školy a na našich nástěnkách. V hudební 
výchově využíváme denně klavír, kytaru 
a máme radost, že každým rokem nám od-
chází několik muzikantů do ZUŠ. 

Všechny tyto nadstandardní aktivity by 
nebyly možné bez spolupráce s rodiči, kteří 
naši práci dokáží ocenit. 

Tímto děkujeme všem maminkám a ta-
tínkům za sponzorské dary v podobě ovoce, 
zeleniny, medu, drobných dárků a sladkos-
tí. Zvláště pak děkujeme p. ing. Hornové, 
která zajistila z Orlických papíren zásobu 
kreslících potřeb na několik let dopředu. 
A to není vše. Tatínkové - p. Blažek a p. 
Hradecký, se v pátek 3 .12 . převléknou za 
čerta a Mikuláše, a to se teprve dětem roz-
září oči! Však jsme na ně připraveni pořád-
nou zásobou písniček, básniček a tanečků. 
Paní Kohlmayerová jako každý rok zdarma 
upeče dětem veliké čerty a já s paní učitel-
kou Ptáčkovou vážeme balíčky, kam nema-
lou měrou přispívají i rodiče. Tak nám držte 
palce, ať vše dobře dopadne. Nevěřili byste, 
co děti čertovi navykládají, jen aby je neod-
nesl. 

Na konci roku nás čeká vánoční besídka 
pro rodiče, na kterou se již děti připravují. 
Vyrábí dárečky a přání pro rodiče, pomáha-
jí s výzdobou celé školky. Ta už si oblékla 
zimní kabát. Sněhulák z papíru nás vítá 
u vchodu a uvnitř to dýchá Vánocemi. 
A kdybyste šli kolem školky, možná za-
slechnete vánoční koledu. To jak děti pilně 
nacvičují. No řekněte! Vánoce a malé děti 
patří přeci k sobě. 

Hezké prožití vánočních svátků a hodně 
zdraví a radosti v novém roce přejí děti a za-
městnanci mateřské školy Na Pláckách. 

Jindra Pavlíčková, ředitelka M S 



II. TRŽNICE 
(včetně bouracích prací a zavážení sklepení) 865.000 Kč 

III. RENOVACE SOCIÁL. ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ 
ČP. 16 (v přízemí budovy bývalého MěÚ) 70.000 Kč 

IV. ZAŘÍZENÍ MÍSTNOSTI SPOLKŮM A ORGANIZ. 
(v přízemí téže budovy) 46.000 Kč 

V. REKONSTRUKCE CHLADÍRNY SMUTEČNÍ 

OBŘADNÍ SÍNĚ 108.000 Kč 

VI. REKONSTRUKCE MŠ DRUŽSTEVNÍ 220.000 Kč 

VII. KANALIZACE SOUBOŘ 720.000 Kč 

VIII. STAVBA OBCHODU A SLUŽEB VČ. WC 1.900.000 Kč 

IX. OPRAVA VODOVODU SOUBOŘ 200.000 Kč 

X. PŘÍSPĚVEK NA TV PRIMA 15.000 Kč 

G/ PŘIJATÉ DARY 

Urban Karel, starosta 20.000 Kč na cenu starosty 
Nešporová Petra 25.000 Kč na kulturu 
drobní dárci 26.000 Kč na počítače ZŠ Nádražní 
drobní dárci 61.900 Kč ZŠ Komenského na almanach 

1.000 Kč MŠ 28. října 

H/ KULTURA 

I. KULTURNÍ AKCE 
1) vánoční a velikonoční koncert 
2) Den matek 
3) 100 let školy v Komenského ul. 
4) Den hudby 
5) Slavnosti piva (finanční zajištění pořadu „ČESKÉ BUCHTY") 
6) Den seniorů 
7) Koncert k 17. listopadu 
8) Mimořádné výstavy v městském muzeu: 

18. 11. - 1 1 . 3 . Eva Heřmanská - smalty 
26. 4. - 31. 5. Karel Kubíček - ledečský malíř 
8. 6. - 4. 7. Tasické sklo 
11. 7. - 6. 8. Zdeněk Dušek - Egypt ve fotografii 
20. 8. - 20. 10. Josef Saska - grafika 
8. 11. - 10. 12. Stáfta Voláčková, Dana Adamová 

- hedvábí, keramika 

II. VYDÁNÍ KNIHY „TOULKY VRCHOVINOU" 1.280.000 Kč 
z toho zdroje 100.000 Kč 
SDRUŽENÉ PŘÍSPĚVKY OBCÍ A PODNIKATELŮ 1.180.000 Kč 

III. CENA STAROSTY 
1) Literárně dramatická 
2) Hudebně pěvecká 
3) Výtvarná činnost 
4) Chovatelská činnost 
5) Sportovní rybaření 
6) Atletický čtyřboj ledečských škol 



CH/ FINANČNÍ VYROVNÁNÍ ZTRÁT AUTOBUSOVÉ DOPRAVY 
NA LEDEČSKU 

Městem Ledeč n. S. 587.154 Kč 
(Město Ledeč hradí 35 %, zbytek hradí 17 přilehlých obcí) 

(100% účast města) 
Pořízený majetek nad 5.000 Kč v r. 1999: 
1) paletizační vidle HON 17.800 Kč vše bez DPH 
2) vibrační zhutňovací deska zeminy 50.796 Kč 
3) lámačka zámkové dlažby 11.280 Kč 
4) elektrocentrála HONDA 39.305 Kč 
5) travní řezačka PARK STIGA 203.934 Kč 
6) křovinořez 19.180 Kč 
7) mot. vysavač listí TORO 18.264 Kč 

J/ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MĚSTA LEDEČ N. SÁZAVOU - ZASOZ s. r. o. 

(100% účast města) 

Roční obrat společnosti 23.000.000 Kč 

INVESTICE-r. 1999 1) plastová okna - poliklinika 310.000 Kč 
2) konvektomat (zařízení kuchyně v Háji) 360.000 Kč 

Nyní, když jste se seznámili s pracemi, které byly vykoná-
ny pro potřeby vás, obyvatel města, jistě přemýšlíte, zda ten 
váš problém, který vás trápí, není důležitější k řešení. Nemys-
lete si však, že málo známe potřeby tohoto města, např. ža-
lostný stav téměř všech komunikací a chodníků. Má-li však 
dojít k celoplošné plynofikaci města během příštích dvou let, 
bylo by zcela nerozumné snažit se provádět větší opravy. 
Ovšem plynofikace v ulicích nebude jediným problémem 
oprav. V mnohých částech bude nutné skloubit s opravou 
i další rekonstrukce podzemních sítí a zde bude nutná připra-
venost dalších investorů. S plynofikací domů by se však moh-
lo objevit pozitivní váhové snížení odpadů, jejichž likvidace 
vás, ale i město stojí velké finanční náklady, které budeme 
moci využít jinak. Ovšem těžko se nám chápe, že jsou mezi 
námi takoví, kteří stále mají potřebu vyhazovat svoje odpady 
na skrytá prostranství, a to v době, kdy několik let pravidelně 
provádíme bezplatný velkoobjemový sběr. Jsou i takoví, kte-
ří svůj odpad neváhají naložit a odvezou ho do naší krásné 
okolní krajiny, aby potom jeho následná likvidace byla složi-
tější a ve svém důsledku dražší. Problémem je i neustálé van-
dalství, např. trvalé rozbíjení vývěsních skříněk, demolování 
či vytrhávání dopravních značek, které je jednou z nej nebez-
pečnějších činností. Stačí pak, aby ulicí projížděl řidič nezna-
lý místních dopravních poměrů a může dojít minimálně k po-
škození majetku, ale také ke zraněním osob. Takováto 
vandalská činnost zasluhuje těch nejpřísnějších postihů. Po-
slední dobou je trvalým problémem parkování vozidel na síd-
lišti, i když na vině je řada obyvatel tohoto sídliště, kdy se jim 
v minulých dobách povolilo zohyzdit sídliště výstavbou gará-
ží a nyní řada z nich není pro potřeby parkování využívána. 
Chápeme pak rozhořčení těch, kteří garáž nevlastní, a nemo-
hou pak parkovací místo najít. Přesto neuhýbáme před svým 
slibem a připravujeme zřízení dalších parkovacích ploch, 
i když možnosti jsou velice omezené. Nemůžeme se však za-

vazovat slibem, že budete moci parkovat každý před svým do-
mem. 

Výčet našich poznatků o nedostatcích v našem městě by 
mohl být daleko širší. Limitním ovšem vždy budou finanční 
prostředky, které jsou na příslušný rok k dispozici. Trvale 
velkou zátěží pro město je splácení dluhu, který v uplynulém 
roce je představován částkou 7.546.702,- Kč. Proto si velice 
vážíme činnosti některých obyvatel, kteří stále věnují jistý 
čas jarním či podzimním úklidům ve svém okolí, či před 
svým domem. Takovým patří naše poděkování a uznání zato, 
že cítí sounáležitost se svým městem. Musíme poděkovat za 
pomoc a značné zlepšení vztahů mnohým firmám k instituci 
Města a též za to, že vzájemně si více uvědomujeme potřebu 
takzvaně být na jedné lodi. Bez vzájemné sounáležitosti oby-
vatel, vedení místních firem a vedení města, odpovědného za 
rozvoj tohoto sídelního útvaru, by pak bylo nutné zvažovat 
opuštění takovéto komunity, která není schopna spolupráce. 

Výsledky uplynulého roku a celková spolupráce se nám ve 
vedení města jeví optimisticky. Proto chceme za vedení měs-
ta v závěru tohoto ohlédnutí popřát všem občanům města, 
ale i celého spádového území, šťastný a nekonfliktní závěr 
letošního roku, klidné prožití vánočních svátků a pevné 
zdraví, které vždy bude předpokladem plnohodnotného ži-
vota nás všech. Dále vám přejeme radostně veselé zakončení 
posledního dne roku 1999 - svátku svatého Silvestra. Tomu 
pak vládu tohoto dne odejme hlas nových ledečských zvonů, 
které svým zazněním nás uvedou do magického roku 2000. 
Tento rok pak musí být opět rokem další činorodé práce pro 
život města, pro život váš a vašich rodin. K tomu vám všem, 
ale i sobě přejeme šťastné vykročení. 

Karel Urban - starosta města 
Jaroslav Poborský - zástupce starosty 



Cesta Kalifornií a Nevadou - pokračování příběhu L. Sukdolákové 

Následující den se vydáváme na pětikilometrovou túru k dalšímu je-
zeru a vychutnáváme si nádhernou okolní přírodu a klid. Jenom mě tro-
chu zarazí nápis, který upozorňuje, že pokud ještě před naším výšlapem 
nevyplníme jakési povolení se jménem a adresou a nevhodíme jej do 
schránty, čeká nás buď pokuta ve výši 5000 dolarů nebo šest měsíců 
v žaláři. Ani jedno ani druhé se mi příliš nezamlouvá, nicméně na cestu 
se vydáváme a na jakéhokoli vetřelce jsem připravena mluvit pouze čes-
ky. Tu se ke mně hlásí jakýsi turista a ejhle - až ze Slovenska! Prozradi-
lo mě moje tričko s českou vlajkou a nápisem „A to je ta krásná země", 
které jsem si koupila loni v únoru před historickým finále našich a rus-
kých hokejistů. Chvilku povídáme^ a tak mě napadá, že by nebylo vůbec 
nepříjemné, kdybychom i doma, Češi nebo Slováci, k sobě byli stejně 
tak přátelští jako tady na druhém konci světa. 

Odpoledne se rozhodneme zajet do městečka Reno, které leží severně 
asi hodinu cesty od Lake Tahoe. Známé jako „The biggest little city in 
the worid". Takové malé Las Vegas, jedno kasino vedle druhého, takže 
nic pro nás. Napadá mě jen cimrmanovské „...tedy nic moc, když to 
srovnám s výletem na Kokořín . .Zpět projíždíme hlavním městem Ne-
vady, Carson City a míříme dál na jih. Jak se stmívá, ubývají též známky 
civilizace. Nějak jsme se zapomněly podívat na mapu, to nás jenom ob-
čas nápis upozorní, že nejbližší benzínka je za nějakých 70 kilometrů. 
Nevadí, čím dál dojedeme, tím lip. Duši nám pohladí písničky bratrů 
Nedvědů, o tom jak „...mí generaci zpíval Gott, nás zdobil na hranicích 
plot, přes kterej všechno přišlo pozdějc o pár let, Beatles už slyšel celej 
svět, nám samej pochod hlavy plet a vlasy rozkazem jsme měli jak kdo 
pisk...1' Vlastně jsem se narodila docela dobře, naši rodiče si o takovém-
hle cestování mohli nechat jenom zdát. Z myšlenek mě vytrhne ospalá 
Šárka, jedeme už tři hodiny, poslední auto jsme potkaly asi před třiceti 
minutami, všude jen pustina a nikde ani živáčka. Tu vidíme ukazatele 
směřujícího ke kempu, jedeme vysoko do hor dalších deset kilometrů, 
zdá se být obydlený, nicméně pod světly auta působí trochu strašidelně, 
a tak jedeme dál. Kolem půlnoci dorážíme do městečka Lee Vinig, kde 
konečně můžeme složit hlavy, a tak je rozhodnuto. 

Následující den nás starší paní v malém informačním středisku 
ochotně seznamuje s místními i okolními atrakcemi. Na zdi tady visí 
velká mapa světa a jak prozrazuje červená hlavička špendlíku, nejsme 
prvními návštěvníky z Čech. Naši pozornost upoutá město zlaté horečky 
a nyní už jen státní historický park zvaný Bodie, kam se hned po snídani 
vydáváme. Přenášíme se o století a půl zpět a mám pocit, jako kdybych 
se ocitla v nějakém westernovém filmu. Zbytky starých domků, obcho-
dů, školy, kostela, to je jen pět procent zachovalých budov dříve deseti-
tisícového města. Též známé jako město duchů. To bylo pojmenováno 
po Watermanu Body, který tady v roce 1859 objevil zlato. Zabíjení, lou-
peže, přepadání na ulici - to vše zde bylo na denním pořádku. Město na 
vrcholu svého rozkvětu přitahovalo zlatokopy, dělníky, majitele hotelů, 
gamblery a prostitutky. Několikrát vyhořelo, dnes jsou jeho ulice tiché, 
ale i přesto si i nadále zachovává svoji hříšnou tvář. 

Další naše cesta vede k Mono Lake. Toto jezero je jedno z nejstarších 
v severní Americe. Je obklopené Sierrou Crest, pouští Great Basin 
a sopkami a nám se nabízí krásná scenérie. V pozadí zasněžené hory Si-
erra Nevady a jezero, z nějž vystupují tzv. tufy, vápníkové útvary vytvo-
řené chemickými reakcemi pod jeho hladinou. Ve vodě je vysoká kon-
centrace soli a zásad. Sídlí zde několik druhů ptactva, včetně devadesáti 
procent kalifornských racků. Tato oblast je vůbec známa několika další-
mi jezery, zajíždíme k Virginia Lakes a June Lake a i do lyžařského stře-
diska Mammoth Lake. 

Jak přijíždíme blíže do vnitrozemí, teplota vzduchu povážlivě stoupá 
a po dlouhé cestě na nás padla únava. Následujeme tedy první značku 
směřující ke kempu. Ten je vzdálený asi deset kilometrů od městečka 
Lone Pine, jedeme do hor točitou silnicí a z vršku pak sledujeme západ 
slunce nad krásnou Sierra Nevadou. Ani stopa po nějakém správci par-
ku, jenom nás upoutá obrázek medvěda a varování. Ucítí-li totiž jakou-
koli potravu, je tady celkem velká pravděpodobnost, že se s ním setká-
me tváří v tvář. Všechny zbytky tedy raději balím do několika igelitek 
a ukládám na dno kufru auta. V kempu je úžasně, skoro až nábožné ti-
cho, ale dáváme se do řeči se starším manželským párem, který prozra-
zuje jejich anglický akcent. Do Spojených států se přestěhovali v 60. le-
tech, s důchodem se rozhodli prodat svůj dům a vyměnili jej za obytný 
autobus, se kterým projíždí Ameriku křížem krážem. Na chvilku se za-
čínám těšit do penze. Když přijde řeč na medvědy, tady s nimi žádné 
špatné zkušenosti nemají, jednou prý kempovali v Kanadě a napočítali 
jich 31. Pro jistotu přes noc nechali zapálený oheň a chlupatá zvířata si 
jich ani nevšimla. Zaspíme únavu a ráno si konečně uvědomujeme, že to 
nad námi je Mount Whitney, nejvyšší hora Kalifornie se svými 4349 
metry nadmořské výšky. 

Pár hodin nato už se potíme na nejnižším bodu západní hemisféry -
Bad Water v Údolí smrti. Nadmořská výška je tu minus 85 metrů, čer-
vencová teplota 46 °C. Nejvyšší rekordní teplotu tady zaznamenali něja-
kých 57 °C. Teplo a sluníčko jsem měla vždycky ráda, ale tohle už s pří-
jemným počasím nemá nic společného. Větrání v autě běží naplno, 
místy jej však musíme vypínat, aby se nám v kopcích nezavařil motor, to 
by bylo v téhle poušti víc než nepříjemné, projíždějících aut také mnoho 
nepotkáváme. Krkavec mi zapozuje do objektivu, v pozadí s krajinou, 
která se zde utvořila pomalými geologickými změnami před 5-35 mi-

liony lety, kdy se rozsedliny a zlomy vytvořily v zemské kůře a sopečné 
pohyby vyvýšily hory a snížily povrch údolí. 

Před námi je naše poslední destinace - Yosemite Park. Vše zvládáme 
v jednom dni, teplota je o dvacet stupňů nižší než před několika hodina-
mi. Nadšeně vybíháme z auta a chladíme svá chodidla běháním po sně-
hu, i když ani to dlouho nevydržíme. Nejsem zde poprvé, ale na některá 
místa se vracím vždycky velmi ráda. Někdo nechal své srdce v San 
Francisku, jak se zpívá v jedné písničce, já zase v Yosemitu. Opravdu 
nádhera, při které se nám tají dech. Hory, pod kterými si člověk připadá 
jak mraveneček. Divoké vodopády, ze kterých čerpáme jejich energii 
a sílu. Západ slunce nad údolím, kdy se na chvilku jakoby zastavil čas 
a na duši zavládne pocit pohody a klidu. Intenzivně vnímáme tohle pře-
krásné pohlazení matky přírody a přesto, že teď na všechno už jenom 
vzpomínám, dovedu si vše stále živě vybavit. Honza Nedvěd nám 
k tomu zpívá o břehu řeky Sázavy, to je takový můj malý český Yosemi-
te. Už je to nějaký pátek, co jsem se podél ní naposled projela místní lo-
kálkou... 

Nadmořská výška se zde pohybuje mezi 600 - 3900 metry a jeho zro-
zení nás zavede zpět do doby před 500 miliony lety, kdy oblast Sierra 
Nevady ležela pod mořem. Silné vrstvy usazeniny se postupem času 
různě zformovaly a vystoupily nad hladinu. Zároveň se roztavený ká-
men vyprýštil hluboko ze země a pomalu se ochladil pod vrstvou usaze-
niny, čímž se utvořila žula. Vyvyšování nadále formovalo Sierru, ovšem 
voda a ledovce daly této oblasti svou nynější podobu, i když počasí 
a eroze ji stále dotváří. Když se před deseti tisíci lety rozpustil poslední 
ledovec, zůstala po něm hromada kamenných trosek, tzv. mořena, která 
utvořila přehradu a zasloužila se o formaci jezera Yosemite. Ze spleti 
potoků a potůčků se zrodily vodopády. Po léta zde žily různé kmeny, 
poslední z nich se jmenoval Miwok, který toto údolí nazýval Ahwahnee, 
což prý v překladu znamená „místo otevřených úst". Tato oblast je do-
movem divoké zvěře, žije zde 80 druhů savců, 247 druhů ptactva a 40 
druhů plazu. Na stromech skotačí veverky, kojoti zpomalí projíždějící 
auto, když se líně zvedají z vyhřáté silnice, orli střeží údolí, srnci se tiše 
pasou u řeky, v noci tu zahouká sova, a to by nebyl Yosemite bez med-
vědů. 

Čeká nás naše poslední noc. Sezóna však vrcholí, kemp je beznadějně 
obsazený, a tak si usteleme v autě přímo na parkovišti. Všude jsou zde 
nápisy varující nás před medvědy a jako důkaz i fotografie rozbitých aut 
- a že nešlo pouze o vylámaná okna!!! Jenom v loňském roce se vloupali 
do 900 vozů a škoda dosahuje 600 000 dolarů. Člověka bezdůvodně ne-
napadnou, ale jakmile ucítí jakýkoli zbytek jídla, jdou si za svým. Jsou 
bohužel známy i 4 případy, kdy musel být loni tento chlupatý tvor za-
střelen, jinak poměrně plaché zvíře dokáže být agresivní, jedná-li se 
0 jakoukoli dobrůtku. Našeho Nissana tedy důkladně vyčistíme, cedule 
na parkovišti sice hrozí, že ten, kdo tam přespí, dostane pokutu a auto 
bude odtaženo, aleje nám jasné, že i ostatní kempy jsou plné a nakonec 
- znáte to rčení o zakázaném ovoci... Po setmění ještě chvilku sedíme 
na lavičce, jen tak pozorujeme hvězdy a tu pár metrů od nás slyšíme po-
divný šramot. Než se stačíme vzpamatovat, plaše kolem nás proběhne 
medvěd, v hromádce odpadků nic na zub nenašel, a tak zase rychle od-
kráčel do tmavého lesa. Teď už můžeme jít spokojeně do hajan. Prázd-
nou nádobu, která nám slouží k chlazení jídla a pití pro jistotu stavím ke 
stromu a usínáme. Ovšem kolem půlnoci nám někdo buší na okno a svítí 
lampou přímo do obličeje. Chvilku mi trvá, než si uvědomím, kde to 
jsem a rozespale mžourám na rangera. Na otázku, zdali nemáme kde 
spát, mu mírumilovně vysvětlíme situaci, a tak nás jen upozorní, aby-
chom i ten prázdný chladič jídla přemístily do speciální skříňky, které 
jsou rozmístěny po celém parku a do níž se medvěd prostě nedostane. 
Nejsou sice na zámek, ale ráno ji bez problému najdeme na svém místě. 

Máme před sebou poslední den a pochopitelně si jej tedy chceme co 
nejlépe užít. Nejdříve se vydáme k Yosemitským vodopádům, se svou 
délkou 730 metrů zaujímají páté místo na světě. Oba je uprostřed spojují 
kaskády. S fotografickými aparáty se ztrácíme mezi davem nadšených 
Japonců. Popojdeme o kousek dál a pozorujeme horolezce snažící se po-
kořit největší samostatně stojící žulovou skálu na světě, vysokou 1200 
metrů - El Capitan. Některé části jsou převislé a její zdolání trvá několik 
dnů. Jeden z mých českých kamarádů se o jeho zdolání pokoušel hned 
dvakrát, ale nepříznivé počasí mu nedopřálo vychutnat si vytouženého 
vítězství. S pohledem na Haif Dome nás napadá, zdali tato skála kopulo-
vitého tvaru měla i svoji druhou část, jak název napovídá, vypadá jako 
rozpůlený dům. Při výhledu z Glacier Pointu nás mrazí v zádech. Z výš-
ky 960 metrů vidíme Yosemitské údolí a vodopády jako na dlani. Zajíž-
díme též do Mariposa Grove, kde obdivujeme obrovské sequoia stromy, 
které zde rostou několik tisíc let. Jejich dřevo a kůra jsou nehořlavé, což 
dokazují černé Jizvy", které na nich zůstaly po několika požárech. Nej-
starší strom se nazývá Grizzly Giant a je tu nějakých 2700 let. 

Pomalu se stmívá a nám je jasné, že nekončí jenom další den, ale 
1 naše malé velké dobrodružství. Ještě pozorujeme západ slunce nad 
údolím a pak už se potichu loučíme s Yosemitem. Jakési rčení říká, že 
žádný člověk odtud nemůže odjet nešťastný, a je to pravda. Jenom jsem 
trochu smutná, když se ještě naposled ohlédnu na El Capitana a v duchu 
si slibuji, že tady určitě nejsem naposled. Co vám budu povídat, dva týd-
ny nato se scéna s medvědem opakovala zase, jen nám tentokrát ukradl 
sušenky... 



LEDEČSKÉ ZVONY Jak to všechno bylo 
Stále ještě doznívá radost ze slavnostního svěcení zvonů v chrámu sv. Petra a Pavla. Jsem rád, 

že se mi podařilo do posledního puntíku splnit slib, který' byl přesně před rokem, když jsem odchá-
zel z radnice, uveřejněn v Ledečských novinách v článku „Malé ohlédnutí": „...Jsem již v důcho-
dovém věku, ale přesto se nechci zříkat další práce pro město. V současné době zajišťuji a pro 
příští rok jsem si vytyčil osobní úkol - přípravu instalace a zprovoznění 2 nových zvonů na věži 
kostela sv. Petra a Pavla..." Řada občanů tuší, že celá akce nebyla zase tak jednoduchá a dotazuje 
se, jak to všechno bylo. Myšlenka znovuobnovení zvonů vznikla před více než třiceti lety, kdy se 
začala provádět sbírka mědi a cínu. Pravda, nasbíralo se na 1.200 kg mědi, ale je také smutná prav-
da, že nasbíraný cín neznámý zloděj ukradl. Není divu, že to zloděje lákalo, protože cena cínuje 
vysoká a ta dnešní se pohybuje okolo 500 Kč za 1 kg. Dobu dávno minulou přiblížil ve vztahu ke 
zvonům ve svém úvodním proslovu při svěcení zvonů i pan děkan Srnský slovy: „Bylo to 16. 3. 
1942, tedy před 57 lety, kdy v našem městě zazněly naposled tři zvony, z nichž dva byly odvezeny 
do Hamburku, aby posloužily válečným účelům. Zde byl ponechán jen nejmenšíz nich - umíráček 
„ Václav ". I když se po válce pátralo po osudu zvonů, bylo to bezvýsledné. A pořídit nové zvony 
v té době a v padesátých letech zvlášť, takřka nemožné. Nová naděje svitla až s „ Pražským ja-
remale pohasla dřív, než mohlo dojít k realizaci zdárně probíhajícího jednání se zvonárnou 
v Apoldě*. Důkazem snahy pořídit nové zvony je sbírka mědi. zahájená na popud tehdejšího du-
chovního správce ThDr. Josefa Pokorného, z níž jsou ulity dnešní zvony". I já mám špatnou zku-
šenost z doby totality. Vzpomínám na slova personálního náměstka, který si mě pozval na „kobe-
rec" a řekl: „Soudruhu, vadí nám, že chodíš do kostela. Jako vedoucí tím dáváš špatný příklad 
podřízeným. Nevadilo by nám, kdybys chodil do hospody. Podívej, co jsme udělali s B... (přeřadi-
li z funkce vedoucího na řadového pracovníka)..." Za této situace jsem raději veškerou aktivitu 
převedl mimo Ledeč nad Sázavou. První akcí mimo Ledeč byla výroba světících kladívek pro 
svěcení dvou zvonů ve Světlé nad Sáz. v r. 1976. Potěšilo mě, když jsem je znovu uviděl v rukou 
světícího biskupa - otce Kajneka-při svěcení zvonů v Ledči nad Sázavou. Vím, jakou cestou se 
na biskupství dostala, ale to není dnes důležité. Zmiňuji to proto, že bych chtěl touto cestou podě-
kovat soustružníku - nástrojaři, který mi tehdy tajně s výrobou pomáhal. Dalšími aktivitami byly 
rekonstrukce inženýrských sítí v různých kostelích. K těmto účelům bylo zapotřebí speciálních 
zařízení. K tomu účelu bylo za pomoci ochotných nástrojařů vyrobeno několik jednoúčelových 
zařízení. Tato zařízení byla použita i v Ledči n. S. při provádění elektrorozvodů pro automatické 
zvonící zařízení. A tak chci dnes poděkovat všem nástrojařům, kteří se podíleli na výrobě těchto 
zařízení. Krátce po r. 1989 mě pan Zdeněk (nechce být jmenován) navrhl, že bude shánět potřebný 
cín na zvony a přesvědčil mě, abych se ujal organizace. Sbírka cínu trvala několik let. Cín však ne-
měl potřebnou kvalitu pro výrobu zvonů, a tak jsem se obrátil na uznávaného chemika, ing. Krej-
číka, s prosbou o pomoc. Ten navrhl možné způsoby regenerace. Potom jsme u speciálních firem 
ověřovali reálnost a nákladovost jednotlivých způsobů. Jeho náhlým odchodem však tato činnost 
už nepokračovala. A tak jako poděkování mu mohu dnes věnovat už jen modlitbu. Když jsem po 
komunálních volbách v r. 1994 odešel na radnici, pan Zdeněk mě opět oslovil a při každém osob-
ním kontaktu urgoval výrobu zvonů. A tak se v červnu 1997 stalo, že jsme z cesty od probošta Ex-
nera z Nové Paky nečekaně přivezli kasičku ve tvaru zvonu a s dodatečným souhlasem pana děka-
na Srnského ji umístili v chrámu Petra a Pavla. A tak to začalo. Začátek byl celkem snadný. 
Panovalo všeobecné nadšení. Ale pamětliv si Murphyho zákonů, obával jsem se pokračování zá-
konu v podobě další etapy všeobecného ochabnutí. A ta zanedlouho nastala. V tomto okamžiku 
přispěl s pomocí můj bývalý spolupracovník, nynější starosta, Karel Urban, když mě utvrzoval 
v tom, že to není jen záležitost věřících (krásně to vyjádřil Miloš Doležal v článku „Hlasy zvonů" 
v současně vydané publikaci Ledečské zvony), ale že je to věc celého města a že se musí najít způ-
sob finanční pomoci. Při tom vzpomínal našich předků při stavbách veřejných budov, které ještě 
dnes obdivujeme a historické prameny o potížích při financování. Další výrazná pomoc přišla od 
nově založené farní rady, kde většinu tvoří mladí farníci. Ti pomohli vrátit se do etapy všeobecné-
ho nadšení. Po společném projednání celé situace jsme dospěli k závěru, že je nutné o všech pří-
pravách a činnostech více informovat nejen farníky, ale i občany města. A tak se na kostele obje-
vila nová vývěsní skříňka s pravidelnou rubrikou informací z farní rady. První odezva nenechala 
na sebe dlouho čekat. Firma ELKOMPLEX darovala tehdy potřebný materiál pro instalaci auto-
matického zvonícího zařízení a přestala být nouze i v zajišťování ochotných rukou pro jednotlivé 
přípravné práce. A nebylo jich málo: Výkop a položení kabelu; přizdění sloupku v sakristii pro in-
stalaci ovládacích hodin; zazdění kabelu; převoz mědi do zvonařské firmy, kterou zdarma zajistil 
Aleš Michek z Kožlí; stavba lešení ve věži; přemístění cimbálů od hodin, které byly nevhodně 
umístěny na zvonových stolicích; výroba kotvících šroubů a vahadel; tesařské práce na zvono-
vých stolicích; přípravné práce pro manipulaci se zvony ve věži atp. A tak se postupně dospělo až 
do poslední fáze - přípravy svěcení zvonů. Převoz zvonů ze zvonařské firmy Manoušek Zbraslav 
do Ledče nad Sázavou zajistil ochotně opět pan Aleš Michek. V poslední fázi se odvedlo mnoho 
práce i na úklidu a vymalování průjezdu a schodiště na faře, aby více vynikla slavnostní atmosféra 
svěcení zvonů. Další příprava svěcení nových zvonů dostala nyní už spontánní charakter. Našlo se 
mnoho ochotných rukou, které pomohly s přípravnými pracemi, s výzdobou kostela, s přípravou 
pohoštění hostů a v neposlední řadě i s materiálním zajištěním pohoštění. A tak je namístě všem 
upřímně poděkovat. Když jsem s panem děkanem probíral finanční situaci, uvědomil jsem si, že 
jsem zcela zapomněl, nebo spíš nechtěl si připustit vedlejší náklady spojené s takovou slavností. 
Náklady na pohoštění, tisk pozvánek, vydání informační brožury, hudbu atp. Nakonec jsme do-
spěli k názoru, že nové zvony se pořizují po mnoha desetiletích a je nutné s těmito vedlejšími ná-
klady počítat. A tak jsem navštívil kapelníka p. Hradeckého s úmyslem požádat ho o hudební do-
provod. Jeho uvítání mi vyrazilo dech: „Tak pojď Františku, já už tě čekám, jdeš kvůli svěcení 
zvonů vid'?... My vám zahrajeme zadarmo". Byla to krásná slavnost a otec biskup a probošt vy-
slovili uznání za organizaci celé slavnosti. Toto uznání patří všem pořadatelům, kteří se zasloužili 
o hladký průběh slavnosti. Pořadatele bylo možno poznat podle zvonku z kůže (tu daroval místní 
obuvník), který měli na klopě. Po slavnosti svěcení poděkoval pan děkan Srnský všem, kteří při-
spěli finančními dary na pořízení nových zvonů, všem, kteří se zasloužili o to, že nové zvony 
vznikly, všem, kteří se podíleli na technických pracích, všem, kteří se podíleli na přípravě a zajiš-
ťovali hladký průběh slavnosti a v neposlední řadě i těm, kteří přispěli modlitbou. Rád se k tomuto 
poděkování připojuji a navíc děkuji všem, kteří dávno před rokem 1997 s přípravou nových zvonů 
pomáhali a dosud byli v anonymitě, stejně tak jako před tím - při obnově věžních hodin. V závěru 
bych chtěl vyslovit přesvědčení, a věřím tomu, že i další podnikatelé pomohou panu děkanovi 
uhradit zbývající ostatní náklady spojené s pořízením nových zvonů, aby nakonec jen jemu nezůs-
taly vrásky na čele, když všichni nebo alespoň většina z nás prožíváme velkou radost. 
* město v bývalé NDR 

Ing. František Slavíček 

SVĚTLO POHLTÍ TMU 
S postupujícím podzimem a krátícími se 

dny ubývá světla a tma jakoby nabývala moci. 
V dáli času již spatřujeme záblesk světla svící 
vánočního stromu. Je to znamení blížícího se 
obratu, kdy tma noci bude opět potlačena svět-
lem dne. To jsou děje, které se opakují s danou 
pravidelností a dají se předvídat. 

Jak je to se světlem a tmou v našem životě? 
Na počátku lidského rodu bylo přítomno světlo 
a tím světlem byl Stvořitel, Hospodin. Již od 
počátku je součástí stvoření také tma, noc. I ji 
stvořil Bůh. V jejím „chování" a „počínání" je 
přítomen zvláštní sebezničující paradox. Přita-
huje ji světlo. A tak můžeme v Písmu číst o ha-
dovi připlazivším se k Evě, aby s ní zapředl roz-
hovor. Byl to rozhovor služebníka tmy s tou, 
která měla být služebnicí světla. Eva však své 
poslání nesplnila, dala hadovi zapravdu, místo 
toho, aby věrně a poslušně setrvala na doporu-
čení, které jí dal Bůh: „Z každého stromu za-
hrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého 
a zlého však nejez!" Had Evu pokoušel a svá-
děl. Nic jiného také neuměl a neumí. 

Proč Eva a následně Adam nesplnili očeká-
vání, které do nich Stvořitel vkládal? Oni se to-
tiž spoléhali jen na sebe samotné a rozhodli se 
vzniklý problém řešit sami a po svém - „spletli 
tedy fíkové listy a opásali se jimi". Neučinili to 
co v prvé řadě učinit měli, nerozpomenuli se na 
svého Stvořitele a nehledali útočiště a pomoc 
u něho. Tak se jim den proměnil v noc a oni se 
ocitli ve tmě. Byli ztraceni. Ten, který je stvořil 
však na ně nezapomněl. Hledal je a našel. Je 
tomu tak až do dnešních dnů. Spoléháme se 
sami na sebe, hledáme a uplatňujeme svá řešení 
následků našeho podlehnutí pokušení a svodu. 
Jsme však také hledáni a nalézáni Bohem. „On 
je Světlo, ke kterému dříve či později přijdou 
pronárody a králové". On je Světlo jemuž tma 
ustupuje, aby jím nakonec byla pohlcena. 

Ještě však trvá boj Světla s tmou. Co máme 
dělat my, kterým Světlo, jímž je Bůh v Ježíši 
Kristu, vzešlo a vstoupilo do našich životů? 
V prvé řadě si máme uvědomit, že jsme slu-
žebníky Světla. Jen služebníky! Pak nám ne-
bude zatěžko pochopit, že je třeba především 
svému Pánu naslouchat a ptát se po jeho vůli. 
Jeho odpověď uslyšíme jen v tichu. Proto se 
ztišme k modlitbě a v ní, tiší, rozmlouvejme 
s Pánem. Předložme mu všechno. Nic si ne-
nechme pro sebe, jako že tuhle věc si vyřídím 
já sám a po svém. Čiňme to neustále, den co 
den. Bůh, náš Otec, nás vyslyší. Jen mu věřme. 
On nám dá i příležitost dělat, pracovat. Apoš-
tol Jakub má pravdu, když říká, že víra žije te-
prve skutky. Ale právě proto, že jde o víru, ne-
mohou to být skutky vycházející z naší vůle, 
nýbrž skutky, které nám připraví sám Bůh. 
Ony budou požehnané a ponesou dobré ovoce. 
Budou pohlcovat tmu, protože v nich bude pří-
tomno světlo obětující lásky. 

Jan Hálek 



NEŽ PŮJDETE DO TANEČNÍCH 
V Ledči nad Sázavou se v sobotu 6. lis-

topadu konal v sokolovně závěr letošního 
tanečního kurzu. Moji dva synové mají 
bratrance, který tímto kurzem prošel. Na 
prodlouženou jsme byli pozváni a všichni 
jsme se moc těšili. Říkala jsem si: „Moje 
děti budou tedy svědky události, která je 
teprve čeká". Některé maminky vědí, jak 
je těžké svého synka pro taneční nad-
chnout. Snažila jsem se tedy navodit slav-
nostní atmosféru, oblékli jsme si to nejlep-
ší s tím, že hodinku pobudeme v sokolovně 
na balkoně a pak zase spořádaně odejde-
me. 

Již při příchodu k pokladně jsme však 
byli zastaveni, protože mé děti měly rifle 
a ty jsou pro tuto událost nepřípustné. Po-
řadatelé prý vracejí každého bez rozdílu, 
kdo takto oděn přijde. Z velkého těšení byl 
rázem velký smutek, ale co se dá dělat -
když každý, tak každý. Můj otec tedy nálo-
ži 1 své vnuky zpět do auta a odvážel je do 
pět kilometrů vzdáleného domova. Já a 
moje maminka jsme osaměly a odebraly 
jsme se na balkon bez pánského doprovo-
du. Atmosféra byla sváteční, a tak bychom 

Otevřený dopis... 
Vážená paní Vosyková. 
Redakce Ledečských novin nám nabídla 

možnost zaujmout stanovisko k článku 
„Než půjdete do tanečních..." 

Vzhledem k tomu, že dostatečně po-
drobně popisujete Vaši návštěvu závěreč-
ného plesu tanečního kurzu, rád bych za-
reagoval na Vaše některé postřehy, 
vyplývající z Vaší návštěvy. Protože uvá-
díte, že bratranec Vašich synů absolvoval 
kurz a předpokládám, že ten, který organi-
zujeme, jistě Vám řekl, že se snažíme do-
držovat to, aby návštěvníci především na 
prodloužených lekcích byli vhodně oble-
čeni. Věřte, že se nám velice těžko říká 
mladým, ale i dospělým návštěvníkům, že 
jejich oblečení není vhodné na taneční 
kurz. Ale po třech letech pořádání taneč-
ních považujeme za úspěch, když si mladí-
ci k černým riflím vezmou sako, bílou ko-
šili, kravatu a sportovní boty, ve kterých 
vypadají značně nespolečensky. Těmto 
mladíkům však doporučíme, aby se dívali 
pouze z balkónu. Vy jako návštěvníci však 
netušíte, že do sálu sokolovny je možné 
vniknout také jiným způsobem (postranní 
vchody, okna, střecha u balkónu apod.). 
Také řada kamarádů (členů TJ Sokol) 

málem na nepříjemnou událost byly zapo-
mněly. Ovšem po hodině tanečního reje 
jsme obě k našemu úžasu zjistily, že kolem 
nás prochází spousta chlapců v džínách a 
ve sportovní obuvi, k čemuž si oblékli saka 
(mimochodem někteří je měli o několik čí-
sel větší). Metr za mnou stál chlapec oděn 
úplně stejně jako můj starší syn. 

Později jsem se doslechla od některých 
dalších vykázaných návštěvníků jejich zá-
žitky. Pořadatelům se nelíbilo společenské 
oblečení mladších sourozenců ani babi-
ček. Jedna babička měla „pouze" černou 
sukni a bílou pletenou halenku, jiná zas ne-
byla vpuštěna na balkon - prý je balkon 
jen pro mladé. Podobný je případ otce, kte-
rý podniká, stále zápasí s časem a mohl 
svého syna vidět alespoň jednou za celý 
kurz. Musel opustit sokolovnu, jelikož 
jeho mladší syn měl opět nevhodné oble-
čení: černé kalhoty a bílou polokošili s lí-
mečkem. Za zmínku stojí i malá pozná-
mka: některým vykázaným ani nebylo 
vráceno vstupné. 

A tak se ptám, co je společenský 
oděv... Čisté vyžehlené padnoucí obleče-

vlastní od postranního vchodu klíče, takže 
není problém dostat se do budovy v průbě-
hu večera, když mě pořadatelé nepustili 
hlavním vchodem. Domnívám se, že když 
z počtu 450 návštěvníků plesu jich pořada-
telé deset nevpustí do sálu a z tohoto počtu 
se ještě někteří mládenci dokáží vrátit po 
převlečení do vhodnějšího oblečení, není 
to špatný výsledek našeho pořadatelského 
snažení. Rozhodně si však myslím, že rif-
lový oblek včetně riflové košile, nebo bílá 
polokošile s barevnými vzory nejsou pro 
ples vhodné. 

V další části článku „...jsem se doslechla 
od některých dalších..." uvádíte zcela ne-
pravdivá fakta, která nás značně poškozují. 
O tom, že úroveň kurzu chceme pozdvi-
hnout není pochyb. Možná se nám to zatím 
ještě nepodařilo. Slova údivu některých 
návštěvníků tanečního kurzu: „V Praze 
nebo H. Brodě nás tam takhle pustí" svědčí 
o tom, že i když žijeme v malém městě, ne-
znamená to, že půjdeme do tanečních posil-
něni větším množstvím alkoholu a v oděvu, 
který se hodí spíš na diskotéku nebo večer 
současné moderní hudby. 

Nejvíc mě však překvapila reakce Vaše-
ho otce, mimochodem pro nás zkušeného 

ní, ve kterém se nechci producírovat po 
sále, ale z ústraní sledovat tančící páry. 
Anebo obří sako, džíny a velké boty? Pan 
Hánečka zná jistě odpověď, protože má 
svá měřítka na rozlišování slušně oděné-
ho člověka. 

Pane Hánečko, zkazil jste nejen nám 
hezký večer, ale to se dá přežít. Chápeme, 
že funkce hlavního pořadatele tanečního 
kurzu je pro vás životně důležitá, ale jak je 
vidět, vaše estetické cítění, názor na spole-
čenský oděv a hlavně vztah k druhým li-
dem, bude muset prodělat ještě jistý vývoj 
kupředu. 

Vážení pořadatelé, pokud jste chtěli po-
zvednout úroveň letošních tanečních, 
všechna čest za skvělý nápad, taneční kurz 
je společenská událost. Ovšem není to ples 
v Lucerně pro horních deset tisíc. Nikdo 
z vykázaných neměl jistě v úmyslu celou 
událost pošpinit a znehodnotit. Proto si tak 
bezohlednou nespravedlivou a neobjektiv-
ní „selekci" nikdo z nich nezasloužil. Žije-
me přece na malém městě, tak na co si tu 
hrajete? 

Alena Vosyková 

pedagoga, staršího než pořadatelé, který mi 
v pondělí 8.11.1999 dopoledne zatelefono-
val, sdělil mi své pocity a po skončení své-
ho monologu zavěsil. 

Závěrem Vám, vážená paní, chci nabíd-
nou možnost, aby až budeme příští rok po-
řádat taneční kurz, jste nám přišla pomoci 
jako pořadatel. Těch, kteří jsou ochotni nám 
pomáhat, je velice málo a možná, že Vaše 
postřehy a činnost u vstupu by nám, kteří 
provádíme jak píšete „...bezohlednou, ne-
spravedlivou a neobjektivní selekci...",veli-
ce pomohla a možná pak změníte svůj ná-
zor, když poznáte situaci také z té druhé 
strany. Pokud jste usoudila, že pořádání ta-
nečního kurzu byste společně se svými pří-
buznými a přáteli zvládla lépe, jistě Vám 
nebude nikdo bránit v tom, abyste ho uspo-
řádala. V tomto městě i jeho okolí to bude 
jenom ku prospěchu a konkurence pořada-
telských subjektů určitě zlepší úroveň. 

O tom, že za dobu tří let se nám j iž něco 
málo podařilo, svědčí to, že kurz navště-
vuje nejenom mládež z Ledče, ale i z dal-
ších městeček v okolí, neboť těch, kteří se 
pustí do organizace tanečních, je čím dál 
méně. 

Miroslav Hánečka 

POVINNÉ RUČENI 2000K a n c e l á ř
H

p^Za^TR S A L 

Přijďte si vybrat z nabídky 
a podmínek pojišťoven 

Česká podnikatelská 
Česká pojišťovna 
Živnostenská 
IPB Česká 

Allianz 
Komerční 
Generali 
Chmelařská 

Ledeč nad Sázavou 
tel.: 0452/62 60 37 

Středa 8.00 -9.45; 14.00 - 16.00 

Pátek 14.00-16.00 

na tel.: 0452/62 11 08 
od 19.00 do 20.00 hod. 



BEH 
S JARMILOU 

Na sklonku listopadu se uskutečnil 
Bčh pro zdraví, kterého se j ako host 
zúčastnila živá legenda českého sportu, 
věnčená m n o h a ve lkými v í t ěz s tv ími 
a dosud držitelka světového rekordu. 

Iniciátory akce byli majitelé restaurace 
Dejvid V Ledči spolu se svými přáteli. 
Škoda jen, že taková událost nebyla ve-
řejnosti dostatečně prezentována a také 
účast běžců, zejména mládeže, byla po-
měrně malá. Snad příští ročníky budou 
mít „vychytané mouchy" v propagaci 
i organizaci závodu. Spolupráce s někte-
rým sportovním oddílem a změna termí-
nu (bylo velmi chladno) by celé, j inak 
velmi záslužné iniciativě, velmi prospě-
la. 

OK 

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY LEDECSKEHO GYMNAZIA 
Přestože žňového školního roku uplynu-

lo teprve první čtvrtletí, studenti ledečského 
gymnázia se už mohou pochlubit úspěchy, 
kterých dosáhli v porovnání s jinými škola-
mi. Nejlépe si vedli ve sportovních soutě-
žích, ve kterých bylo na podzim uspořádáno 
nejvíc soutěží. V jakých kláních tedy naši 
studenti obstáli? 

Středoškolských her v lehké atletice se 
v Havlíčkově Brodě zúčastnilo 16 žáků naší 
školy. Největší radost nám způsobilo první 
místo Radky Andělové ve vrhu koulí (10,02 
m) a Martiny Trpišovské ve skoku dalekém 
(488 cm), dále druhé místo Martiny Trpi-
šovské v běhu na 60 m (8,6) a Magdy Zajíč-
kové v běhu na 800 m (2:48,7). Velmi dobré 
výkony podali i ostatní studenti, i když ne-
skončili na medailových pozicích. Své 

schopnosti v oblasti atletiky projevila děv-
čata i v další soutěži, kterou byl Pohár 
středoškolských atletických her v Týništi 
nad Orlicí. Všechny dívky (R. Andělová, 
M. Trpišovská, V. Šťastná, Š. Kovandová, 
V. Tvrdíková, E. Pavlíčková, J. Javorská, 
M. Zajíčková) vzorně reprezentovaly ško-
lu, ale zvláště vynikla Martina Trpišovská 
ve skoku do dálky (503 cm). 

Spokojeni byli určitě i chlapci (J. Viti-
ska, R. Trpišovský, J. Zahradník, M. Píbil, 
V. Maštálka, J. Kotouček, O. Matlach), kte-
ří se umístili na výborném druhém místě 
turnaje v malé kopané v Havlíčkově Brodě. 

Měsíc listopad byl ve znamení soutěží 
v odbíjené a i v nich mělo gymnázium své 
zástupce. V oblastním kole odbíjené doros-
tenek se dívky umístily na druhém místě, 

CO v y Nfl TO? 
Celá Evropa nyní žije otázkou, jaký vý-

znam má vlastně keramický plot v Matiční 
ulici? Nikdo bohužel s určitostí nemůže po-
vědět v čem vlastně význam onoho ne-
chvalně proslulého památníku této doby 
spočívá. Sami romští spoluobčané neznají 
odpověď na otázku proč tu plot vlastně stojí 
a jaké z této stavby vyplývají výhody. Stav-
ba plotu v Matiční ulici prošla mnoha změ-
nami. Podle původních plánů měl plot být 
vysoký 4 m, ale nyní je vysoký pouze 2 m. 
Plot tudíž není dost vysoký na to, aby tlumil 
hluk z okolního prostředí, ani nezabrání 
tomu, aby část města, kde žijí slušní romští 
občané, kteří chtějí sdílet společné prostory 
s našimi občany, i nadále nenapadaly krimi-
nální živly z přilehlé části města. 

Zkrátka a dobře, plot není dostatečnou 
ochranou před kriminalitou a z hlediska fy-
zikálního rovněž nedokáže pohltit rušivé 
zvuky z okolí ani zabránit tomu, aby nepla-
tiči i nadále neznečišťovali prostředí okolo 
domů, kde žijí ostatní nájemníci. Navíc ne-
chvalně proslulou stavbu, která bude po-
mníkem našich příštích generací, provázely 
spory mezi našimi politiky. Zejména někte-
ří ministři provázeli zrod stavby v Matiční 
ulici velmi nevhodnými výroky, které roz-
hodně nejsou hodné představitelů našeho 

ale nepostoupily do finále. Chlapci (doros-
tenci) uspěli ve Středoškolském poháru 
získáním druhého místa v kvalifikační sku-
pině a postoupili do oblastního kola, v němž 
skončili na čtvrtém místě. 

Výborné výsledky oceňují studenti i pro-
fesoři gymnázia. Je však na místě připome-
nout i podíl učitelů tělesné výchovy na ve-
den í s t u d e n t ů , j e j i c h p o v z b u z o v á n í 
a organizaci, a poděkovat firmě Galatek za 
zapůjčení mikrobusu, který dopravil stu-
denty na Pohár středoškolských atletických 
her v Týništi nad Orlicí. 

Všem zúčastněným tedy děkujeme za 
vzornou reprezentaci školy a přejeme mno-
ho dalších úspěchů. 

Gymnázium 
S. Vopěnková 

státu. Mnozí z nás jistě dobře vědí, o které 
ministry, či politiky se jedná. Zejména 
mluvčí romských spoluobčanů, se vyjádřil 
velmi nevhodně. Užil některé výrazy, které 
nejsou vhodné do civilizované společnosti 
našich dnů. Například „Romové žijí v čes-
kém apartejdu " aj. Uznejme sami, že tako-
vé výroky jsou naprosto nevhodné a pře-
mrštěné. Někteří členové romské komunity 
s kroky svého mluvčího nesouhlasí a z je-
jich hledis- ka se jim jeví jako nevhodné.Ti, 
kteří znají význam slova apartejd, jistě vědí, 
že romským občanům rozhodně nic takové-
ho v budoucnosti ani dnes nehrozí. 

Pokud se chce mluvčí této komunity za-
stat důstojně práv svých oveček, měl by si 
nejprve uvědomit, že by neměl užívat slov, 
jejichž význam nezná. Posuďte sami, že ni-
kdy není nic tak horké, jak se to uvaří. Do-
kud nebude otázka soužití dvou odlišných 
kultur v Matiční ulici vyřešena, jeden plot 
situaci rozhodně nevylepší. Naopak bude 
jen dalším popudem k nenávisti a zbytečné-
mu násilí na obou stranách. Uznejte sami, 
nemůžeme přece stavět podobné ploty na 
celém světě až do nekonečna. Jednak nemá-
me na takové stavby dostatek finančních 
prostředků, ale obdobné stavby také nejsou 
veřejnosti ničím prospěšné. 

Ptám se Vás, všech občanů České repub-
liky, ať už jste národnosti české, romské 
nebo kterékoliv jiné, co si myslíte o tak zby-
tečné stavbě, jakou keramický plot v Matiční 
ulici rozhodně je. Otázky je třeba řešit a ne je 
pouze ohradit ploty. Není řešení zaujmout 
k problému postoj mrtvého brouka. Aneb, co 
nevidím, to mě nebolí. Apeluji tímto na 
zdravý rozum nejen Vás všech, ale i na zdra-
vý rozum našich politiků. Neboť oni jsou 
těmi lidmi, kteří mají v rukou náš život a naši 
budoucnost. Jejich rozhodnutí nejen že 
ovlivní náš život a případný vstup do Evrop-
ské unie, ale i budoucnost našich dětí. 

Plot rozhodně není a nikdy nebude tako-
vým řešením, které by trvale vyhovovalo 
oběma stranám. Zamysleme se proto nad 
touto otázkou a podívejme se trochu do 
hloubky tohoto problému. Mnoho z nás za-
stává názor, že to co není v mém městě, to 
se mě netýká. Ale co si jednoho dne počne-
me, jestli podobný plot přes noc vyroste tře-
ba ve vašem městě? Co vy na to? Myslíte, 
že by se Vám taková zbytečná a rozhodně 
neestetická stavba ve vašem městě líbila? 

Ať už odpovíte jakkoliv, nechám to na 
Vás. 

E. Svobodová 
Ledeč n. S. 



LEDEČSKÝ FOTBAL PO PODZIMU BILANCUJE 
David Kalivoda přestupuje do Slávie 

Umístění v tabulkách: 
D - 2 , 2, 2 - 1 0 : 7 - 8 bodů 
V - 2 , 4, 1 - 9 : 9 - 1 0 bodů 

„A" MUŽI - 8. místo (4 vítězství, 6 re-
míz, 3 prohry, skóre 19:16, 18 bodů). 

Po loňské úspěšné sezóně trochu ústup 
ze slávy - hráči zřejmě usnuli na vavří-
nech - zhoršil se přístup k trénování, ži-
votosprávě i samotný přístup k zápasům, 
především doma. Dojem určitě kazí dvě 
domácí prohry a dvě domácí remízy. Bez 
těchto zbytečných ztrát (10 bodů) by-
chom patřili ke špici tabulky. Proto jsme 
změnili zimní přípravu - nebudeme hrát 
zimní turnaje v Humpolci ani v Chotěbo-
ři - zaměříme se na přípravu se soupeři 
jako Kolín, Kutná Hora, Čáslav aj., kde 
je předpoklad lepších terénů. Nabídku 
máme i od Slávie Praha na umělou trávu. 

Samostatnou kapitolou jsou naši divá-
ci, když se daří, mlčí, když se nedaří, na-
dávají od první minuty, když mají pomo-
ci např. zakoupením členských průkazů, 
snaží se projít pokladnou načerno se slo-
vy „my pracujeme pro fotbal". Snažíme 
se na jaro zajistit několik posil - zvýšit 
konkurenci v mužstvu a tím i pomoci 
v nelehké situaci v „B" mužstvu. Apeluji 
proto na všechny kolem fotbalu - postup 
neleží vysoko! 

„B" MUŽI - 11. místo (4 vítězství, 2 
rem., 7x prohra, skóre 16:20, 14 bodů). 
Špatný začátek sezóny napravili po 
omlazení kádru o nadějné dorostence vý-
hrami v posledních dvou kolech. Na jaro 
se budou připravovat společně s „A" 
mužstvem. 

„A" DOROST - 3. místo (8x vítězství, 
4x rem., lx prohra, skóre 37:12, 28 
bodů). Nejlepší z našich mužstev v kraji 
- zklamání nám připravili pouze poráž-
kou v Přelouči a remízou v Rosicích. Ji-

nak v dorostencích určitě máme dostatek 
dobrých hráčů, kteří po zimní přípravě 
s muži se určitě prosadí i v mužích. 

ŽÁCI - STARŠÍ - 7. místo (4x vítěz-
ství, lx rem., 6x prohra, skóre 15:20, 13 
bodů) 

ŽACI - MLADŠÍ - 6. místo (5x vítěz-
ství, 6x prohra, skóre 23:25, 15 bodů). Po 
začátku, kdy šla mužstva od porážky 
k porážce, zaviněným prakticky žádným 
tréninkem v letním období, jsme byli nu-
ceni vyměnit trenéry a ti společně s trené-
ry benjamínků provedli tento malý zá-
zrak - zlepšení do prostřední tabulky. 
Jediné negativum vidím v úzkém kádru, 
proto chci oslovit rodiče hráčů i samotné 
hráče, kteří momentálně přestali dochá-
zet na kopanou, aby se znovu vrátili a po-
mohli svým kamarádům v jarních bojích. 

BENJAMÍNCI - STARŠÍ - 2. místo 
(4x vítězství, lx prohra, skóre 13:12, 12 
bodů) 

BENJAMÍNCI - MLADŠÍ - 1. místo 
(4x vítězství, lx rem., skóre 20:4, 13 
bodů). Z těchto nejmenších máme nej-
větší radost z jejich úspěchů, je vidět, že 
se na Ledečsku stále rodí fotbalové talen-
ty - viz titulek, David Kalivoda je ve Slá-
vii Praha - náš největší talent za poslední 
léta! Je jen škoda, že stejně jako rodiče 
Davida neuvažovali rodiče hráčů v PSJ 
Jihlava, kdy souhlasili s přestupem ještě 
v dorosteneckém věku. Tímto poškodili 
nejen oddíl kopané v Ledči, ale i svůj ro-
dinný rozpočet!! 

Závěrem bych chtěl poděkovat spon-
zorům, kteří nám pomáhají zajišťovat 
chod oddílu v této podobě a doufám, že 
nám zachovají přízeň i v příštím roce. 
A ti, kteří letos nepřispěli, věřím, že 
v roce 2000 uvolní částky dle jejich mož-
ností. Na jaro připravujeme i sponzoro-
vání jednotlivých zápasů „A" mužstva 
při losování vstupenek o ceny. 

František Milichovský 
sekretář oddílu 

Dům dětí a mládeže U Aleje 
Havlíčkův Brod a Centrum -
DDM Ledeč nad Sázavou 

připravují pro děti (popřípadě celé rodiny) 

JARNÍ PRÁZDNINY 
S LYŽOVÁNÍM 

VE VELKÉ ÚPĚ 

Termín: 7. - 13. 2. 2000 
Tento zimní tábor je určen pro děti od 

3. tříd neomezeně. 
Cena: 1.700,-Kč pro dítě, které ve dnech 

pobytu nedovrší 10 let 
2.100,- Kč pro ostatní 

V ceně je zahrnuta doprava, plná penze, 
výuka lyžování. 

Kromě stanovené částky za pobyt děti musí 
mít 1.000,- Kč na vleky, zdatní lyžaři i více. 

Nutnou podmínkou účasti je vlastní vyba-
vení pro sjezdové lyžování (lyže s bezpeč-

nostním vázáním a lité lyžáky). 

Závazné přihlášky spolu s nevratnou zálo-
hou 500,- Kč přijímáme do naplnění kapaci-

ty v DDM Havl. Brod, nebo v Centru -
DDM Ledeč n. S. 

Dodatek platby v hotovosti, popřípadě vy-
stavení faktury se uskuteční ve dnech 
12. - 19. ledna 2000 v době od 9 do 12 

a od 14 do 17 hodin. 

V těchto dnech obdržíte také podrobné po-
kyny pro pobyt. 

Informace podá v DDM Havlíčkův Brod na 
tel. 0451/22874 p. Cempírková, 

v Centru - DDM Ledeč n. S. na tel. 
0452/626415 p. Svobodová 

SOKOLOVNA 
- NÁŠ KULTURNÍ DŮM 

Letos uplyne již 70 let od zahájení provozu 
sokolovny v Ledči nad Sázavou. Tato budova 
je majetkem Tělocvičné jednoty Sokol a je vy-
užívána jak pro sportovní činnost, tak i pro 
rozmanité kulturní a společenské akce. Prona-
jímáme také prostory různým subjektům, 
k prodejním akcím, pořádáme diskotéky pro 
mládež. Komerční využití je nezbytné, neboť 
jen tak získáme prostředky na zajištění spor-
tovních činností naší tělocvičné jednoty, na 
provoz a na běžnou údržbu sokolovny. 

V letošním roce jsme provedli rozsáhlou 
opravu dámských toalet, jejichž stav byl již 
naprosto nevyhovující, a téměř dokončení 
vnějších omítek. Protože nás tyto akce zcela 
vyčerpaly, obrátili jsme se na Město Ledeč 
nad Sázavou s žádostí o finanční výpomoc. 
Jsme velmi potěšeni, že nám bylo vyhověno 
a městské zastupitelstvo na svém listopado-
vém zasedání jednomyslně rozhodlo ve pros-
pěch naší žádosti. 

V příštím roce chceme v opravách a moder-
nizaci sokolovny pokračovat a věříme, že nás 
dle svých možností Město Ledeč n. S. opět 
podpoří. 

Závěrem chceme poděkovat zastupitelům 
města za kladný přístup k naší žádosti. Pro pří-
padnou potřebu města a pro cvičení žáků zá-
kladních škol jsme připraveni poskytnout naše 
prostory. 

Vás, občany Ledče nad Sázavou, tímto zve-
me na SILVESTROVSKOU TANEČNÍ 
ZÁBAVU. Předprodej vstupenek je v prodej-
ně Jericho shop. 

TJ Sokol, Ledeč n. S. 



PODĚKOVANÍ 
Svaz zdravotně postižených - smíšená or-

íganizace v Ledči nad Sázavou, si dovoluje 
itouto cestou poděkovat městskému zastupi-
telstvu za poskytnutý příspěvek na činnost 
jsvazu a Městskému úřadu v Ledči n. S. za do-
jvolení využívat společenské místnosti 
jv domě pečovatelské služby na výborové 
jschůze, které se konají každé poslední pondě-
jlí v měsíci ve 14.30 hodin, kam mohou přijít 
ji členové se svými problémy a žádostmi. 

Pokud se týká příspěvků na činnost, j e ten-
ko použit zejména na zpřístupnění ozdrav-
jných pobytů pro svoje členy a též na zajištění 
;různých akcí, které umožňují zdravotně po-
istiženým se v kolektivu kulturně i společen-
sky uplatnit. Za SZdP v Ledči n. S. 

Josef Beneš — předseda 

f NOVA KNIHA ^ 
V těchto dnech se objevila na knižních pul-

tech kniha Radomíra Tichého, archeologa 
a vysokoškolského učitele zabývajícího se 
mladší dobou kamennou, MONOXYLON TI 
- Plavba po 8000 letech. V knize je popiso-
vána plavba na ručně dlabaném člunu od Si-
cílie do Portugalska v roce 1998. Zabývá se 
západním středomořím a prehistorií jednot-
livých zemí. Vše je doplněno fotografiemi 
a kresbami. Zajímavostí je, že se plavby 
zúčastnil jako lékař Ledečák Vladislav Ro-
gozov. V knize je také jeho práci věnována 
velká kapitola. 

V Knihu vydal J B PRODUCTION s.r.o.) 
\ Náchod. / 

PODĚKOVANÍ 

Pan Červinek prostřednictvím Ledeč-
ských novin děkuje paním pečovatelkám 
z DPS v Ledči n. S. za péči o rodinu a po-
moc v domácnosti po dobu své nemoci. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 

6. 12. Klementová Marie, Havlíčkova 770 
7. 12. Havlíčková Ludmila, Hálkova420 

13. 12. Čuchal Josef, Habrek 22 
20. 12. Sulcová Růžena, Pod Šeptouchovem 35 
24.12. Prokop Jaroslav, Zahrádecká 1013 
75. narozeniny 

6. 12. Říhová Jarmila, Údolní 989 
7. 12. Karel Josef, Havlíčkova 201 

13. 12. Malovcová Růžena, Stínadla 1094 
80. narozeniny 
9. 12. Marek Otto, J. Haška 616 

13.12. Kavřík Vojtěch, 5. května 627 
13.12. Starostová Vlasta, J. Haška 569 
91. narozeniny 
31. 12. Krupičková Anežka, Havlíčkova 154 

K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prožití dalších dnů Vašeho života ve zdraví 
a spokojenosti. 

NAROZENI: 
20.11. Holoubek Jakub, Družstevní 1030 
20. 11. Jindrová Lucie, Stínadla 1097 
23. 11. Kopecká Kateřina, Husovo nám. 6 

Vážení rodiče, s radostí vítáme narození Vaše-
ho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby vyrůsta-
lo ve zdraví a k všeobecné radosti. 

SVATBY: 
13. 11. Kujová Eva, Ledeč n. S. 1021 

Belada Kamil, Ledeč n. S. 572 
20. 11. Janáková Soňa, Ledeč n. S. 1124 

Kodet Ladislav, Praha 9 

Novomanželům přejeme do společného života 
hodně lásky, porozumění a spokojenosti. 

ZEMŘELI: 
31.10. Vránová Věra (1926), Růžová 403 

2. 11. Karel Josef (1952), Stínadla 1047 
15.11. Syrovátková Marie (1921), Habrek 14 

PROGRAM KINA 
leden 2000 

1 .1 . 
19.30 h. 

4. 1. 
19.30 h. 

6. 1. 
19.30 h. 

8. 1. 

NAVRAŤ IDIOTA 
Mrazivá komedie 

WILD WBLD WEST 
Úspěšný film 

UNIVERZÁLNÍ VOJÁK 
Nejúspěšnější film roku 

PLUNKETT 
AMACLEANE 

19.30 h. Premiéra anglického filmu 

11. 1. 
19.30 h. 

20. 1. 
19.30 h. 

22. 1. 
19.30 h. 

18. 1. 
19.30 h. 

20. 1. 

HRACÍ 
Kriminální drama 

INSPEKTOR GADET 
Dobrodružná komedie 

EDTV 
Filmová komedie 

ACIT HOUSE 
Satirická komedie 

VELMI NEBEZPECNE 
ZNÁMOSTI 

19.30 h. Milostný příběh 

22. 1. PRCI, PRCIPRCIČKY 
19.30 h. Filmová komedie 

25.1 ÚTOK Z HLUBIN 
19.30 h. Horor 

27. 1. RUMBURAK 
16.00 h. Český film pro děti a mládež 

29 1. NOTTTNG HELL 
19.30 h. Úspěšná filmová komedie 

STALO SE ROKU... 
1924 
3. 12. se obecní zastupitelstvo usneslo nově 
upravit tržiště u Adámkovy rokle a rozšířit 
jej o přiléhající školku, aby tu mohly být 
konány koňské trhy. 
1929 
V závěru roku bylo započato s výstavbou 
dvou významných domů. Byla to novostav-
ba domu pro okresní úřad, na kterou byla 
uzavřena krátkodobá zápůjčka 100.000 ko-
run. Dále to byla budova pro poštovní úřad, 
který byl toho času na Riegerově náměstí 
čp. 67 a zdejší místnosti už provozu úřadu 
nevyhovovaly. 

Lesní hajný pan Jan Kastinec dal městu vý-
pověď ze služeb a na jeho místo byl přijat 
pan Jan Pečenka ze Lhoty Bilantové. 
Tělocvičné jednotě Sokol byla prodloužena 
kinematograf!cká koncese v místní soko-
lovně. 
1939 
Ke konci roku požádala TJ Sokol Vinohra-
dy o pronájem obecního pozemku v měst-
ském polesí Háj, kde chtěla postavit srubo-
vý rekreační tábor pro padesát osob. 
Jednalo se o pozemek velikosti 1 ha, který 
byl v té době odlesněn a měl být pronajat na 

dlouhodobý pronájem. Bylo rozhodnuto, že 
pozemek bude pronajat na třicet let, a to 
každoročně za cenu 5 q ovsa, vždy podle 
ceny z 1. října. 
V důsledku rasové diskriminace (pronásle-
dování židů) vzdal se své funkce ve finanč-
ní komisi města továrník Rudolf Moravec 
(Komenského 256). V doplňovacích vol-
bách byl do finanční komise dne 19. prosin-
ce zvolen pan Gabriel Alexander (Čecho-
va 79), ředitel filiálky čáslavské spořitelny 
v Ledči n. S. 

Funkci polních hajných vykonávali v tom-
to roce, podle návrhu hospodářů města, pá-
nové František Semerád (Habrecká 413) 
a Jan Škvor (Havlíčkova 157). 
Prosinec tohoto roku byl velmi studený, 
průměrná teplota byla -19 °C. Nejstudeněj-
ší den byl 29. prosinec, a to -14,6 °C. 
1944 
Partyzánskou skupinou byl 15. prosince za-
jat německý příslušník, velitel četnické sta-
nice v Bohdanči, vrchní strážmistr Jaroslav 
Schmiedl. Stalo se tak na samotě Dvorecko, 
nedaleko Bohdanče. Uvedená skupina par-
tyzánů přišla pak se zajatým Schmiedlem 
na samotu Hřeben a zde se celý následující 

den ubytovala. V té době byl zajatec odve-
den do lesa a tam popraven. Tato akce 
vyvolala řadu represí a v důsledku toho 
bylo v Ledči zřízeno stíhací komando 
v počtu třiceti mužů. Ubytováni byli v měš-
ťanské škole a jejich kancelář byla zřízena 
v sokolovně. 

128. prosince 1944 anglo-americká letadla 
bombardovala a odstřelovala železniční 
cíle v Čechách. Jedna letka těžkých čtyř-
motorových amerických letadel přelétáva-
la už na zpáteční cestě tohoto dne po 13. 
hodině Světlou n. S., když tu na ni bylo ně-
meckými vojáky ze zámeckého parku vy-
střeleno. Letadla se vrátila, zakroužila nad 
městem a těžkými kulomety napadla na 
nádraží stojící osobní vlak. Lokomotiva 
byla sice značně poškozena, ale ve vlaku 
zahynulo bohužel 9 lidí a z mnoha raně-
ných ještě 3 podlehli v nemocnici v Hav-
líčkově Brodě. Mezi obětmi byl i čtrnácti-
letý holičský učeň z Ledče n. Sáz., jehož 
otec, traťový dělník, byl v té době na práci 
v Německu. 
Téhož dne byly také shozeny bomby u hřbi-
tova v Hněvkovicích, ale nezpůsobily zde 
větších škod. 
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