
LANius - MěK Ledeč n. 5. 

Zápis dětí do prvních tříd 
pro školní rok 2000/2001 

Pátek 28. ledna 2000 
od 14.00- 17.30 hodin 

Sobota 29. ledna 2000 
od 8 . 0 0 - 10.00 hodin 

Základní škola v Nádražní ulici: 
Ledeč - pravý břeh řeky Sázavy, Vrbka, 
Habrek, Obrvaň, Souboř, Hamry, Os-
trov, Hradec, Kozlov, Olešná 

Základní škola v Komenského ulici: 
Bělá, Jedlá, Dobrá Voda, Chřenovice, 
Trpišovice, Koňkovice, Rejčkov, Kouty, 
Bojiště, Veliká, Vilémovice, Pavlov, Bo-
humilice, Sechov, Přemilovsko, Hlohov, 
Prosíčka, Nezdín, Kamenná Lhota, Le-
deč - levý břeh řeky Sázavy. 

Prvňáčci z jiných obcí se zapisují na ZS 
Číhošť, Kozlí, Hněvkovice. 

Od 1. ledna 2000 se stala novou ředi-
telkou Základní umělecké školy v Led-
či nad Sázavou, školy s právní 
subjektivitou, 

paní Jana Laudátová. 

Blahopřejeme a těšíme se na spolupráci. 

Společenská sezóna začala. 

Jste zváni na 

SPOLEČENSKÝ 

PLES 
Ledečská sokolovna 

18. února 2000 

K tanci a dobré pohodě hraje 
MELODIE 

V polovině prosince loňského roku 
byly předány poslední ceny starosty pro 
mládežnické soutěže v roce 1999. 

Vítěznou práci slečny Lucie Duškové 
čtěte na straně 5 — 6. 
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Vážení spoluobčané, 
zvony na kostele sv. Petra a Pavla od-

bily půlnoc a my jsme pozvedli číši, aby-
chom si slavnostněji než jindy připili 
a tentokrát i hlučněji než jindy překročili 
práh letopočtu, na jehož začátku se tisíc 
let psala jednička. 

Hledíme do budoucnosti, kterou ne-
známe. Přesto do ní hleďme s nadějí 
a vírou, že bude naplněna klidem, vzá-

jemnou úctou, tolerancí, láskou, tvůrčí 
prací a z ní vyplývající spokojeností. 

K tomu, aby se tato přání stala skut-
kem, přeji Vám, vážení spoluobčané 
a vážení čtenáři Ledečských novin, 
především pevné zdraví, neboť právě 
zdraví dodá člověku potřebný klid, 
umožní mu pracovat a být spokoje-
ným. Slávek Poborský 

zástupce starosty 

Snímky se vracíme k svátečnímu odpoledni Nového roku 2000, kdy ve 14.00 hodin zaplněné 
náměstí vítalo průvod poutníků od kostela sv. Petra a Pavla, který putoval za betlémskou 
hvězdou. 

Na ledečském náměstí u vánočního stromu Tři králové - Kašpar, Melichar a Baltazar vy-
právěli historii o Kristově narození Poté se průvod odebral k jesličkám, kde Svatá rodina 
přijala dary Tří králů a pastýřů. Živá zvířata - ovečky a telátko - dotvářela dobový kolorit 
betlémské jeskyně. Nakonec si všichni přítomní s koledníky zazpívali,, Narodil se Kristus 
pán, veselme se V kasičce určené na dobročinné účely bylo vybráno 4.005 Kč a byly věno-
vány na rodinný dětský domov v Radhošti u Pardubic, zřizovaný oblastní charitou. 
Jménom pořadatelů, členů farní rady, chci poděkovat mladým z Centra - domu dětí a mládeže 
v Ledči, chovatelům koní a firmám za pomoc při organizaci celého pořadu. Věřím, že naše 
,, putování " se stane tradicí do příštích le t. S. P. 

(předat!!!) 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
pí Viktorova 
Ledeč nad Sázavou 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze sasedání Městské rady v Ledči 

nad Sázavou, konaného dne 15. pro-
since 1999 
• MR projednala návrh OISMM na zve-

řejnění záměru města Ledeč nad Sá-
zavou odprodat pozemky pare. č. 
510/1., 59/1., 507/2 a 507/1 v kat úze-
mí Ledeč nad Sázavou - lokalita při 
řece Sázavě v ul. Z. M. Kuděje a na-
vrhla pronájem na dobu 5 let s tím, že 
cena za pronájem bude stanovena do-
datečně. 

• MR schvaluje přidělení bytu 1+1 v ul. 
Stínadla čp. 1047 v Ledči nad Sáza-
vou panu Miroslavu Hánečkovi, 
v současné době bytem Ledeč nad Sá-
zavou, Zahrádecká čp. 1125. Pan Mi-
roslav Hánečka je na prvním místě 
schváleného pořadníku na byt 1+1. 
Nájemné je stanoveno smluvní a bude 
každoročně upravované mírou infla-
ce. 

• MR schvaluje na základě doporučení 
pracovní skupiny pro posuzování žá-
dosti na pronájem uvolněných bytů 
v sociálním zařízení DPS pronajmutí 
bytu č. 17 v čp. 1202 v ulici 5. května 

V pondělí 27. prosince 1999 jsem ztra-
til peněženku s doklady. Protože jsem již 
důchodce a manželka je již delší dobu 
bez zaměstnání, byla to pro nás citelná 
ztráta. Byl jsem proto radostně překva-
pen, když mi bylo oznámeno, že mou pe-
něženku nalezla paní Matylda Nováko-
vá, bytem A. Jiráska 784, Ledeč nad Sá-
zavou, v prodejně Sázavanka a odevzda-
la ji na Obvodní oddělení policie ČR 
v Ledči nad Sázavou. Děkuji paní Matyl-
dě Novákové a její dobrý skutek mě pře-
svědčuje, že mezi námi žijí slušní a poc-
tiví občané. 

Oldřich Nápravník 
bytem Polipsy, pošta Kácov 

v Ledči nad Sázavou, paní Jaroslavě 
Tvrdíkové, bytem Jedlá čp. 14. 

• MR schválila zveřejnění záměru od-
prodat pozemky pare. č. 2670 o výmě-
ře 442 m2 a pare. č. 2671 o výměře 417 
m2 vč. příslušných inženýrských sítí 
a objektů v ul. 28. října - zahrada byto-
vého domu čp. 565 - 566. 

• MR schválila prodloužení nájemní 
smlouvy pro pana Karla Kubistu na 
pronájem areálu sběrny surovin na 
dobu určitou do 31. 12. 2000 s mož-
ností dalšího prodloužení. 

• MR stanovila podle § 45 písm. g) zá-
kona o obcích pro rok 2000 celkový 
počet zaměstnanců Městského úřadu 
v Ledči nad Sázavou ve schodě se sku-
tečností roku 1999 (městský úřad: 28, 
dům s pečovatelskou službou: 9, úklid: 
3), a to do doby prvního odchodu do 
důchodu, kdy bude rada uvažovat 
o eventuální změně organizační struk-
tury městského úřadu. 

• MR na základě žádosti starosty obce 
Vilémovice pana Bartoně ze dne 
15. 12. 1999 ukládá zástupci starosty 
p. Poborskému projednat veškeré ná-

- P O D Ě K O V Á N Í -
Ve školním roce 1999/2000 jsme 

prožili v MŠ Plácky nádherné vá-
noční svátky. 

Kromě tradičních vánočních zvy-
ků jako je strojení stromečku, zpívá-
ní koled u plovoucích lodiček ze 
skořápek, výroby dárečků pro rodiče 
na vánoční besídku, nám maminky 
napekly cukroví a každý den jsme 
trávili hezké chvíle u rozsvíceného 
stromku, těšili se na „Ježíška". 

A konečně tuje dlouho očekávaný 
den - vánoční nadílka! Už jen zacin-
kání zvonku a dčti se těší z hromady 

ležitosti spojené s možností nájemního 
bydlení v čp. 77 v Ledči nad Sázavou 
pro dva obyvatele obce Vilémo vice. 

• MR schválila žádost vedoucí Městské 
knihovny v Ledči n. S. pí Viktorové na 
získání grantu od Ministerstva kultury 
ČR na dokončení automatizace dět-
ského oddělení této knihovny s tím, že 
v případě získání tohoto grantu se 
Město Ledeč bude podílet na spolufi-
nancování tohoto projektu. 

• MR projednala žádost pí Součkové, 
bytem Ledeč n. S. 1090, ze dne 15. 12. 
1999 na stavební úpravy nebytového 
prostoru v čp. 558-559 v ul. Na Sibiři. 
Tyto nebytové prostory je nutno užívat 
tak, jak jsou stavebně dány z hlediska 
hlavních stavebních a nosných prvků. 

• MR neschválila návrh OISMM na 
zveřejnění záměru Města Ledeč nad 
Sázavou odprodat pozemky pare. č. 
510/1, 59/1, 507/2 a 507/1 v kat. úze-
mí Ledeč nad Sázavou - lokalita při 
řece Sázavě v ul. Z. M. Kuděje. Jedná 
se o 15.055 m2 pozemků. 

Slávek Poborský 
zástupce starosty 

dárků. V podmanivé hudbě koled ne-
bralo nadšení dětí konce. 

O tuto radost bychom se s vámi 
chtěli podělit a p íděkovat rodičům 
a podnikatelům našeho města, kteří 
se podíleli na bohaté nadílce. A to 
především paním Petrusové, ing. 
Horné, Kohlmayerové a pánům Se-
kotovi, Kokešovi, ing. Gabrielovi, 
ing. Koumarovi, Zajíčkovi a ing. 
Stránskému. 

Za všechny děti a zaměstnance 
z MŠ Plácky děkuji. 

J. Pavlíčková 
ředitelka školy 

Předplatné tisku, s. r. o. - Východočeská divize Pardubice přijme 

D O R U Č O V A T E L E 
pro město Ledeč nad Sázavou 

Jedná se o zaměstnání na kratší pracovní úvazek za výhodných platových 
podmínek. 

Vhodné zejména na VPP, pro důchodce i studenty. 
Bližší informace podá pí Kubátová - tel.: 0451/220 77 

nebo pí Filipová - tel. 040/602 45 46 



POSTŘEHY Z OSLAV Z POLICEJNÍCH ZÁPISKŮ 
• 3.12. Došlo k vloupání do domu v Hněv-
kovicích, pachatel bral spíše předměty své-
ho „sběratelského" zájmu. Hodnota jeho 
lupu byla malá, ale stejně je zatím pro poli-
cii neznámý. 
• Měsíc oslav konce roku skončil špatně 
pro J. R. z Ledče, když opilý sjel se svým 
vozem ze stráně pod internátem. Téměř 
tři hodiny se před policií skrýval, než byl 
zjištěn. Ani za tu dobu se mu nepodařilo 
vystřízlivět. Naštěstí byl nezraněn, přes-
tože nehoda vypadala hrozivě. 
• 6. 12. Vietnamský obchodník v Ledči 
přišel o 100 dolarů. Neznámý kolega ob-
chodník mu zaplatil v tvrdé měně. Po 
přezkoumání KB vyšlo najevo, že ban-
kovka je padělek. 
• 8. 12. Zaměstnanec místního obchod-
níka si chtěl vylepšit finanční situaci před 
loňskými Vánocemi tím, že si z dodávek 
nechával jednu „kýtičku" pro sebe. Na 
Vánoce měl možná dostatek řízků, ale 
žádné zaměstnání... 
• 10. 12. Místní firma EVOS přišla 
o vibrační stroj. Neznámý pachatel tak 
firmu připravil o 200 tisíc korun. 
• 10. 12. V tento čas už začínal zájem 
o vánoční stromky. Byla nahlášena první 
krádež jedle z Melechova. Neznámý pa-
chatel si strom značné velikosti zřejmě 
chystal do haly. 
• 13. 12. V Kynicích ze zemědělského 
objektu byl odcizen traktor Zetor 7745, 
vzniklá škoda j e 120 tisíc korun a po trak-
toru i pachateli se pátrá. 
• 14. 12. V Havlíčkově ulici bylo najed-
nou poškozeno hned několik osobních 
automobilů. „Klukovina" s pěkně podrá-
paným lakem aut jistě majitele ve sváteč-
ní čas příliš nerozveselila. 
• 17. 12. Alkohol řádil při dopravní ne-
hodě. Opilému řidiči B. S. nestačil náraz 
do vozidla vozidla. Při slovní potyčce 
s poškozeným došlo i na pěstní souboj. 
Následná rvačka dala zapravdu poškoze-
nému. 
• 19. 12. V ulici M. Majerové bylo L. Z. 
odcizeno horské kolo. Pachatel nezjiště-
ným způsobem překonal zámek a měl vá-
noční dárek. Majitelka přišla o 5.000 Kč. 
• 20. 12. Stesk po výuce asi nevedl pa-
chatele, který se vloupal do zvláštní ško-
ly. Vypáčil vchodové dveře a po 
následné prohlídce objektu si odnesl tele-
vizi, video a kazety. 
• 25. 12. Opožděný dárek dostal majitel 
auta ze Světlé, když jeho ukradený auto-
mobil byl nalezen u místního hotelu Sta-
dion. 
• 27. 12. Naše mládež nerespektovala svát-
ky klidu a míru. Při zábavě v sokolovně se 
pěkně popraly skupiny „našich" borců s cizí-
mi holými lebkami. Výsledkem byla zranění, 
šetření a následná obvinění. 
V prosinci došlo v našem okrsku k 32(!) do-
pravním nehodám. Řidiči pozor! Klouže to! 

OK 

Silvestrovské a novoroční oslavy v na-
šem městě měly po dlouhé době spole-
čenského útlumu veselejší a veřejnější 
charakter. Obě provázel nebývalý zájem 
občanů, oběma nechyběl dobrý nápad 
a atraktivita, ale obě postrádaly jednu 
maličkost - lepší organizaci. 

Silvestrovský ohňostroj uspořádaný 
mě- stským úřadem v prvé čtvrthodině 
nového tisíciletí přišlo na potemnělý le-
dečský most zhlédnout několik stovek le-
dečských občanů. Naskytla se jim 
v našem městě po dlouhá léta nevídaná 
ohňostrojová atrakce se světelnými 
a zvukovými efekty nad zasněženým 
hradním ostrohem. V blikavé záři světlic 
a petard se hradní budovy odívaly do 
svůdných nočních košilek, které tak na 
malou chvíli daly zapomenout na necud-
ně vyhlížející fasádu a maskovaly jejich 
skutečné stáří. Oficiálnímu ohňostroji 
zdatně konkurovaly soukromé pyrotech-
nické pokusy z nábřeží pod Hungaria ba-
rem a bujaré oslavy příchozích na 
ledečském mostě. Zátky z láhví šampaň-
ského vybuchovaly společně s výkřiky 
veselí a novoročními polibky. 

Čtvrthodinové oslavy příchodu magic-
kého roku 2000 na mostě měly odpovída-
jící a spontánní atmosféru. Očekávání 
nesplnilo pouze pětiminutové vyzvánění 
nových ledečských zvonů, jejichž hlas až 
neuvěřitelně zanikal v hukotu přípitků 
a novoročních přání. 

Po ukončení ohňostrojové atrakce se 
rozjařené hloučky oslavujících občanů 
postupně přesouvaly na potemnělé ledeč-
ské náměstí, kde postávaly v očekávání 
dalšího dění. Mnozí dopíjeli svoje šam-
paňské, zastavovali kolemjdoucí k novo-
ročnímu přípitku, či se vypravili na 
obchůzku náměstím a vyhledávali tak 
svoje známé. Po jedné hodině v noci tato 
spontánní akce pomalu utichala za tiché 
asistence policie. Na Nový rok se ná-
městí a prostory pod mostem probouzely 
do mrazivého rána ozdobeného množ-
stvím prázdných ojíněných láhví, mnoh-
dy roztříštěných, a nevzhledných oho-
řelých „nedopalků" od petard a světlic, tj. 

• 5. 12. Jednotka PS vyjela k dopravní ne 
hodě v Tasících. Nehoda se obešla bez zra-
nění, vozidlo bylo zajištěno proti požáru. 

• 7. 12. Na požádání hasiči otevřeli byt 
v Leštině u Světlé n. S. 

•. 9. 12. Otevření počítačové učebny v ZŠ 
Komenského. 

• 10. 12. Jednotka PS vyjela k dopravní 
nehodě v obci Josefodol. Vozidlo bylo 
zajištěno proti požáru a vytaženo z pří-
kopu na vozovku. 

obrácená tvář oslav, se kterou se 
úklidová četa technických služeb postup-
ně vyrovnávala. 

Silvestrovským oslavám scházela pou-
ze podpora v podobě vhodného nasvícení 
mostu a náměstí, popř. účast kapely a spe-
akera po ukončení ohňostroje na náměstí. 
Ten by mohl částečně usměrnit chování 
příchozích, navodit pohodovou atmosféru 
a ve vhodný okamžik před rozchodem se 
pokusit vyzvat i k úklidu láhví a odpadků 
po petardách do košů na náměstí. 

Na Nový rok se uskutečnila premiéra 
akce Putování za betlémskou hvězdou, 
uspořádaná farní radou a domem dětí 
a mládeže. Programově zdařile nacvičená 
akce, která přilákala opět nevídané množ-
ství diváků, bohužel zanikla v organizač-
ním zmatku a nevhodném nazvučení. 
Hodiny příprav účinkujících se tak nedoč-
kaly svého zúročení, neboť v pohybujícím 
davu na náměstí nikdo nic neviděl a nikdo 
nic neslyšel. Průvod Tří králů na koních 
v dobově upravených kostýmech, dopro-
vázený dětským pěveckým sborem opět 
v kostýmech vlastnoručně zhotovených, 
byl k zhlédnutí a slyšení pouze po trase od 
fary na náměstí. Po příchodu k vánočnímu 
stromu a ke stylově upravené betlémské 
jeskyni s živými zvířaty a děťátkem v jes-
ličkách se vše ztrácelo v davu - podívaná, 
proslovy králů i zpěv koled. Přitom opět 
stačilo málo: vytyčení trasy organizátory, 
ponechání dostatečného prostoru pro prů-
chod koní a průvodu a hlavně včasné 
zkoušky ozvučení prostřednictvím měst-
ského rozhlasu či vhodné doplnění ozvu-
čovacími soupravami. 

Přes tyto organizační nedostatky patří 
pořadatelům obou akcí, městskému úřa-
du, farní radě a domu dětí a mládeže dík. 
Vyburcovali ledečské občany k účasti, 
vytáhli nás z tepla a pohodlí domovů 
a přispěli svojí aktivitou snad i k probu-
zení společenského dění ve městě. Do 
nastávajícího rokuje to následováníhod-
ný počinek a pro další reprízy těchto akcí 
i poučení pro organizátory, jak na to příš-
tě. 

Stanislav Vrba 

1 | I—I • — 
1 5 0 

• 15; 12. Výjezd k dopravní nehodě 
u Číhoště - zajištění vozidla proti po-
žáru. 

• 23.12. Jednotka vysekávala labutě při-
mrzlé v ledu pod mostem ve Smrčné. 

• 30. 12. Na požádání bylo otevřeno vo-
zidlo v Čechově ulici. 

• 31. 12. Jednotka PS provedla stržení 
střechy v Hradní ul. Střecha se propad-
la pod váhou sněhu a ohrožovala chod-
ce a vozidla na přilehlé komunikaci. 

nu— . . - —— • • 
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OBRACÍM STRÁNKY V Í T A N É KNÍŽKY 
A PŘIVOLÁ VÁM SVÉ M O T Ý L Y 

Když jsem dostala knihu Františka 
Plevy Toulky Vrchovinou, měla jsem 
konečně alespoň na papíře rozhled po 
Vysočině, který jsem si nemohla na-
shromáždit ze vzpomínek. Vrhla jsem 
se do čtení skoro jako do jeskyně s po-
klady, nemohla jsem se odtrhnout. 
Vždyť se tu najednou přede mnou roz-
prostíral kraj našich prázdnin, leta le-
toucí pro mne zcela nepřístupný. Našla 
jsem Loukov s kostelíkem sv. Markéty 
a místa, kterými jsme buďto procháze-
li, Meziklasí, Dolní Město (kostelík 
sv. Martina na vršku, jeden z mých 
prvních obrazů), Závidkovice, Světlou 
nad Sázavou, Kochánov; jména míst, 
která jsem u příbuzných slýchávala, 

Leština, Rejčkov (odtud do Loukova 
docházeli najatí pracovníci), Křivsou-
dov, Koňkovice, Dolní a Horní Bře-
zinka, Dolní a Horní Dlužiny, Ledeč 
(tam chodívali oba moji strýcové na 
úřady); dál jména míst, k nimž měla 
vztah sklářská rodina z tatínkovy stra-
ny, Josefodol (se Schreitrovými byli 
spřízněni) a Františkodol (moje praba-
bička byla rozená Bártová), pak místa, 
kam jsme došli na výlety, hrad Lipni-
ce, Melechov a Dolní Královice (od-
tud mám ještě hromádky náčrtků 
a kam jsem si bláhově slibovala, 
okouzlena selskými staveními, pro in-
spiraci se vracet. . .) . 

Zásluhou svých mladých přátel jsem 
v devadesátých letech poznala další 
kouty Vysočiny, z nichž jsem si od-
vezla prarozmanité a obohacující zá-
ž i t k y - z Bohdanče a Kaliště, z Bojiště, 
Tasic a Podivic, z Pasek a z poutního 
kostelíka U Studánky, kam chodívalo 

v létě kolem Loukova procesí. O nich 
všech knížka pana Plevy, hojně foto-
grafiemi ilustrovaná, pojednává. 

Představuji si čtenáře, kteří jako já si 
v přepychově vypraveném svazku vy-
bírají svá místa - každý si své Toulky 
Vrchovinou jinak sestavuje, jinak si 
nad obrázky zasní nebo zavzpomíná. 

A začte se do vyprávění o koloběhu 
dějin, jejich odkazech a vzkazech. 
O násilí našich pradávných předků, 
o předaném kulturním dědictví, o roz-
machu a bohatství země, podnoží nám 
darovaném. Kolik bylo blahovůle 
a kolik nespravedlnosti v minulých 
společenských uspořádáních? Zbyly 
osady kvetoucí, svatyně, věže a zvony. 

Zbyly záznamy o bojích, vraždách, 
střídání majetků; zbořené tvrze, zpust-
lé zámky, opuštěné hrady, smírčí ka-
meny. Tušíme křivdy, následky vášní. 
Kdy nekolísal člověk dědičně zatížený 
mezi dobrem a zlem? Zlomky dostup-
ných svědectví jsou uveřejněny, trage-
die naší doby líčeny zdrženlivě 
a stručně. Jediný z mnoha mých pří-
buzných, jehož stopu v knize o b j e v u ^ 
strýc Miloslav Novák z Loukova, pos-^ 
lední majitel statku, byl vystěhován, 
veškeren majetek mu byl zabaven. 
Teta Nováková zemřela ve vyhnanství 
za několik měsíců. V budovách dvora 
Loukova pěstovalo družstvo vepře po 
továrnicku. Zvířata? Jsou předměty 
chovu a zisku. Zchátralý statek důsled-
ně neopravovaný neušel zboření. Ses-
třenice vídají pole kopřiv na místě 
rodného domu. Kam se poděly žulové 
trámy s reliéfy lebek, zdobící zdi podél 
vrat na sýpkách, které stály na stráni 

nad rybníčky vně dvora, ploché cihlič-
ky ze středověku, z nichž sestávala 
zeď - kolem ovocné zahrady, vzácné 
kamenné stírky? Naše století pokroku 
zničilo krásné památky na staletí zva-
ná tmářská, z nichž zbyly nádherné go-
tické fresky, vybledající v kostelíku. 
Zloba a nečitelnost člověka z dob naší 
paměti se nezastavila ani před tvor-
stvem, změnila namnoze vzhled míst, 
podobu celého kraje. Zatopila vsi. Na-
vršila hyzdící stavby. Zanedbala lesy, 
vyhubila zvířata, zničila rostliny. 

Obracím stránky vítané knížky až 
k úvodu. Ten se klene jak hymna pod 
nebesy nad všemi ději. Miloš Doležal 
opěvuje velkolepě Vrchovinu, svůj 
domovský kraj, který má rád. Autor 
František Pleva také vyznává v doslo-
vu svou oddanost domovině. Mraven-
čí prací představil tucty vesniček, 
měst, památek. 

Gratuluji autorům, všem spolupra-
covníkům a vydavatelům k úctyhod-
nému dílu. Snad zapůsobí jako 
oživující proutek, vzbudí spící a zakle-
té. Snad zase budou na Vysočině byd-
let rodiny, které se skromně a spo-
kojeně postaví před svůj dům, s nímž 
se dají fotografovat jako oni hrdí maji-
telé z minulého století pózující před 
svými harmonickými obydlími. Rodi-
ny, k nimž jejich mlýn, jejich les, je-
jich dílny, jejich pole patřilo a oni 
k nim, což nebýval pouhý majetek, ný-
brž láskyplný svazek! 

Představte si, že se pak do potoků 
čistých zase vrátí raci, jeřabiny v ale-
jích ohnivě zasvítí, že všude se zase 
objeví motýli! N a mezích znovu po-
rostou šípkové růže, pokvetou kytičky 
po celé léto jako za našeho dětství. 
Skupinky slziček se protlačí mezi ma-
teřídouškou, přesáhnou je zvonky, 
mezi ně si lehne svízel a do výšky se 
podere metlice a nad barevnou přírod-
ní výšivkou se zatřepetají čmeláci, 
včely a nesčíslní motýli! Každý úsek 
bujné země přivolá své motýly. Na 
mezi se sletí modrásci a červeňásci, 
paví oko, babočky a tu a tam admirál, 
na osiky u potoka sedne černopláštník, 
přiletí perleťovci, v bramborách se za-
líbí smrtihlavovi a nad zelené pole se 
snese houf bělásků. A ani přilítlí žlu-
ťásci nezapomenou poděkovat za ob-
rodnou knížku, v Ledči vydanou! 
Gertruda Gruberová - Goepfertová 



Během roku 1999 jsme Vás infor-
movali o soutěžích oceněných staros-
tou města, panem Karlem Urbanem, 
které byly vypsány pro různé oblasti 
činnosti a jejichž hlavním posláním 
je probudit větší aktivitu mezi mládeží 
a orientovat ji na ušlechtilé a smyslu-
plně využívání volného času. Postup-
ně jsme představili vítěze ve zpěvu, 
sportu, úspěšné rybáře a chovatele. 
16. prosince se uskutečnila na měst-
ském úřadě malá slavnost, kde byly 
předány ceny za výtvarné a literární 

práce. Těma pro obě soutěže bylo 
společné - Ledeč ve třetím tisíciletí. 
Vize mladých výtvarníků a literátů 
byly opravdu zajímavé a v mnohém 
inspirující. 
Vítězkami (zájem dívek a slečen byl 
převažující) se staly: 
Výtvarná soutěž -1. Horáková Anna 
(i její rozměrnou práci se pokusíme 
v LN reprodukovat), 2. studentky 
kvinty gymnázia, 3. Hejdová Irena. 
Literární soutěž - L Dušková Lucie, 
2. Brabcová Martina, 3. Horáková 

Anna. Už první rok těchto vyhláše-
ných soutěží ukázal, že mezi mladými 
lidmi je řada talentů, ale řada těch, 
kteří si rádi zasoutěží Věřím, že je to 
dobrá motivace pro soutěže letošního 
roku, že soutěže budou mít ještě větší 
ohlas mezi žáky i studenty i jejich pe-
dagogy. 
A teď už se začtěte do řádků, které 
vám představí naše město v následují-
cích desítkách let, tak jak šije vysni-
la(?) Lucie Dušková. 

OK 

LEDEČ VE TŘETÍM TISÍCILETÍ 
Konečně najíždíme na dálnici, v prud-

ké zatáčce letím odstředivou silou 
k okénku a můj kufřík za mnou. „Prosím 
vás", spílám řidiči, „nemohl byste jet tro-
chu opatrněji?" Otočí se, pustí volant 
a upře na mě nechápavý pohled: „Říkal 
jste přece, že chvátáte, ne?" a ještě si čes-
ky mumlá pod vousy: „Tihle Amíci fakt 
nikdy nevědí, co chtějí". „No dobře, tak 
prosím", pokračuji opět v angličtině, „ale 
byl bych rád, kdybychom dojeli živí 
a zdraví". Odpovídám neochotně a při-
tom si myslím, že není nad leteckou do-
pravu. První co navrhnu bude letiště. 

Na dálnici drncání a klepání značně po-
levilo a já mohl tedy začít alespoň trochu 
přemýšlet, tak, jak jsem si to při odjezdu 
z Ledče plánoval. Dnes je to už vlastně 
skoro půl roku od zahájení soutěže, pře-
mítám. Jak to vlastně všechno začalo? 
Docela prostě: Dne 1. 1. 2001 bylo ze 
všech velkoměst, měst, městeček a vesnic 
uložených v databázi centrálního počítače 
ve Washingtonu vylosováno malé město 
Ledeč nad Sázavou, ležící v České repub-
lice. Téhož dne jsem byl ze všech špičko-
vých architektů Ameriky vybrán já. Toto 
městečko a moje maličkost jsme se v té 
chvíli stali hlavními po- stavami projektu 
World City 2001. Jinak řečeno, z Ledče 
by podle tohoto projektu mělo do roku 
2050 vyrůst město splňující potřeby a ná-
roky třetího tisíciletí a to takové, jaké já 
uznám za vhodné a nutné. Neomezený 
přísun peněz z jistého amerického fondu 
zajištěn. Jistě uznáte, že pro mladého a O 
perspektivního architekta je to životní 
šance. V roce 2050 mi bude 83 let, potom 
uvidíme, co jsem s Ledčí dokázal. 

Před měsícem jsem si ji poprvé pro-
hlédl. Překvapila mě. Nebude to asi tak 
snadné, jak jsem předpokládal. Obec 
mého zájmu se totiž nerozkládá na rovi-
ně, ale časem se roztáhla na dva kopce -
zavést tu metro nebude nejjednodušší 
a nejlevnější. Dalším problémem bude 
růst města. Předpokládám, že už v roce 
2015 ho bude z jihu výrazně brzdit kopec 
Melechov, který se tyčí nad zdejší kraji-
nou. Nepředpokládám totiž, že by si chtě-

li nejbohatší obyvatelé města stavět své 
vily na odvrácené straně kopce, odkud se 
nenabízí žádný atraktivní výhled. 

Náměstí celé přestavím. Vlastně celé 
ne; mezi mrakodrapy, které zde postupně 
vyrostou, zůstane stát původní radnice 
s pamětní deskou. Každý ze spousty tu-
ristů, kteří město navštíví, bude moci 
číst: „Toto město přestavěl, zmodernizo-
val a proslavil architekt..." zde bude stát 
mé jméno. U této myšlenky jsem se pros-
tě musel na chvíli zastavit 

V souvislosti s turisty mě napadá: 
z hradu vybuduji zábavní centrum. Příč-
ky probourám, a tak vzniknou rozsáhlé 
sály plné atrakcí pro děti i dospělé, věž 
zvýšíme (s dnešní technikou to nebude 
problém) a bude sloužit jako rozhledna 
s nejnovějšími dalekohledy. Fasádu upra-
víme. Nej lepší bude pestrá, ale vyvážená 
směsice barev, která dokonale upoutá po-
zornost. 

Řeka. Řeka je tu vyloženě nudná. Dva 
jezy skutečně moc zábavy neposkytují. 
V první řadě vystavím most pro tříprou-
dovou dálnici, která zde jistě za pár dese-
tiletí povede. Padne jí sice za oběť 
několik domů, ale jejich obyvatele přesu-
nu do luxusní čtvrti za městem. A co tedy 
s řekou? Na ostrůvku vztyčím velké rus-
ké kolo, které bude návštěvníky lákat do 
zábavního parku na Šeptouchově. Řeku 
využiji k obchodním účelům. Prohlou-
bím koryto, postavím menší říční přístav. 
Nejprve však budu muset trochu uhladit 
hranatá Stvořidla, aby zde mohly jezdit 
i větší říční lodě. 

Předpokládám velký nárůst obyvatel. 
Průmysl tedy musím umístit dostatečně 
daleko od rychle se rozrůstajícího města. 
Přestavím tedy některé blízké město na 
průmyslovou čtvrť a obyvatele opět pře-
sunu do Ledče. Posledním drobným 
problémem bude otázka bezpečnosti 
obyvatel. Pro případ vypuknutí války vy-
hloubíme v kopci Melechov a pod ním 
dostatečný systém protiatomových kry-
tů. Tím bude mé dílo dokončeno. 

PRASK! Opět jsem narazil hlavou na 
okénko toho protivného auta. Cože, to už 

jsme v Praze? Vidím, že se už blížíme 
k letišti. Asi jsem se příliš dlouho zamys-
lel. Vystupuji a jdu k čekajícímu soukro-
mému letadlu. Za pár chvil si nad 
Atlantikem rozložím své mapy a plány 
a vše si ještě jednou důkladně zakreslím 
a propočítám. 

Ledečské noviny dne 31. 12. 2049 
... Dnešním dnem tedy v našem městě 

program World City 2001 končí. Nabízí-
me vám tedy krátké shrnutí a zhodnocení 
tohoto projektu: Před padesáti lety se 
naše město stalo jakýmsi žijícím, fungu-
jícím a rozvíjejícím se muzeem 20. stole-
tí. Dle plánu se počet obyvatel Ledče 
nezvýšil více jak o 1000, aby nebyla na-
rušena jeho harmonie a charakter. 

Před deseti lety byla dokončena rekon-
strukce vnějších i vnitřních prostor ledeč-
ského hradu, který nyní shlíží na naše 
město v takové podobě jako v dobách své 
největší slávy. 

Před patnácti lety byla uvedena v čin-
nost čistička veškerých vod. Výsledek 
všichni znáte: na čistou řeku, nyní již pl-
nou ryb, je z nového mostu i ze břehu 
opravdu krásný pohled. 

Roku 2041 bylo konečně dokončeno 
instalování odsavačů škodlivin do všech 
kotlů, komínů i automobilů, aby bylo za-
chováno co nej lepší životní prostředí. 
V lesoparku na Šeptouchově se můžete 
projet v kočáře, nebo na koni a vidět při 
tom množství volně žijící zvěře, která 
byla ve dvacátém století pro Čechy typic-
ká. Ani za tento rok jsme nepřekročili po-
volený limit 1000 návštěvníků, kteří si 
k nám každoročně přijíždějí prohlédnout, 
jak se žilo ve dvacátém století. 

Doufáme také, že jsme všichni spoko-
jeni s generální opravou ulic i s pracemi, 
které byly na vaši objednávku provedeny 
na vašich domecl# 

Ze soustředěného čtení mě vyrušilo za-
klepání. Hospodyně mi přinesla čaj. Po-
děkoval jsem už téměř profesionální 
češtinou. Vždyť tu také žiji už čtyřicet 
let. Žiji tu docela sám, jen já a to milé 
město. 



Jak k tomu došlo? Jak se stane, že mla-
dý ambiciózní architekt nevybuduje vel-
koměsto, ale muzeum dvacátého století? 
Já vlastně nevím. Když jsme letěli heli-
koptérou nad tím malým krčícím se měs-
tem a hledali vhodné místo pro umístění 
obchodního domu, náhle se ve mně něco 
pohnulo. Proč? řekl jsem si. Proč vysta-
vět na moji památku velkoměsto? Tako-

vých už na světě stojí. A bude jich čím 
dál víc. Co se dnes zdá nemožné, bude za 
pár desetiletí samozřejmostí a Ledeč brzy 
ztratí na zajímavosti a přitažlivosti, ale 
obyčejné malebné město z dvacátého sto-
letí už nikdy nikdo nevybuduje. Teď už 
o něj asi nikdo nestojí, ale za pár let... 

Chtěl jsem se tímto projektem zvěčnit 
a udělal jsem to. Mnozí se sice divili a jen 

těžko chápali můj záměr, ale lidé, co zde 
žijí, jsou tu šťastní. Jsou šťastní, protože 
dýchají zdravý vzduch, pijí čistou vodu 
a po probuzení kolem sebe vidí zeleň 
a další lidi, kteří je mají rádi. 

Oni jsou spokojeni a já jsem na svou 
práci hrdý. 

Lucie Dušková (16 let) 
ZUŠ Ledeč nad Sázavou 

Nový rok k nám přichází-.. 
Rozloučili jsme se se starým rokem 

a vcházíme do měsíce bílého ticha, je-
hož lednem nazýváme. Měsíc zasněže-
ných obzorů, mlhavých dálek, kdy 
sluníčko jen na chvíli ozáří kraj. A přece 
však je již veseleji, vždyť ten den se na-
tahuje, je jasnější, jako předzvěst blíží-
cího se probuzení přírody. 

V některých krajích dochodí ještě na 
tzv. „tácky", nebo se dere peří, vypravují 
se různé zvěsti, kdy dojde i na různé pra-
nostiky, které se váží k tomuto měsíci. 

Nuž, zaposlouchejme se do některých: 
Kdy v lednu je zvečera hodně mlh, 

příští jaro bude vlhké a deštivé. Je-li 
v lednu tuhý mráz, bude v dubnu zele-
no. Když kolem 21. ledna je teplo, to 
bude horké léto. Když bývá leden mok-
rý, tedy ani podzim toho roku za mnoho 
nestojí. Když je v lednu mnoho sněhu, 
v tom roce bude hodně píce, ale málo 
úrody. O drsném lednu se říká, že pros-
pívá osení. Když konec ledna je teplý, 
únor si to dvakrát mrazem vynahradí. 
Když po třetím lednu nastane krásné 
počasí, věští to časné jarní bouře. Za to 
neblahé znamení je, když na Nový rok 
prší - to prý budou jarní svátky Veliko-
noce pod sněhem. Teplý leden je vůbec 
neblahý - prý vždy věští chudou úrodu. 

Zato tichá a jasná novoroční noc věští 
bohatou úrodu a krásný celý rok. 

Nový rok se vždy těšil pozornosti lid-
stva, neboť bylo třeba jistého mezníku, 
kterým by se čas a dějiny rozdělovaly. 
Rok nepočínal vždy a všude prvním 
dnem lednovým. Nejpřirozenější počá-
tek roku byl zajisté zimní slunovrat, kte-
rým se za nej starších dob rok asi 
skutečně zahajoval, a z těch dob se až na 
naše časy udržely stopy hojných obyče-
jů a pověr, jež se prodlením času připo-
jily k Vánocům, které pak zaujaly místo 
bývalé slavnosti zimního slunovratu. 

Důležitost a význam novoročního 
dne u všech vzdělaných národů, pokud 
máme o nich známost, byla po zásluze 
oceňována, a proto se tento den okázale 
oslavoval, někde hlučněji, jinde tišeji. 
Zvyky novoroční jsou již dávno odděle-
ny od zvyků vánočních, ještě někde na 
slovanském východě tomu tak není. 

Přihlížíme-li k rázu lidových obřadů, 
zvyků a přání novoročních u nás, neujde 
nám ze zřetele, že všechno je obráceno 
k hospodářství, totéž se ozývá i z pověr, 
jež se váží k novému roku. 

Lid si navzájem přeje šťastného a ve-
selého roku, neboť jak se člověku daří 
o Novém roce, takový je pro něho celý 

rok. Toto mínění panuje po celých Če-
chách, u Slaného například se říká, že 
kdo bere peníze na Nový rok, bere je po 
celý rok, rovněž to platí o nemoci. Nej-
známější je ovšem „Na Nový rok o sle-
pičí krok", neb tímto dnem se opravdu 
prodlužuje čas. 

V Čechách platí za dobré znamení, 
pro celou rodinu, vstoupí-li na Nový rok 
do domu dítě nebo dívka. Hospodáři se 
vždy těšili na příznivé žně, zasvitne-li 
v ten den slunce aspoň tolik, co by bi-
čem mrsknul. V některých našich kra-
jích říkají, že bude mnoho požárů, 
ukážou-li se na Nový rok červánky při 
východu slunce. Ve východních Če-
chách - hlavně na Litomyšlsku - snažili 
se mladí i ty starší, míti na sobě alespoň 
část oděvu novou, pak dotyčný chodil 
v „novém" po celý rok. 

A tak bychom mohli pokračovat ve 
výčtu všech zvyků, obyčejů i pověr ze 
všech krajů naší vlasti, někde se ještě 
zachovaly a provádějí se, jinde zapadly 
a pokud je nikdo neobnovil, zůstaly za-
pomenuty. 

Život se kolem nás očividně mění, 
mění se i lidé, nastoupil nový životní 
styl, bude pro lidstvo bohatší, či chudší? 

OK 

Tak jsme se dočkali. I Ledeč se zařadila 
mezi města a městečka, která se už v advent-
ním čase přizdobí, aby si lidé prodloužili 
radostné očekávání nej krásnějších svátků 
v roce - Vánoc. Nově nasvícený vánoční 
strom, efektní vjezd na most. Nádherně pů-
sobící nasvícená lípa na náměstí Svobody 
a především v té době futuristicky zářící 
dvoutisícovka na průčelí budovy městského 
úřadu. V této době už jsem si toto magické 
číslo zvykl běžně zapisovat, ale nemůžu si 
zvyknout na to, že jsou mezi námi vandalo-
vé, kteří (už druhý den po instalaci) kradou 
žárovky a vybíjejí všechno to, co si společně 
připravujeme k radosti. Jistě, je to dílo tu-
pých jednotlivců, ale zarážející mi připadá, 
že na tak frekventovaných místech je 
NIKDO nevidí, nenapomene, nenahlásí. 

Město Ledeč jistě v tomto roce ozdobení 
ulic rozšíří, abychom se mohli radovat 
z krásných časů. Chraňme si krásné časy, 
i to co k nim přispívá! A nejen o Vánocích. 

OK 



DAŇOVÝ PORADCE 
Ing. Lubomír Král 

kancelář: 

Husovo náměstí 139 

Ledeč nad Sázavou 

Vám nabízí: 

• vedení podvojného účetnictví 
• vedení jednoduchého účetnic-

tví 
• zpracování mezd 
• daňové poradenství 
• zpracování veškerých daňo-

vých přiznání (daně z příjmů, 
daně z přidané hodnoty, daně 
z nemovitostí, daně z převodu 
nemovitostí a další) 

• zpracování podnikatelských 
záměrů a tabulek pro žádosti 
o úvěr 

• zastupování před finančním 
úřadem, OSSZ a zdravotními 
pojišťovnami a další služby 
dle dohody 

Telefonní spojení: 0603 806477 

SBĚRNA 
SUROVIN 
Pivovarská 1204 

Ledeč nad Sázavou 

Výkup odpadu - papíru, železa, 
nerezi, železných a neželezných 

třísek, barevných kovů, 
autovraků aj, 

mk '0' Smluvní ceny, platba v hotovosti, 
po dohodě možnost svozu 

Provozní doba: 
Pondělí - pátek od 8 do 12 

a od 13 do 16 hod 
Sobota od 8 do 12 hod. 

TeL: 0452/62 66 65 
0602-31 4014 

Americký smíšený pěvecký sbor v Ledči 
V polovině prosince jsme zažili ojedinělou kidturní událost-do našeho města přijel 

pěvecký' soubor JILLS z amerického Bloomfieldu. Je třeba uvést na pravou míru, že to 
nebyla návštěva náhodná. Byla to vlastně odměna za aktivitu Základní školy v Komen-
ského ulici, která se už několik let aktivně angažuje v Hnutí na vlastních nohou — tzv. 
Stonožce. Aktivitu pedagogů a žáků v tomto hnutí jsme už několikrát prezentovali na 
stránkách našich novin. Nutno však podotknout, že je to i přízeň vás, občanů, kteří jste 
svými finančními příspěvky zmíněné hnutí i aktivitu školy podpořili. Odměněni jsme 
byli právě příjezdem „zpívajících" Američanů. 

Po krátké návštěvě „své " školy, po přijetí starostou na radnici nám nádherně zazpí-
vali (a zacinkali) v místním kostele. Sympatické vystupování a profesionální výkon 
nadchly všechny diváky, nebylo jich málo. Záleží i na nás, jestli se aktivistům Hnutí na 
vlastních nohou podaří „ natáhnout" do Ledče tak skvělé kulturní akvizice, jakým prá-
vě soubor Jills byl. Na závěr vám předkládáme pár informací o tomto souboru, který 
bychom u nás jistěještě rádi přivítali. OK 

JILLS byli založeni Bloomfield Hills Andover High School v r. 1955 jako čestný pě-
vecký umělecký soubor. Představili se v široké rozmanitosti z původních výchovných 
konferencí do venkovských tanečních sálů, z evropských katedrál do nahrávacích stu-
dií a ze škol do nemocnic a do speciálních televizních produkcí. Znění ručních zvonků 
doplňuje jejich hudební talent. Dostalo se jim výsady zpívat prezidentům Fordovi, 
Bushovi a Reaganovi. Objevili se na jevišti Fisherova divadla s Karlem Haasem a na 
jevišti Fox divadla s Kenny Rogersem. Nahrávali s Aretha Franklinem v r. 1997. Jeli 
do Prahy v 1. prosincovém týdnu 1998 představit se jako mezinárodní dětská mírová 
konference. Vystoupili na Den díkůvzdání a sezónu 1998 dokončili videonahrávkou 
pro 62. zvláštní prázdninový kanál. 

V létě 1999 Jills cestovali a vystupovali v Evropě jako výrazná část Andover Honors 
Chorále. 

N O V Ý S 

V předvánoční době vyšlo další, již 
patnácté číslo, vlastivědného sborníku 
Havlíčkobrodsko. Na 289 stranách si zá-
jemci mohou přečíst původní příspěvky 
o pohledském klášteře, paměti kantora 
Jelínka z Německého Brodu, který ze-
mřel v roce 1716, o barokním hudebníko-
vi Jiřím Cartovi, který se narodil ve 
Vysoké u Havlíčkova Brodu. Dále sbor-
ník přináší historii kláštera Bosých au-
gustiánů v Německém Brodě, příspěvek 
o K. H. Borovském a jeho názorech na 
náboženství a P. Novák pojednává 
o vzniku bramborářských, škrobáren-
ských a lihovarnických družstvech na 
Havlíčkobrodsku. O Ledči je ve sborníku 
zajímavý příspěvek Františka Plevy, kte-

rý ve svém článku seznamuje čtenáře se 
starým hřbitovem. Čtenář se při procház-
ce hřbitovem, kterému vévodí kostel 
Nejsvětější Trojice, seznámí s řadou zná-
mých a méně známých osobností, které 
jsou zde pochovány. Vzpomínka na tyto 
lidi tak bude zachována i pro další gene-
race, když jejich hroby nebudou již dáv-
no existovat. Poslední dva příspěvky 
pojednávají o přírodní rezervaci Hav-
ranka na Habersku, kde byl zjištěn vý-
skyt vzácného druhu motýlů. 

Sborník vydalo Okresní vlastivědné 
muzeum a Státní okresní archiv v Havlíč-
kově Brodě. Zde si ho mohou zájemci 
i zakoupit nebo objednat. Cena sborníku 
je 150 Kč. 



Přemístitelný zděný domek 
Při silnici z Leštiny do Habrů stojí v areá-

lu prodejny stavebnin zajímavý montovaný 
domek. Ledečský stavitel Miloslav Popek 
zde postavil prototyp svého konstrukčně 
chráněného rodinného domku v České re-
publice. Stojí zde základní verze 1+1 s pří-
slušenstvím, terasou a garáží. Konstrukční 
systém představuje možnost finančně do-
stupnějšího řešení rodinného domku, který 
se může výhledově rozšiřovat, přemístit na 
jiné místo nebo i odstranit. Konstrukční sys-
tém spočívá z tenkostěnné ocelové konstruk-
ce s lehkou vyztuženou keramickou vyzdív-
kou, vnější tepelná izolace svislých kon-
strukcí je vytvořena z fasádního polystyrénu 
a vnější omítka je tzv. mnichovská s jemným 
zrněním. Vnitřní omítky jsou štukové. 
Všechny konstrukce jsou tepelně zajištěny 
a vyhovují požárním předpisům. Zastavěná 
plocha celého domku je 7x7,75 m. Domekje 
možno osadit na patky, podezdívku nebo ji-

Z N O V U N A 
Po kolikáté už? Třiatřicet zářezů na 

dřevěné „Dlouhé lžíci", vyřezaných kdysi 
pro první cesty, napovídá, že přišel čas 
vyřezat ten čtyřiatřicátý. Ano už po třicáté 
čtvrté se rozhoří u studánky pod mele-
chovskou rozhlednou oheň, aby vydal 
teplo na uvaření tradičního oběda a zahřál 
prochladlé ruce. 

Dvacátý šestý prosinec - na Štěpána, na 
koledu - vyšlo nad Lipnicí slunce. Předpo-
věď počasí sice hlásila cosi o dešťových 
přeháňkách se sněhem, ale nic tomu zatím 
nenasvědčovalo. Spíše naopak. Sníh na plá-
ních pod Koňkovicemi se bělal v záři ranní-
ho slunce, až oči přecházely. Ještě nikdo 
tudy dnes před námi neprošel stráněmi od 
Smrčné, a tak byla sněhová přikrývka na 
cestě i na polích neporušená, jen slunce na 
ni kreslilo dlouhé stíny. Z polí nad Koňko-
vicemi se otevíral široký obzor, v dálce se 
siluetou Lipnice s ostrými konturami hradu, 
nad chalupami tiché vesničky, kde jen z ně-
kolika komínů se odvinoval proužek kouře 
jak z Ladových obrázků, ale jinak jen bílá, 
bílá všude... 

Kromě našich stop jsou ve sněhu ještě 
stopy kopýtek srnčí zvěře, které nám pak 
vzhůru lesem křižovaly cestu v hlubokém 
sněhu ještě několikrát. Nahoře, kde byla 
před několika lety mýtina, už vzrostly nové 
smrčky dvoumetrové výšky a jejich větve, 
kde nejsou chráněny vysokými stromy ko-
lem, tíží polštáře sněhu. 

Chvilku trvá příprava malé zásoby dřeva 
z toho, co leží kolem na zemi ve sněhu, 
a přece se nám podařilo rozdělat oheň na je-
dinou zápalku. Věru nebyla na škodu škola 
skautské praxe. Netrvá dlouho, aby se pak 

nou instalaci, a tím je celá stavba po připoje-
ní k rozvodům připravena k používání. Vy-
tápění je řešeno elektricky, ale může být na 
přání i jiné. Z konstrukčního systému lze vy-
rábět i jiné funkční nemovitosti a celý domek 
později rozšiřovat o další obytné prostory. 
Rodinný domek, tak jak si ho zájemci mo-
hou prohlédnout, je námětem jak v jejich 
podmínkách či možnostech lze tento systém 
uplatnit. Domek tak dává možnost postavení 
vlastního bydlení, a to hlavně pro mladé lidi. 
Vždyť celá stavba je i finančně zajímavá, 
zvláště pro ty, kteří mají svůj pozemek. Jistě 
každý, kdo bude okolo stavby projíždět, neo-
pomene se zde zastavit a vše si prohlédnout. 
V prodejně stavebnin pak obdrží i podrob-
nější informace o celé stavbě. Panu Popkovi 
se tak podařilo přijít s novým nápadem, kte-
rý by mohl oživit i současnou výstavbu ro-
dinných domků. 

František Pleva 

M E L E C H O V 
začal vařit tradiční oběd a po něm obvyklý 
horký čaj. A tehdy přišlo překvapení: do-
chází známí z loňského setkání ve stejný 
čas a na stejném místě. Všichni máme ra-
dost z opakovaného shledání, i když mu prý 
předcházelo trochu nepříjemné bloudění, 
které již málem vzdali. Záludnosti mele-
chovského lesa a kopce už mnohé neznalé 
popletly, to dobře víme, i když to není Šu-
mava. Došlo i na nabízení vánočního cuk-
roví za koledu - i čaje bylo dost pro 
všechny. 

Zatím se počasí měnilo. Stále častější po-
ryvy větru v korunách smrků hrály zimní 
melodii a vlhké krupičky sněhu padaly hus-
těji a vybízely k návratu. Čas pokročil, 
schylovalo se ke třetí odpoledne a zbývalo 
ještě uklidit ohniště i okolí studánky. Roz-
loučení, slib, že se příští rok pokud možno 
opět sejdeme a rozdáme si malé upomínky 
- kartičky s námětem každoročních vánoč-
ních pochodů i s podpisy účastníků. 

Vítr postupně zesílil. Scházíme lesní ces-
tou ke Mstislavicům ještě chráněni vysokými 
stromy, ale dál, cestou ke Kocandě a na Velký 
vrch, se už do nás hezky opírá a mokrý sníh 
vůbec nepadá rovně, ale hnaný prudkým vět-
rem seká do obličeje. Človíčka nepotkáš, jen 
auta. Taková je ale zima a my měli stejně 
štěstí, že se nám ten den vystřídalo různé po-
časí od slunce až po vítr a přeháňky. 

Čím víc jsme scházeli dolů k městu, ubý-
valo větru na síle a mezi prvními domy, 
v ulici, už zbylo jen na střásání mokrého 
sněhu ze zapadaných čepic a batohů, z na-
mrzlé sekery. Krátké rozloučení a příště to 
bude po pětatřicáté. 

Stanislav Kovařík - OS 37 

Vrátek Tmfiéfw 'Dotyíšu 
WĚSĚBĚlm. 

Vás srdečně zvou na 
set/qíní, ve kterém 
vystoupíse svým 

programem 

mm^s 
s hosty ý. H^ryíem 

aL. Řfcsovou 
. • . 1 '' ? v. 

ZZfedriav 19 hodin 

v sd(e [edečsf^édo hradu 

Vstupné 60 %$ 

JEN TIŠE SE 
DOTKNOUT 

Už je tomu rok, co se několik mladých 
lidí rozhodlo prezentovat svou básnickou 
tvorbu. Po domluvě se správcem hradu 
mohl začít „Večer plný kultury a poezie". 
Čaj, příjemná hudba, pět desítek lidí 
a Dušan Padevět, host večera. To byl ob-
rázek ledečského hradu 6. února 1999. 

Další akce na sebe nenechaly dlouho 
čekat. V dubnu, červnu a září se předsta-
vili další básníci, hudebníci a přátelé. Be-
zejmenné společenství přijalo název 
Přátelé Tichého Dotyku. Ten má odrážet 
přístup k tvorbě a její prezentaci. 

Důležitou věcí v krátké historii Přátel 
Tichého Dotyku bylo sepsání manifestu. 
Tím byla dána směrnice dalšího vývoje. 
S původní sestavou zakladatelů se začal 
rozrůstat i počet posluchačů oslovených 
kulturními večery. Těm je od dvanácti let 
po osmdesát. 

Poslední akcí roku 1999 bylo setkání 
s paní Gertrudou Gruberovou - Goepfer-
tovou, která prožila své mládí na statku 
prarodičů blízko Loukova. 

Přátelé Tichého Dotyku jsou otevřeni 
komukoliv, kdo by měl zájem se aktivně 
spolupodílet na akcích a projektech či ji-
nak přispět ke kulturnímu rozvoji této ob-
lasti. 

I nadále se budou snažit zajímavými 
projekty obohatit kulturní srdce lidí naše-
ho kraje o další zážitky. 

Tomáš Zdeehovský 
Přátelé Tichého Dotyku 
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Natáčení filmu Bídníci 
francouzskou společnosti na místním hradč. 

C-

Hw-Y 

Kdo si počká, ten se dočká... 
Když jsem poprvé slyšel, že do Ledče 

přijede Gerard Depardieu, hned mě napad-
lo: „Fotka!". Veškeré pokusy se oficiálně 
dostat k herci nevyšly, a tak jsem si řekl, že 
zkusím svoje štěstí. Producenti, kteří mě vi-
děli na hradě s fotoaparátem v ruce, mi dali 
jasně najevo, že si žádné fotografování ne-
přejí. „I kdybych se pana Depardieu ze-
ptal?". „Ne, to vám, nedovolí", odpověděla 
producentka. „Uvidíme", řekl jsem si. Příští 
den jsem na hradě konečně zahlédl pana 

Depardieu. „Dobrý večer, pane Depardieu. 
Mohl bych si Vás vyfotografovat?" „Je to 
do novin?" zeptal se poněkud překvapeně. 
„Ano, je to do místních novin a na interne-
tovou stránku města". „Já proti tomu nic ne-
mám, ale nemám pravomoc vám to dovolit. 
Musíte za tamtím pánem", řekl velmi přá-
telsky a ukázal na nějakého telefonujícího 
Francouze. Poděkoval jsem a čekal až dote-
lefonuje. Po chvíli jsem zahlédl jak na mě 
mává Gerard Depardieu a volá: „Á, to je 

jedno, nechte to být. Pojďte a rychle tu fot-
ku udělejte!". Teď jsem pro změnu byl zas 
překvapený já a zapomněl jsem zapnout 
blesk. Zaostřil jsem na pózujícího herce 
a zmáčknul spoušť. „A, neměl jste tam 
blesk! Ještě jednou!" zvolal můj model ve-
sele. Chybu jsem napravil a velmi panu De-
pardieu poděkoval. Těch několik dní čekání 
se opravdu vyplatilo. 

Text a foto 
Vidu Gunaratna 

Vážení přátelé, 
cestovní kancelář VIA TO UR ing. Zdeňka 
Vacka zahajuje prodej zájezdů pro rok 2000! 
Všechny akce mají místo nástupu i výstupu 
ve Světlé n. Sázavou! 

Z nabídky poznávacích zájezdů: 
Veletrhy ve Frankfurtu n. M.: Únor - sklo 
a keramika, letní látky a odívání. Říjen - kni-
hy. Cena Kč 2.280,-
Velký okruh Španělskem. 11 dní za Kč 
11.280,- včetně dopravy klimatizovaným au-
tobusem, ubytování, snídaní, pojištění a prů-
vodce. Prohlídky 10 měst (Madrid, Barce-
lona, Zaragoza, Toledo, Salamanca, Bur-
gos,...) 
Velký okruh Pobaltím, Finskem a Švéd-
skem. 11 dní za Kč 11.980,- včetně dopravy 
klimatizovaným autobusem, 3 trajektů, ubyto-
vání, snídaní, pojištění a průvodce! Prohlídky: 
např. Varšava, Kaunas, Vilnius, Riga, Tal-
linn, Helsinky, Lahti, Turku, Stockholm, 
Malmo,... 

Dolomity - 4 dny za Kč 4.280,- včetně dopra-
vy, ubytování, snídaní, pojištění a průvodce 
Pobytové zájezdy: 

I T Á L I E 
GATTEO A MARE - převážně čtyřlůž-
kové apartmány 
Týdenní pobyty s odjezdem 17. a 24. červ-
na, 1., 8., a 15. července, 26. srpna 2000 
Cena od Kč 3.680,- do Kč 4.680,- (podle sezóny) 
Sleva při vlastní dopravě: Kč 1.150,- (osoba 
a týden) 
Cena zahrnuje dopravu, průvodce, pojištění, 
ubytování, výlety do S. Marina, Ravenny a Ri-
mini aj. 
Š P A N Ě L S K O 
LLORET DE MAR - Hotel Fortuna */** -
Dvoulůžkové pokoje, plná penze. Atraktivní 
písečné pláže. Desetidenní zájezdy (týdenní 
pobyt) s odjezdem 22. června (Kč 8.480,-) 
a 24. srpna (Kč 8.880,-). Slevy pro děti! 
Cena zahrnuje dopravu klimatizovaným auto-
busem, průvodce, pojištění, ubytování, plnou 

penzi, 2 noclehy cestou, prohlídku Ženevy 
a Strasburgu aj. 
C H O R V A T S K O 
KRALJEVICA a letoviska na Crikvenické 
riviéře - Hotely ** - Dvoulůžkové pokoje, po-
lopenze. Krásná hornatá přímořská krajina, bo-
hatá vegetace, průzračná voda, malá vzdálenost 
od domova. Týdenní pobyty s odjezdem 23. a 
30. června, 7. července, 25. srpna a 1. září 2000. 
Ceny od Kč 5.980,- do Kč 7.980,- (podle hote-
lu a sezóny) zahrnují dopravu, ubytování, po-
lopenzi, průvodce, pojištění. 
Sleva při vlastní dopravě: Kč 1.000,- /osoba 
a týden! Slevy pro děti! 
Možnost fakultativních výletů autobusem (např. 
ostrov Krk, Rijeka, Plitvická jezera) nebo lodí. 

Podrobnější informace získáte na tel. čísle 
0451/45 66 55 nebo 0603/92 97 76 
Na shledání s Vámi se těší 
VIA TOUR, ing. Zdeněk Vacek 
Dolní Březinka 73 
582 91 Světlá nad Sázavou 



INTERNÁTNÍ víkENdovÉ 
k U R Z y A N Q l l Č T I N y 

A N Ě M C I N y V H O T E l U 

LUNA KouTy 

1 X M Ě S Í Č N Ě 

p Á T E k — N E d Ě l E 

Z A H Á J E N Í d A l š Í H O b Ě H u 

od ÚNORA 2 0 0 0 . 

U b y T O V Á N Í V M Í S T Ě 

k O N Á N Í k U R Z U N E N Í 

p o d M Í N k o u . 

I N F O R M A C E NA T E L Č . : 

0 6 0 5 / 5 5 50 7 7 N E b o 

0 6 0 5 / 5 5 50 8 8 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 

5. 1. Pospíšil Jaroslav, 5. května 627 
13. 1. Kadleček Josef, Havlíčkova 639 
17.1. Peřina Miroslav, Zahrádecká 1015 
18.1. Janáková Božena, Z. M. Kuděje 608 
25. 1. Pospíšilová Miloslava, 

Na Sibiři 558 
75. narozeniny 

1.1. Švondr Jaroslav, Pivovarská 124 
15.1. Brož Jaroslav, Zahrádecká 950 
16. 1. Hrabaňová Miroslava 

Husovo nám. 74 
30. 1. Rajdl Josef, Haškova 570 
80. narozeniny 
22. 1. Semerádová Jarmila, 5. května 1202 
23. 1. Baldová Antonie, 5. května 1252 
27. 1. Smejkal František, Havlíčkova 581 
91. narozeniny 

8. 1. Šimková Emilie,^. května 1202 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prožití dalších dnů Vašeho života ve zdraví 
a spokojenosti. 
SVATBA: 
4. 12. Kotanová Marie, Horní Prosíčka 15 

Vavřička František, Nezdín 5 
Novomanželům přejeme do společného života 
hodně lásky, porozumění a spokojenosti. 
ZEMŘELI: 
25. 11. Vobořilová Jiřina (1936) 

Fibichova 782 
27. 11 Kordíková Marie (1911) 

5. května 1202 
11.12. Krupičková Anežka (1908) 

Havlíčkova 154 
20. 12. Šotola Jaroslav (1933), Haškova 573 
28. 12. Pečuková Marie (1951), Pod 

Skalkou 1184 
29. 12. Pros Josef (1934), Souboř 24 

PROGRAM KINA 
únor 2000 

1.2. ZAŘÍKÁVAČ KONÍ 
19.30 h Milostný příběh 
3.2. LÁSKA PŘES INTERNET 

19.30 h Filmová komedie 
5. 2. WING COMMANDER 

19.30 h Úspěšný sci-fi 
8. 2. NEVĚSTA NA ÚTĚKU 

19.30 h Romantická komedie 
10. 2. JAK ULOVIT MAMUTA 
16.00 h Krátké veselé filmy pro děti 
12. 2. MUMIE 
19.30 h Nejúspěšnější film roku 
15.2. VELKÝ JOE 
19.30 h Dobrodružná komedie 
17. 2. ACID HOUSE 
19.30 h Černá filmová komedie 
19. 2. SAMETOVÁ EXTÁZE 
19.30 h Filmové drama 
22. 2. VIKINGOVÉ 
19.30 h Dobrodružný vzrušující 

příběh 
24. 2. JAK PEJSEK 
16.00 h VYČMUCHAL DAREBÁKA 

Pásmo barevných grotesek 
pro děti 

26. 2. WILD WILD WEST 
19.30 h Úspěšný film USA 
29. 2. DESET DŮVODŮ, PROČ 
19.30 h TĚ NENÁVIDÍM 

Skvělá filmová komedie pro 
mladé 

STALO SE ROKU... 
1875 
Dne 20. ledna se konaly volby pro místní 
zastupitelstvo. Do výboru III. sboru byli 
zvoleni: J. Schally - majitel domu čp. 3, 
A. Miiller-kupec čp. 72, A. Starosta—jir-
chář čp. 71, J. Doubek - měšťan a rolník 
čp. 15, K. Adámek - hostinský čp. 213, J. 
Neufus - krejčí čp. 49, J. Kudrna - skle-
nář čp. 162. 
1880 
2. ledna byla velká voda. Ledy udělaly vel-
kou škodu zejména ku straně zámostské 
(kronika doslova uvádí nesrozumitelný vý-
raz „vzaly brannou kozu"). 
1910 
Koncem ledna objevila se na západě kome-
ta prostřední velikosti s chvostem přímo 
vzhůru. Viditelná byla několik dní vždy ve-
čer a přitahovala pozornost občanů, zejmé-
na astronomové vůbec o ní známost neměli, 
nazvána byla A 1910. Zato však velké zkla-
mání způsobila dlouho předvídaná kometa 
Halleyova, jež se objevila v blízkosti Země. 
V Ledči byla pozorována několik dnů 
v květnu, ale byla jen nepatrně viditelná 
vždy před východem slunce. 
1915 
Zima byla velmi mírná, na začátku ledna 
bylo několik mrazíků, takže hostinští a řez-

níci si přece slabého ledu mohli do lednic 
navézti. 
1925 
22. ledna se konala schůze městského za-
stupitelstva za vedení starosty města Josefa 
Křivohlavého a tam bylo kromě jiného 
usneseno, že bude od firmy Kulík odkou-
pen mlýn se starou elektrovodnou sítí za 
20.000 korun. Vše sloužilo k elektrifikaci 
města. Byla provedena nákladem 440.000. 
Provedla ji firma Bartelmud a Donát. Ener-
gie se odebírala od Jihočeských elektráren-
ských podniků v Českých Budějovicích. 
Nákupní cena jedné kW světelného proudu 
činila 1,9 koruny. 
1930 
Byly zahájeny přípravné práce pro stavbu 
vodovodu. Byly zakoupeny louky v katas-
trálním území Mstislavice pro prameniště 
vodovodu od M. Nečilové ze Mstislavic 
a F. Cudlína z Koutů. Prameniště prozkou-
mal a doporučil ing. J. Bareš z Prahy. Začí-
nají jednání s peněžními ústavy o půjčky na 
stavbu vodovodu. 
1950 
Od tohoto roku vstoupil v platnost nový 
zákon. Vedením matrik byly pověřeny ná-
rodní výbory, čímž se zrušila dosavadní 
povinnost farních úřadů. Zákon platil i pro 

sňatky. Prvním ledečským matrikářem se 
stal Václav Šebek, právo oddávat měl 
předseda Bohumil Štěpánek nebo tajemník 
Rudolf Tobolka. První svatby podle nové-
ho zákona byly 21. ledna, kdy byly oddány 
dva snoubenecké páry: F. Zlámal - B. Be-
nešová, L. Vítů - B. Foučková. 

Aby na různých místech města nehyzdil 
popel, smetí a stavební odpady vzhled 
obce, bylo rozhodnuto, že pro skládku po-
pela bude určena Adámkova rokle (nad in-
ternátem). Smrkový lesík, kterým byla 
zarostlá, byl postupně kácen. (Do roku 
1961 byla hluboká rokle zasypána až k in-
ternátu). 

Pokračovalo také rozšiřování obchodní 
sítě, když byla na náměstí zřízena prodejna 
n. p. Kniha - čp. 9, a volná prodejna masa 
a uzenin - čp. 12. V tomto roce má město 
2.572 obyvatel a ledečský okres 34.594 
obyvatel. 
1955 
Adaptace domu č. 71 (bývalý dům obchod-
níka Muchy). Z původního kamenného a 
malého krámku byla vybudována moderní 
prodejna textilu. V tomto roce mělo město 
3.685 obyvatel. 

OK 
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