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Ke svátkům jara - Velikono-
cům a novému znovuvzkříšení 
Vám přeje redakce Ledečských 
novin hodně jarního slunce oza-

řujícího tento měsíc, hodně 
lidského porozumění 

a pomlázkovou nadílku. 
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l\la léto v novém JARNÍ... 
Jaro už z pramínků si splétá 

pomlázku 
a nacvičuje písně pro koledu. 
Zlatavé cvočky podbělu má 

v opasku 
a v květech chystá číšky medu. 
Sníh odletěl jak bílé holubice 
a vánek převzal opratě. 
Vichřice zmlkly žalujíce, 
že slunce zaplatilo ve zlatě. 

Jak jistě mnozí z vás víte, Jednota OVD Havlíčkův Brod zahájila 7. 3. 2000 rekonstrukci 
své prodejny Sázavanka v Ledči nad Sázavou. Cílem rekonstrukce je zvětšení prodejní plo-
chy obchodu a zlepšení technického zázemí (přípravny lahůdek, uzenin a zeleniny). 

Rekonstrukce, jejíž realizací bude získána plocha 520 m2, přispěje též ke zvýšení kultury 
prodeje, rozšíření sortimentu prodávaného zboží a zkrácení čekání na pokladnách. Do pro-
vozu bude uvedena čtvrtá pokladna. 

Nově upravená prodejna bude v celé své kráse uvedena do provozu koncem června letoš-
ního roku, tedy před hlavní letní sezonou. F. F. 

STUDENTI GYMNÁZIA „ZNAJÍ"! 
Po delší době bychom rádi připomněli 

další úspěchy ledečských gymnazistů. 
Možností vyniknout se naskýtá mnoho, ne-
boť nabídka nejrůznějších soutěží je oprav-
du velká a školních kol se studenti hojně 
účastní. 

Možnost postupu do okresního kola je 
sice menší ve srovnání s velkými školami 
(nejčastěji pouze z prvního místa), o to více 
však potěší, jestliže se naši studenti dobře 
umístí. Jaká je tedy prozatímní bilance 
úspěchů? 

Ačkoli se zdá, že mateřštinu ovládá kaž-
dý, olympiáda v českém jazyce ukazuje, že 
existují rozdíly nejen ve znalostech grama-
tiky, ale i v tvůrčím přístupu ke slohovému 
úkolu. Výborné dovednosti v této oblasti 
prokázala Anna Horáková (kvarta) získá-
ním třetího místa v okresním kole a postu-
pem do kola krajského. V druhé kategorii 
zůstala těsně za postupovým místem Sylva 
Karafiátová (sexta). 

Schopnost studentů komunikovat v ci-
zím jazyce zjišťují konverzační soutěže. 
V okresním kole nejlépe „konverzovaly" 
v němčině Eva Pajerová (sekunda) a Jana 
Horáková (kvarta), které obsadily shodně 
druhé místo, ovšem každá v jiné kategorii. 

V obdobné soutěži v angličtině se Hana 
Mužátková (prima) umístila v okresním 
kole na třetím místě. Další primánka Petra 
Bártová potěšila postupem do krajského 
kola v olympiádě ze zeměpisu. 

Mimořádné znalosti prokázala Irena Hej-
dová (kvarta) hned ve dvou oborech. Doka-
zuje to její páté místo v okresním kole 
soutěže mladých historiků a ještě cennější 
první místo v okresním kole chemické 
olympiády. 

Nejvíce soutěží probíhá v matematice. 
Nejznámější je asi Pythagoriáda, v níž letos 
do okresního kola postoupili čtyři studenti 
z primy: A. Mužátková, M. Burkhardtová, 
J. Krejča, M. Maštálková a dvě studentky 
sekundy R. Junová a J. Artýszková. Vý-
sledky matematické soutěže Klokan, která 
probíhala minulý týden, zatím neznáme, ale 
předpokládáme, že i v ní naši studenti dobře 
obstojí. 

Všechny zúčastněné bychom rádi po-
chválili za aktivní zapojení do soutěží a za 
prokázané vědomosti a těm, kteří postupují 
do dalších kol, přejeme hodně štěstí a dal-
ších úspěchů. 

Mgr. Lenka Trtíková 
Gymnázium Ledeč n. S. 
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ČARODĚJNICE 
S koncem tohoto měsíce opět nasta-

ne ten kouzelný čas, kdy budeme očist-
nou mocí ohně překonávat temné síly, 
kterými se fílipojakubská noc jen rojí. 
Vydejme se proto v poslední dubnový 
den na nejbližší kopec a oslavme tuto 
čarovnou noc! Pozvání platí i pro něž-
nou polovinu lidstva, neboť možné 
obavy současných čarodějek z újmy na 
zdraví jsou liché. Čarodějné moci paní 
a dívek podléháme bez předsudků 
a rádi. OK 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Z mimořádného zasedání Městské 

rady v Ledči nad Sáz., konaného dne 
13. března 2000 
• MR schválila zapojení města Ledeč 

nad Sázavou do „Národního progra-
mu rozvoje sportu pro všechny 
v ČR" v rámci přijatého usnesení 
vlády České republiky ze dne 5. led-
na 2000 pod č. 7 a podání žádosti na 
Ministerstvo školství, mládeže a tě-
lovýchovy o finanční pomoc na rea-
lizační náklady přípravy, výstavby 
a vybavení víceúčelového hřiště ve 
výši 50 % skutečných nákladů. 
Ze zasedání Městské rady v Leděi 

nad Sázavou, konaného dne 22. 
března 2000 
• MR vzala na vědomí informaci ředi-

telky Školského úřadu Havlíčkův 
Brod PaedDr. Matějkové, že od 1. 7. 
2000 vyčleňuje z působnosti Základ-
ní umělecké školy Ledeč nad Sáza-
vou pobočku na Lipnici nad Sázavou 
a začleňuje ji do působnosti Základ-
ní školy Lipnice nad Sázavou. 

• MR vzala na vědomí informaci sta-
rosty města pana Urbana o přidělo-
vání dotací od Okresního úřadu 
Havlíčkův Brod na údržbu a rekon-
strukce památek v územním obvodu 
města Ledeč nad Sázavou od roku 
1992. 

Dětské oddělení městské knihovny 
v březnu uskutečnilo 20 besed, kni-
hovnických lekcí a soutěží pro děti 
mateřských, zvláštní 
a základních škol. 

• MR schválila návrh pana Jaroslava 
Štechera, vlastníka domu čp. 15 na 
Husově náměstí, aby se Město Ledeč 
nad Sázavou spolupodílelo 50 % 
předpokládaných nákladů, tj. cca 
22-25 tis. Kč, na vybudování nové 
kanalizační větve vedoucí dešťové 
vody od bytového domu (v majetku 
města) čp. 645 a 646 v Haškově ulici 
s napojením domu čp. 15 a domu čp. 
16 (rovněž v majetku města) s tím, 
že přípojky kanalizace si uhradí kaž-
dý účastník sám a stejně tak i nově 
zřizované vodovodní přípojky. 

• MR schválila uzavření smlouvy o dílu 
s firmou GEOCECH, RNDr. J. Chme-
lař, ing. J. Chmelař, Čapkova 1063, 
Nové Město na Moravě. Předmětem 
smlouvy je: „Kompletace a příprava 
materiálu k žádosti o podporu ze Stát-
ního fondu životního prostředí ČR na 
rekultivaci skládky Rašovec v k. ú. 
města Ledeč nad Sázavou". 

• MR schválila poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 5.000,- Kč na čin-
nost Základní organizaci zdravotně 
postižených v Ledči nad Sázavou. 

• MR schválila na základě žádosti ře-
ditelky ZUŠ Ledeč nad Sázavou ze 
dne 17. 3. 2000 poskytnutí finanční-
ho příspěvku na úhradu poloviny ná-
kladů spojených s dopravou žáků 

ZUŠ - LDO na regionální kolo sou-
těže divadelních souborů dne 1. 4. 
2000 v Hradci Králové. Příspěvek 
bude vyplacen na základě předlože-
né faktury za autobus. 

• MR schválila odkoupení sbírky po-
hlednic města Ledeč nad Sázavou od 
světelského sběratele pana Josefa 

' Vincence, Josefodolská čp. 483, 
Světlá nad Sázavou, za částku maxi-
málně 11 000,- Kč. Sbírka bude ar-
chivována na MÚ Ledeč nad 
Sázavou. Jako součást archivních 
materiálů (kronik a fotodokumen-
tace) bude průběžně doplňována. 

• MR schválila změnu v organizačním 
uspořádání Městského úřadu v Ledči 
nad Sázavou a současný počet za-
městnanců snížený od 1. dubna 2000 
o jednoho pracovníka. 

• MR doporučila městskému zastupi-
telstvu schválit žádosti pí Josefy Har-
tové, Zd. Fibicha 781, Ledeč nad 
Sázavou a manželů Stanislava a Aloi-
sie Matějkových, Zd. Fibicha 782, 
Ledeč nad Sázavou o koupi bytů č. 
781/16 a 782/10 s tím, že cena bytů, 
za kterou byly nabídnuty, se nezmění, 
žadatelé však neobdrží individuální 
slevu ani příspěvek do FO. 

Slávek Poborský 
zástupce starosty 

Vývoj počtu obyvatel města Ledeč nad Sázavou 
Měsíc/rok: 
leden 1999 
únor 1999 
březen 1999 
duben 1999 
květen 1999 
červen 1999 
červenec 1999 

Počet obyvatel: 
6285 
6281 
6268 
6263 
6257 
6250 
6246 

srpen 1999 
září 1999 
říjen 1999 
listopad 1999 
prosinec 1999 
leden 2000 
únor2000 
březen 2000 

6246 
6246 
6236 
6226 
6213 
6200 
6191 
6193 

Z č i n n o s t i k o n t r o l n í k o m i s e 
Městská rada v Ledči nad Sázavou po-

čátkem roku 1999 v souladu se zákonem 
o obcích ustanovila kontrolní a finanční 
komisi jako svůj kontrolní a iniciativní 
orgán. Komise jsou oprávněny provádět 
kontroly i z vlastní iniciativy a předklá-
dat radě či starostovi svoje návrhy a ná-
měty vycházející z kontrolních zjištění 
a svých poznatků. Mohou v rámci své pů-
sobnosti nahlížet do písemností včetně 
písemných dokladů a dalších evidencí 
uložených na městském úřadě a vyžado-
vat od jeho pracovníků potřebné infor-
mace. Komise mohou kontrolovat 
činnost zastupitelstva, městské rady, sta-
rosty a jeho zástupce. Kontrolovat čin-
nost ostatních komisí mohou, jen pokud 
je jim výslovně svěřena. Komise samo-

zřejmě reagují i na připomínky občanů, 
pokud jim jsou doručeny. 

Kontrolní komise pracuje ve složení: 
Josef Bělohradský, Josef Fejt, ing. Jiří 
Dokoupil, ing. Josef Ježek, Stanislav Ču-
ban, ing. Hana Váňová, Stanislav Vrba 
a Milada Hermanová. V roce 1999 se ko-
mise scházela k pravidelným měsíčním 
schůzkám, které měly v prvním roce čin-
nosti komise spíše seznamovací a infor-
mativní charakter. Kontrolní komise se 
zabývala kontrolní činností v oblasti sa-
mosprávy, hospodaření a investiční čin-
nosti města, projednávala rozbor 
hospodaření za rok 1998, kontrolovala 
vyhodnocení ankety města k problemati-
ce pořádání trhů na Husově náměstí, ná-
vrhy smluv na plynofikaci města, 

informovala se o činnosti dozorčí rady 
společností s r. o. zřizovaných městem. 
Dále se seznamovala s činností odboru 
školství a kultury, odboru sociálních věcí 
a odboru investic a správy majetku měs-
ta. 

V letošním roce zahájí kontrolní komi-
se svoji činnost v měsíci dubnu, kdy pro-
jedná a schválí program kontrolní 
činnosti na letošní rok a seznámí se s vý-
sledky hospodaření města za uplynulý 
rok. Činnost komise v letošním roce 
bude věnována konkrétním kontrolním 
úkonům na úseku samosprávy města, pří-
padně úkolům uloženým městskou radou 
či iniciovaným připomínkami občanů. 

Stanislav Vrba 
předseda kontrolní komise 



DESET LET STANICE OCHRANY FAUNY 
V PAVLOVĚ 

V roce 1990 vzniklo v Pavlové u Led-
če nad Sázavou pracoviště Agentury 
ochrany přírody a krajiny (AOPK) za-
měřené na ochranu ohrožených druhů 
živočichů. Zchátralé objekty bývalé 
brusírny skla byly postupně rekonstruo-
vány a vznikl tak areál zaměřený na ne-
praktickou druhovou ochranu a péči 
o handicapované živočichy. Stanice se 
zabývá záchrannými chovy ohrožených 
sokolovitých dravců (sokola stěhovavé-
ho a raroha velkého) a chovem tří druhů 
dnes již vzácných sov (sovy pálené, 
sýčka obecného a puštíka bělavého). 
Odchovaná mláďata jsou v rámci rein-
trodukčních programů vypouštěna na 
mnoha místech v celé ČR aby posílila 
oslabené populace. V šesti rozsáhlých 
přírodních výbězích jsou chovány vy-
dry říční. Výzkumem a ochranou toho-
to druhu se stanice zabývá na celém 
území ČR. Vydra je celoevropsky ohro-
žený a přísně chráněný druh, který byl 
ohrožen znečištěním a regulacemi vod-
ních toků, autoprovozem, toxickými ci-
zorodými látkami, které se z vodního 
prostředí koncentrovaly v tělech vyder 
a snižovaly schopnost reprodukce. 
Když se však vydra v důsledku postup-
ného zlepšení kvality životního prostře-
dí začala vracet do našich řek, objevil se 
problém škod, které tato šelma způso-
buje na rybích obsádkách menších sou-
kromých rybníků. Zdá se, že vyřešení 
tohoto problému je základním předpo-
kladem pro možnost trvalé existence to-
hoto druhu v naší přírodě. Pouze tehdy, 
když člověk opustí nesmyslné a archa-
ické rozdělování živočichů na užitečné 
a škodlivé, a uvědomí si, že každý z ži-
vočichů má v přírodě své místo a funk-
ci, budou v naší přírodě žít druhy jako je 
vydra, rys, vlk, jestřáb či sokol. Aby-
chom alespoň malým dílem přispěli ke 

ÚVĚRY NA 
KOUPI BYTU 
•vyřízení do 3 měsíců 

ÚROK 7% 
splatnost 8 až 10 let 

Tel.: 0452/626 365; 
0606 328579 

změně pohledu člověka na tyto 
odedávna nenáviděné a pronásledované 
živočichy, zaměřujeme se na ekologic-
kou výchovu dětí a mládeže. Stanice je 
od května do září přístupná veřejnosti 
a návštěvníci mohou nejen vidět řadu 
vzácných a ohrožených druhů, ale záro-
veň se od pracovníka stanice dozví 
množství informací o jejich způsobu ži-
vota, významu v přírodě a ochranář-
ských opatřeních. Stanici každoročně 
navštíví několik tisíc návštěvníků, pře-
vážně dětí a mládeže. Pravidelně jsou 
pořádány víkendové a prázdninové po-
byty s ekologicko-výchovnou temati-
kou. 

Dalším z úkolů stanice je péče o han-
dicapované živočichy v regionu Vyso-
činy. Stanice každoročně přijme na 
200 živočichů, kteří by bez pomoci 
člověka nebyli schopni přežit. Po dobu 
existence stanice bylo přijato přes 700 
živočichů. Jedná se o zesláblé, nemoc-
né či poraněné jedince, nalezená mlá-
ďata dosud neschopná samostatné 

existence. Asi polovinu těchto pa-
cientů je možné po veterinárním ošet-
ření, rehabilitaci nebo po dosažení 
dospělosti vrátit do přírody. Trvale 
handicapovaní jedinci jsou předáni ji-
ným zařízením, nebo jsou využiti pro 
ekologickou výchovu. Na stanici byly 
vedle běžných druhů jako jsou poštol-
ky, káně lesní, labutě či ježci, přijaty 
i méně běžné a vzácné druhy např. or-
lovec říční, orel křiklavý, ostříž lesní, 
sokol stěhovavý, včelojed lesní, kulí-
šek nejmenší, sýc rousný, čáp černý 
a řada dalších. Za zmínku stojí úplná 
kolekce všech 11 druhů sov obývají-
cích naši přírodu. V letošním roce je 
stanice otevřena pro veřejnost od 29. 
dubna. Prohlídky začínají o víkendech 
vždy v 10.00, 11.00, 14.00 a 15.00, 
v pondělí až pátek pouze ve 14.00 
a 15.00 h. Mimo toto období je třeba 
návštěvu telefonicky objednat na čísle 
0452/621293. Pracovníci stanice se 
těší na vaši návštěvu. 

RNDr. Aleš Toman 

Pražská truhlářská firma se zahraniční účastí, provoz 
Zlonice u Slaného přijme; 

M T 
TRUHLARE 

% masivního dřeva. 

Nabízíme dobré pracovní j 
zajímavou práci a nadprůměrné platové ohodnocení. 

Ubytování a dopravu možno zajistit 
Informace Humpolec: 0602-2© 65 34 

Kontaktní osoba: Jaroslav Boček 



I. ročník BIT v Ledči nad Sázavou 
Vážení ledečští spoluobčané! 
Chceme vás informovat o akci, která 

se v Ledči uskuteční poprvé a které se 
prostřednictvím organizátorů, tj. Centra 
- DDM v Ledči nad Sázavou, může 
zúčastnit každý z vás. 

Organizací Běhu Terryho Foxe se jako 
město připojíme k dosud zaregistrova-
ným 211 organizátorům pro r. 2000. Sta-
tistika říká, že letos se k této výzvě 
připojilo o 30 % více subjektů než loni. 
Rostoucí zájem je jistě daný především 
lidským rozměrem této akce. 

Historie běhu se váže na životní příběh 
mladého Kanaďana, kterému byla v 18 
letech amputována noha postižená rako-
vinou kosti. V bolestech a utrpení, které 
Terry prožíval a které viděl u ostatních 
pacientů, se zrodila touha překonat bez-
mocnost a podniknout něco, co by napo-
mohlo boji proti této nemoci. Rozhodl se 
běžet napříč Kanadou a uspořádat sbírku 
finančních prostředků na výzkum rakovi-
ny. Po pečlivé přípravě a intenzivním tré-
ninku se 12. dubna 1980 vydal na trať 
„maratónu naděje". Za 143 dní uběhl 
5565 km, denně absolvoval dávku téměř 
rovnou délce maratónské tratě. Svůj hr-
dinský maratón byl nucen ukončit poté 
co se rakovina rozšířila do plic a 28. červ-
na 1981 ještě ani ne 231etého Terryho 
přemohla. Terry Fox se zapsal do srdcí 
miliónů Kanaďanů, stal se národním hr-
dinou a z jeho maratónu naděje vznikla 
tradice, která velmi rychle pronikla i za 
hranice Kanady. 

Účel BTF je dvojí. Získat prostředky 
na výzkum rakoviny a předat Terryho 

poselství dál, především mladým lidem 
a dětem. Je to dobrovolná humanitární 
akce. Všechny prostředky získané ve 
jménu Terryho Foxe jsou dle jeho přání 
věnovány na výzkum rakoviny. Prostřed-
ky získané v České republice se shro-

mažďují na kontě stejného jména 
a majitelem účtuje Velvyslanectví Kana-
dy. Částka předaná v loňském roce Lize 
proti rakovině činila 3.900.000 Kč a bude 
sloužit na onkologický výzkum v ČR 
v roce 2000. 

Náklady na organizaci musí být kryty 
z jiných prostředků než je výtěžek 
z běhu. Jeho komercionalizace je nepří-
stupná. Pro letošní ročník jsou sponzory 
Komerční banka, a.s. - generální sponzor 
a Všeobecná zdravotní pojišťovna České 
republiky. 

Trať je možné absolvovat jakýmkoli 
způsobem - chůzí, během, na invalidním 
vozíku, na kole, na kolečkových brus-
lích, s kočárkem, se psem,... Podle vlast-
ních sil. 

I. ročník BTF v Ledči se bude konat ve 
čtvrtek 11. 5. 2000 a převzal nad ním 
záštitu místostarosta pan Poborský, který 
mu věnoval do vínku 10.000 Kč. Chy-
stáme se oslovit další subjekty ve městě, 
aby přispěly finančními prostředky, ale 
především chceme usilovat o co největší 
zapojenost občanů Ledče. K tomu mají 
posloužit i tyto informace. 

Předpokládáme, že na první pozici bu-
dou děti a mládež podporováni svými 
učiteli, kteří by se měli stát „vypravěči" 
tohoto příběhu a zajistit, aby se ke startu 
dostavily děti poučené o důvodu vzniku 
běhu. 

Trasa povede po obvodu centra města, 
takže bude všem snadno přístupná. Pod-
mínkou startuje vklad, kterým startující 
přispívá na výše zmiňované konto a pod-
le jeho výše získá některý z předmětů 
materiální podpory s logem BTF. Jsou to 
trička, čelenky atd. Nejnižší startovně 
bude 10 Kč. 

(.Použito textu Zásady pro pořádání 
BTF) 

Na Vaší účast se těší organizátoři 

ODEMYKÁM 
Kalné sobotní ráno 11. března přivítalo účastníky rybářské-

ho „sezení", sdružení Sázaváků, loužemi a blátem na cestě 
k lomu. Však ani řeka nebyla ještě ve své kůži; kalná po jarní 
záplavě, s břehy poraněnými ledovými krami, které ještě tu a 
tam polehávaly - špinavé, uplakané po nočním dešti a postu-
pujícím tání. Měla ještě spát, ač letošní ledy ji pořádně zamí-
chaly bahnem usazeným na dně a její hladina, dosud vzdutá, 
ubíhala rychle od ostrovského mlýna zatáčkou pod lomem k le-
dečskému podhradí. 

Přikrčená do stráně stojí chaloupka rybářů, ale z komína se 
kouří, na znamení, že uvnitř je živo. Však už od čtvrté ráno tu 
probíhají přípravy na slavnostní odemykání řeky - ale to bych 
vyzradil hned zkraje, co se bude odehrávat na břehu ještě toho 
dne. 

Sedm rybářů, už posilněných vydatnou polévkou, připrave-
nou zdatným kuchařem - předsedou - se zúčastnilo slavnost-
ního přijímání nového člena do cechu, což z titulu své funkce 
provádí pasováním ohromným klíčem „kulturaL" - strejka J. 
A., jinak funkcionář KPKPP. Nechal jsem si tu tajemnou 
zkratku též vysvětlit a dostalo se mi toho. Pak přišel obřad: 

TĚ ŘEKO.. . 
„Z moci práva rybářského, cechu Petrova, pasujeme Tě příteli 
J. D. a přijímáme Tě do cechu rybářského co řádného člena, se 
všemi výsostnými právy i povinnostmi a zařazujeme Tě mezi 
nás a zároveň vítáme do sdružení rybářů - Sázaváků". 

Slavnostní formule dozněla, rybáři podávají ruku novému 
členu a přijímání je zpečetěno! Pak všichni odchází k řece a na 
břehu jednosvorně naslouchají projevu kulturního zpravodaje: 
„Řeko Sázavo, přicházíme opět s klíčem, abychom Tě ode-
mkli a probudili Tě ze zimního spánku a s Tebou i všechny 
živé tvory, kterým jsi štědrým domovem. Buď i Ty k nám 
štědrá a vlídná přítelkyně a hostitelka a my Ti slibujeme, že 
budeme ctít a chránit Tvá práva a splníme vše, co je naší po-
vinností k Tobě. Odemykám Tě řeko Sázavo dvakrát vlevo a 
jednou vpravo a klíč odevzdávám tajemníkovi, aby jej opatro-
val, chránil a dbal všeho, co je třeba chránit a opatrovat". 
Zazněla ještě píseň o Sázavě a obřad odemykání řeky byl 
ukončen. Všichni se vracejí zpátky do chatky a kuchař rozdá-
vá bohatýrský oběd, po kterém ještě dlouho trvá přátelské po-
sezení. A řeka, již odemčená, čeká na své přátele a hosty. 

V. Z.,S. K. 



PŘEHLED FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ PŘIDĚLENÝCH 
NA ÚDRŽBU PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH OBJEKTŮ 

V LEDČI NAD SÁZAVOU Z ROZPOČTU OKÚ 
HAVLÍČKŮV BROD 

ROK SYNAGOGA HRAD 

částka účel částka účel 

1996 400 tis. Kč celková rekonstrukce 

1997 300 tis. Kč dtto 

1998 300 tis. Kč dtto 100 tis. Kč zpracování SHP 

1999 300 tis. Kč dtto 94,5 tis. Kč restaurování sgrafit 

Z 1300 tis. Kč dtto 194,5 tis. Kč 

Synagoga - předpokládané dokončení rekonstrukce v roce 2000. 
Zbývá dokončit: vnější fasáda, podlahy přízemí objektu (zadláždění), zábradlí gale-

rie, schodiště na galerii, sociální zázemí, drobné řemeslnické práce, mobiliář. 
Náklady vyčíslené MATANOU a. s. na dokončení činí cca 750 tis. Kč + další nevy-

číslené položky na drobné dokončovací práce. Žádost o příspěvek z rozpočtu OkU zní 
na „alespoň 400 tis. Kč". 

ROK OBJEKT ČÁSTKA ÚČEL 

1992 kostel sv. Petra a Pavla 340 tis. Kč oprava střechy a fasády 
kostela 

1993 kostel sv. Petra a Pavla 100 tis. Kč dokončení opravy střechy 
a fasády 

socha sv. Jana Nepomuckého 30 tis. Kč restaurování 

1994 kostel církve čs. husitské 280 tis. Kč celková údržba 

1995 židovský hřbitov 100 tis. Kč údržba 

hřbitov, kostel Nej svět. Trojice 150 tis. Kč údržba 

1996 kostel sv. Petra a Pavla 40 tis. Kč restaurování bočního oltáře 

1997 kostel církve čs. husitské 18 tis. Kč údržba 

Z 1058 tis.Kč 

Informace OkÚ 

LINKA 150 
2. 3. Vyproštění vozidla PČR při selhání 
pohonu přední nápravy v Zahájí u Hněv-
kovic. 
4.3. Dopravní nehoda u Ledče n. S. - sil-
nice č. 150. Vozidlo vyproštěno a zabez-
pečeno proti požáru. 
5. 3. Na požádání otevření bytu v Čecho-
vě ulici a opravení poškozeného zámku. 
17. 3. Dopravní nehoda u obce Habrovči-
ce. Fiat byl odstraněn z příkopu a zajištěn 
proti požáru. Toho dne se stala i dopravní 
nehoda na Přemilovsku, kde jednotka PS 
vyprostila převrácenou Felicii a zajistila 
ji proti požáru. 
17. 3. Požádáno o pomoc při vyproštění 
vozidla Fiat Croma, kde hrozilo převrá-
cení z meze. Pomocí navijáku bylo vo-
zidlo vyproštěno. 
21. 3. Policie ČR požádala o otevření 
bytu v ulici Pod Stínadly, kde bylo pode-

zření na spáchání sebevraždy. Po 
příjezdu byl již majitelem byt otevřen. 
23. 3. Zahoření sila pilin v objektu 
UNO-Interier v Ledči nad Sázavou. Pili-
ny byly ze sila odpuštěny a ohniska do-
hašena vodní mlhou. 
24. 3. Odstranění stromu z vozovky 
u Opatovic. 
25. 3. Olejová havárie u osady Zahrádka. 
Proražení olejové vany u os. automobilu 
Felicie. Jednotka PS odstranila vyteklý 
olej sorbentem. 
26. 3. Na požádání otevření chaty v Pod-
hradí. Spolu s PČR jednotka chatu otev-
řela. Podezření ze spáchání trestného 
činu. 
27. 3. Záchrana vozidla PČR, které se 
propadlo na konstrukci dřevěného most-
ku v Podhradí. Pomocí vaků HOLMA-
TRO bylo vozidlo vyproštěno. 

JE ČAS PŘEMÝŠLET.,. 
Možná si teď říkáte: PŘEMÝŠLET? 

O ČEM? Ale jestli vás zaujal nadpis, 
zkuste si přečíst i následujících pár 
řádků... 

V současné (pro mnohé z vás velmi 
složité) době se dostává do popředí záj-
mů ekonomická situace. A otázka KDE 
VZÍT PENÍZE? už jistě zaskočila nejed-
noho z vás! Možná právě nedostatek fi-
nančních prostředků odradil mnohé 
například od záměru koupit si vlastní byt, 
dům, od rekonstrukce či modernizace ob-
jektu na bydlení nebo od převodu bytu do 
vlastnictví. A nebo řešíte otázku, jak prá-
vě narozenému či již odrostlému potom-
kovi zabezpečit nejlépe budoucnost. 
Případně vás trápí, že váš důchod bude 
jistě podstatně nižší než vaše současné 
příjmy a přitom si budete chtít dopřát 
mnohé, na co vám dosud nezbývá čas... 

Všechny tyto problémy je právě vám 
připravena pomoci vyřešit stavební spo-
řitelna Wiistenrot. Spořitelna s nej delší 
tradicí v Evropě a s miliony spokojených 
klientů. A s tak výhodnými podmínkami 
úvěrů, stavebních spoření a optimálními 
tarify pro všechny věkové kategorie, že 
PRÁVĚ nad tím je čas PŘEMÝŠLET! 
Protože spokojená budoucnost bez fi-
nančních těžkostí, to je asi cílem nás 
všech bez rozdílu. 

V Ledči nad Sázavou bylo pro všech-
ny, které by bližší podmínky všech slu-
žeb, jež Wůstenrot nabízí, zajímaly více, 
zřízeno nové KONTAKTNÍ MÍSTO. 
V prodejně chovatelských potřeb HOB-
BY ZOO na Husově náměstí 3 (vlevo 
vedle Sázavanky) je paní J. Prchalová 
připravena vám poradit, případně se do-
mluvit na osobní návštěvě u vás doma. 
Také na telefonu 0602/573 004 či večer 
na čísle 0452/626 759. Takže -
PŘEMÝŠLEJTE a ZASTAVTE či 
OZVĚTE se! 

Město Ledeč nad Sázavou 
pořádá na 

Husově náměstí v Ledči 

VELIKONOČNÍ 
TRHY 
v sobotu 

dne 22. dubna 2000 



SVOZ VELKOOBJEMOVEHO ODPADU 
Město Ledeč nad Sázavou oznamu-

je tímto svým občanům termíny svozů 
velkoobjemového odpadu a dalšího 
odpadu, který nelze umístit do pope-
lových nádob. Žádáme občany, aby 
odpad na chodník umístili roztříděný 
podle druhů. Nebezpečné složky od-
padu je možné i mimo tyto termíny 
ukládat ve sběrných surovinách v Pi-
vovarské ulici. 
Svoz se uskuteční v následujících 
dnech: 
1. Pondělí, úterý 3. + 4. dubna 2000 
2. Pondělí, úterý 10.+ 11. dubna 2000 
3. Pondělí, úterý 17. + 18. dubna 2000 

Z tohoto důvodu žádáme, aby ve 
dnech: 
1. + 2. dubna 2000 
8. + 9. dubna 2000 
15. + 16. dubna 2000 

(sobota, neděle) jste umístili tento od-
pad na chodník před svými domy - dle 
rozpisu. 

1) Svoz - ulice: 
A. Jiráska, B. Němcové, Z. Fibicha, Če-
chova, Habrecká, Hálkova, Hlaváčova, 
Ke Stínadlům, Komenského, Lipová, 
Lovčen, M. Majerové, Na Rámech, Na 
Sibiři, Na Žižkově, Nádražní, náměstí 
Svobody, Pod Stínadly, Poděbradova, 
Podolí, Poštovní, Růžová, Sázavská, Stí-

nadla, Z. Fibicha, 28. října, 5. května, 
Příčná. 

2) Svoz - ulice: 
Havlíčkova, Heroldovo nábřeží, Husovo 
náměstí, Hradní, Melechovská, Mlýnská, 
Mostecká, Partyzánská, Pivovarská, Slu-
nečná, Nad Lesem, Nad Strání, Jabloňo-
vá, Letní, Spojovací, Z. M. Kuděje, 
Zahradní, Zoufalka I, II, III. 

3) Svoz - ulice: 
Barborka, Družstevní, Hrnčíře, Hutní, J. 
Haška, J. Wolkera, J. Fučíka, Koželská, 
Mizerov, Na Pláckách, Na potoce, Na 
Hůrce, Na skalce, Nad internátem, P. 
Bezruče, Pod skalkou, U prádelny, Tyr-
šovo nábřeží, Údolní, Zahrádecká, Želiv-
ská, Pod Šeptouchovem. 

Svoz velkoobjemového odpadu v ob-
cích: Habrek, Obrvaň, Soubor, Vrbka, 
Sychrov a Sačany se uskuteční v násle-
dujících dnech: 
Pondělí a úterý 10. + 11. dubna 2000. 

Z tohoto důvodu žádáme, aby ve dnech 
8. + 9. dubna 2000 (sobota, neděle) jste 
umístili tento odpad na chodník před svý-
mi domy. 

J. Bezstarostová 
OŽP 

ZNAČKOU V PRODEJ 
A SEADIS 

bílá technika - potřeby pro 
domácnost 

CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ 
J. Doležal 

Suětlá nad Sázavou 
Be zlconk uren č ni vyti o dy: 

> nejoíHť ceny - dohodou 
> dovoz do bytu, odborné 

předvedení, včetně 
zapojení 

> vlastní servis do 24 hodin 
> ekologická likvidace 

starého zařízení 
>záruční i pozáruční opravy 

všech typfi chlad, 
a výčepního zařízení 

> klimatizace, chlazeni 
mléka 

TeL; 0451-51353; 
0606-828686 

Z pol icejn ích zápisku 
2. 3. Místní oddělení policie přebralo 
k prošetření případ pražských „podnika-
telů", kteří si už na podzim minulého 
roku vyzvedli z místní firmy Dingo zboží 
za 19 000 korun. Doposud je nenapadlo, 
že by se také mělo zaplatit. 
Řidiči se zadrženými řidičskými průkazy 
nedají pokoj. Tento měsíc to byli hned 
dva místní, kteří byli zadrženi při jízdě 
v autě, aniž k tomu měli oprávnění. 
3.3. Rychle byla vyřešena krádež poklic 
u osobního auta, parkujícího u Kovofini-
še. Lesk a pěkný tvar kovu zlákal mladé 
poberty, kteří jsou studenty místní střed-
ní školy. 
5. 3. Za školu se vydali dva patnáctiletí 
mládenci L. F. a J. R. z Prahy. Přestože 
byli nahlášeni jako pohřešovaní, nalezli se 
na taťkově chalupě ve Vilémovicích, kde 
se dosud z neznámých příčin skrývali. 
6. 3. Pražáky zřejmě láká jaro na Vysoči-
ně. Čtrnáctiletý P. K. z Prahy, který jezdí 
do Číhoště na chalupu, však nenasával 
jen jarní vzduch a vůni prvních květů. 
Z hlavního města si na venkov vozil i ma-
rihuanu. Aby si užili i místní „chalani", 
obstarával jim toto kuřivo také. 
7. 3. Nedobrovolně změnil bydliště 
(klec) párek červenohnědých papoušků. 
Majiteli panu J. V. z Ledče je někdo odci-
zil z voliéry u jeho rodinného domu a tím 

mu neznámý pachatel způsobil škodu za 
16 000 korun. 
10. 3. Opuštěnou VECTRU našli místní 
policisté v Ledči na nábřeží. Setřením 
bylo zjištěno, že šiji „půjčili" snědí spo-
luobčané z Ostravska. 
13. 3. Šestnáctitisícovou škodu způsobil 
místní firmě Intex dosud neznámý audio 
maniak, který ukradl ze dvou nákladních 
aut, zaparkovaných v areálu firmy, dvě 
autorádia. Teď jistě někde sedí a poslou-
chá „stereo" Frekvenci 1. 
17. 3. S drobnými oděrkami vyvázla E. 
P., když havarovala se svým fiatem 
u obce Hněvkovice. 
Týž den na Přemilovsku havaroval řidič 
M. Ch. Smykem se jeho auto dostalo do 
protisměru, kde spadlo do příkopu a pře-
vrátilo se. Řidič odešel nezraněn. 
20. 3. Celostátní pátrání bylo vyhlášeno 
po J. M. z Vilémovic, kde se už delší 
dobu nezdržoval (jistě věděl proč). Para-
doxně byl zadržen jen pár kilometrů od 
svého bydliště - v Ledči. 
21. 3. Místní lékař požádal policisty 
o asistenci, když se obával agresivity 
svého pacienta, který byl následně převe-
zen do psychiatrické léčebny. 
22. 3. Dva patnáctiletí Světeláci zdemo-
lovali autobusovou zastávku u Koželuž-

ny, která je bohužel často objektem „ná-
jezdů" mladých výtržníků. Věřme, že 
tentokrát budou náležitě potrestáni. 
25. 3. Disko rytmy zřejmě ještě duněly 
v uších party mladých lidí, kteří v rozja-
ření rozbíjeli dřevěný plot na Žižkově. 
Majiteli způsobili škodu za tisíc korun. 
Špatný návrat po dlouhé zimě měl majitel 
chalupy ve Mstislavicích. To když zjistil, 
že mu někdo ukradl elektromotor a pří-
ruční vozík (káru). Škoda je za 7 000 Kč. 
26. 3. Pochvalu zaslouží naši policisté, 
když během krátké doby zadrželi dva 
„zralé" recidivisty, kteří vykrádali chaty 
v Podhradí. Z. P. z Brněnska a S. N. (v ce-
lostátním pátrání) z České Lípy nebudou 
na náš kraj rádi vzpomínat. Nevadí. 
28. 3. Srna byla příčinou dopravní neho-
dy, která se stala v ranních hodinách 
u Pavlova. Výsledkem jejího střetu s vo-
zidlem Niva bylo převrácení auta do pří-
kopu. Řidič J. B. byl s bolestmi zad 
převezen do nemocnice. 
Už se naštvali majitelé chalupy na Dol-
ních Pasekách, když je opakovaně na-
vštívili zloději. Už loni jim ukradli obráz-
ky s biblickými motivy (což majitelé ne-
hlásili), ale nyní jim ukradli kompresor 
za 2000 korun. Koho by to nezlobilo? 

OK 



NEBÝVALÁ KULTURNÍ AKTIVITA STUDENTŮ POTĚŠÍ 
Není nic mimořádného, že velký a 

všemi směry výhodný sál KD Ostrov 
v Havlíčkově Brodě je v plesové zimní 
sezóně plně vytížen. Poněkud mimo-
řádné bylo předtančení na 48. plese 
Gymnázia z Ledče, který se uskutečnil 
v pátek 25. února ve velkém sále KD 
Ostrov v Havlíčkově Brodě. Při gym-
náziu nepůsobí žádný taneční kroužek, 
který by dokázal ples obohatit, a přesto 
začínal předtančením studentů třídy 
III. B. 

Specifickou plesovou atmosféru při-
nesli mladí lidé klasickým „Student-
ským pochodem" Jana Křtitele 
Vafthala a přidali rytmy moderního 
valčíku „THE MORNING HAS 
BROKEN". Druhý výstup byl na téma 
„Letní láska" z muzikálu Pomáda. 

Vše začalo na oslavě 100 let měš-
ťanské školy ve Světlé nad Sázavou. 
Tato škola zastřešuje soubor Škubá-
nek, který podstatnou měrou přispěl 
k tehdejší oslavě školy. Dcerka paní 
vedoucí, rovněž Eva Pejchalová, je už 
gymnazistkou ve III. B v Ledči. Celá 
třída měla připravit letošní maturitní 
ples. Proč by nemohli připravit i před-
tančení? Je to tak těžké pro současné 

V poslední době se mě lidé často 
ptají, co to s dětmi tropím na hradě. 
A tak bych chtěla všem, kteří nejsou 
ještě informováni, sdělit, že v prosto-
rách hradu sídlí j iž třetím rokem lite-
rárně dramatické oddělení zdejší 
základní umělecké školy. Tyto pros-
tory si děti samy vyklidily, upravily, 
a také je samy udržují. 

V současné době tento obor na-
vštěvuje necelá šedesátka dětí ve 
věku od 6ti do 17ti let. A že nezahá-
líme, o tom svědčí naše výsledky. 
Nejstarší dívky se zúčastnily okres-
ní recitační soutěže v Chotěboři 
a hned tři se nominovaly do regio-
nálního kola této soutěže. Byly to: 
Edita Karlová, Zuzana Kraj íčková 
a Lucie Dušková. 

V Havlíčkově Brodě se každoroč-
ně koná okresní přehlídka dětských 
divadelních, recitačních a loutko-
vých souborů, kterých se pravidelně 
zúčastňujeme. Pro děti jsou to dva 
báječně prožité dny. Ale nemyslete 

mladé lidi? Slovo přítomné choreo-
grafky Věry Svobodové, tvůrkyně 
podstatné jevištní řeči Škubánku, pad-
lo na úrodnou půdu. Deset párů ze III. 
B a některých i nižších tříd se domlu-
vilo, a pak už v listopadových i prosin-
cových sobotách ranní vlaky ve 
stejném čase jako „do školy" vezly ně-
které studenty ze Světlé, ale i z opač-
ného směru ze Zruče. A samozřejmě 
přicházeli i z Ledče ke svému gymná-
ziu. Službu měla i třídní profesorka 
paní Jaroslava Vodehnalová. Nako-
nec i mnozí tatínkové si nemohli v so-
botu přispat, aby svoje ratolesti svezli 
z okolních obcí, odkud není spojení. 
Celkově to stálo více než 40 hodin 
prožitých a „protančených" na sále 
gymnázia v sobotních a později i v od-
poledních hodinách po vyučování. 
Ale když se dívky oblékly do krás-
ných bílých šatů, které zapůjčila firma 
paní Práškové ze Světlé nad Sázavou, 
a chlapci natáhli bílé rukavice, byli 
z nich kavalíři, jak se patří. Ostatně, 
byla to skutečně výjimečná podívaná. 
Vždyť tanec patřil k nej starším umě-
ním světa, navíc, je všem srozumitel-
ný. Nejen tanec společensko-histo-

si, že se děti jenom baví. Oba dny 
jsou plné práce. Tato přehlídka je po-
stupová. Letos se sešlo 170 dětí z ce-
lého okresu a viděli j sme 17 
představení. My jsme si z pilnosti 
připravili představení hned čtyři. 
A vyplatilo se to! Tři z nich budou re-
prezentovat nejen naše město, ale 
i okres Havlíčkův Brod na regionální 
soutěži 1. dubna v Hradci Králové. 
Tak nám držte pěsti. 

Srdečně bych vás chtěla pozvat na 
naše Večery poezie a prózy, které po-
řádáme jednou za dva měsíce v sále 
hradu na spodním nádvoří. Příští ve-
čer bude 12. května a můžete se potě-
šit lidovou poezií, verši Jiřího Žáčka 
a pozvali j sme si i hosty - naše kama-
rády ze ZUŠ Světlá n. S., kteří zpra-
covali verše Jiřího Dědečka. Dokon-
ce jsme si troufli pozvat oba autory -
Jiřího Žáčka a Jiřího Dědečka. Tak 
přijďte také. 

Marie Zajícové 
ZUŠ Ledeč n. S. 

rický, ale i výdobytky moderního tan-
ce, kterému právě naše země dala 
punc avantgardy. Dnešní mladé lidi 
může obohatit v mnoha směrech a dáti 
jim kousek štěstí, jež bude spolehlivě 
dotvářet jejich IQ. 

Věra Svobodová, choreograf 
Chrastu Chrudimi 

MANIKÚRA - PEDIKÚRA 
Hana Borovská 
Habrecká 450 
(poliklinika) 

LEDEČ NAD SÁZAVOU 
Tel.: 0452/626 426 

0452/621 311 

/ Město 
/ Ledeč nad Sázavou \ 

zve všechny maminky 
a babičky na oslavu 

DNE MATEK 
11. května 2000 

v místní sokolovně, 
začátek ve 14.00 hodin 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÉ ODDĚLENÍ 
ZUŠ NA LEDEČSKÉM HRADĚ 



Šance na zdraví pomocí potravinových doplňků 
V minulém čísle jsem se zmínil o šanci 

na zdravý život pomocí potravinových 
doplňků. V poslední dobč stále častěji 
slyšíme o různých programech pro zdra-
ví a jeho podporu. Důležité ovšem je, že 
působnost vitamínů a minerálů na lidský 
organismus již dříve zmiňovali známí 
odborníci, ale lidé brali tyto informace 
jako povrchní. V poslední době však stá-
le častěji saháme po alternativních zdro-
jích léčby nebo podpory zdraví. V našem 
stálém shonu nestačíme porovnávat 
informace z médií, a tak často v dobrém 
úmyslu pro své zdraví něco udělat poři-
zujeme vitaminominerální doplňky stra-
vy a díky za tento posun názorů. Tyto 
články, které budou vycházet pravidelně 
v Ledečských novinách a budou pod do-
hledem lékařů, se budou zabývat přírod-
ními a komplexními programy pro zdraví 
firmy S.C. International, o jejichž kvalitě 
jsem se osobně přesvědčil nejen já, ale 
i mnozí další. 

Články budou koncipovány jako infor-
mativní pro širokou veřejnost a jakým 
způsobem s nimi bude naloženo, zůstává 
na vás občanech. Ten kdo odebírá časo-
pis Regena určitě četl článek RNDr. Pe-
tra Fořta ve vydání 1/2000, který se zmí-
nil o vysoce specializovaných potravních 
doplňcích, které se stanou nedílnou sou-
částí našeho života a nahradí tak množ-
ství volně prodejných léků, které kon-
zumujeme stále častěji. Programy S.C. 
International, které působí na našem trhu 

6 let (i když do 8. měsíce 1998 známá 
jako Magie Life International), uznávají 
známí odborníci jako MUDr. Lumír Ko-
márek CSc., MUDr. Hana Kaňková -
primářka Centra pro nemoci prsu onko-
logie Praha, MUDr. Jan Lichnovský 
imunolog a alergolog. Naše programy 
byly posouzeny i svazem diabetiků, kte-
rý j e doporučil j ako vhodný doplněk vý-
živy pro diabetiky a k programu 
OX-Y-GEN dnes LIFE ENERGY se ve-
lice pozitivně vyjádřil Dr. Bohuslav Be-
neš CSc. Mohl bych jmenovat dál, ale 
k tomu naše články neslouží, proto jsem 
uveřejnil minimum odborníků, kteří po-
suzovali naše programy s jinými, a záro-
veň se omlouvám těm, které jsem 
nezmínil. 

Výhoda i účinnost programů S.C. Inter-
national spočívá v jejich přírodnosti, ale 
hlavně komplexnosti. Lidský organismus 
pracuje jako komplex a proto podávání 
velice kvalitních vitamínů a minerálů 
v jednotlivých složkách vede k tomu, že 
organismus nedokáže jednotlivé složky 
využít, a tak je většinou vyloučí močí. Pří-
mo nebezpečné bez porady s lékařem 
nebo lékárníkem je užívání jednotlivých 
vitamínů, které jsou rozpustné v tucích, 
těch se tělo zbavit neumí, a tak může dojít 
lehce k předávkování. 

Programy, o kterých budou naše člán-
ky, působí celkem ve 3 fázích. Nejprve 
dojde k „detoxikaci organismu" a to zna-
mená, že se tělo zbaví toxických látek, 

ŽIJÍ MEZI NÁMI 

které jsme během života dostali do orga-
nismu stravou nebo dýcháním. Zde bych 
chtěl upozornit na potraviny, v kterých 
sice nejsou toxické látky, ale jsou tam 
takzvané konzervanty (E 333 ...). Ale 
tělo tyto látky nezná, nedokáže je meta-
bolizovat ani zcela vyloučit z organismu, 
a tak nám tyto látky zanášejí trávicí trakt, 
mnohé další buňky a mezibuněčné pros-
tory různých tkání. Během jednoho roku 
jich projde organismem až 5 kg. Mnoho 
potravin je dnes stabilizováno, konzervo-
váno a přibarveno, všímejte si obalů na-
šich potravin a zjistíte, že to není výmysl, 
ale bohužel pravda. 

Ve druhé fázi dojde k doplnění organis-
mu o potřebné vitální látky a pomocí anti-
oxidantů dojde k vytvoření antioxidační 
ochrany buňky. Tím buňky lépe odolávají 
těžkému poškození svých struktur, které 
vyvolávají volné radikály a různé viry. 

Třetí fází je regenerace buněk v místech, 
kde byly deformovány balastními látkami. 

Může se vyskytnout člověk, který má 
jiný názor v oblasti výživy, proto se ne-
bráníme jednotlivé konzultaci i radám 
jednotlivcům. V případě většího zájmu 
kon- taktuje MUDr. Jana Maštálku, prak-
tického lékaře z Ledče nad Sázavou, tel: 
0452-621253 nebo MUDr. Petra Halaš-
ku, dětského lékaře a homeopata z Čech-
tic, tel: 0303-853171 nebo poradce pro 
výživu Jindřicha Macháčka z Ledče nad 
Sázavou 0452-622324. 

Jindřich Macháček 

Dnes vás seznámím s druhým nej starším občanem Ledče nad 
Sázavou. Jejím drobná, milá, usměvavá a velmi elegantní paní 
Anna Franclová. 

První moje otázka paní Anně Franclové, které letos bude 95 
let, byla: „Jak se Vám líbí na světě?" Odpověď zněla důrazně: 
„velmi, velmi pěkně". Věří sice v posmrtný život, ale tento svět 
je dle jejích slov plný krás přírody, hodných lidí, plný překvape-
ní a záhad. 

Paní Anna se narodila v Ledči nad Sázavou a věří, že v tomto 
městečku - ale až to prý bude nezbytně nutné - skončí i její ži-
vot. Ve svém požehnaném věku je plná elánu, duševní energie, 
velmi ráda se pěkně obléká, ráda si dá své oblíbené jídlo (upeče-
ný libový bůček). Jak sama uvádí, ze všeho nejraději „courá" po 
různých schůzích a setkáních, aby si prý mohla od plic popoví-
dat a jde-li to, i si zazpívat. Kde bere elán? Kde bere optimis-
mus? Kde bere radost ze života? Asi jsou to částečně vrozené 
dispozice, ale já si myslím, že je to hlavně stylem jejího života. 

Paní Anna s rozzářenýma očima vypráví jak žila, jak v mládí 
v Ledči cvičila v Sokole, jak všichni společně stavěli sokolovnu, 
chodili do kina, tancovali v Koželužně, jezdili na lodičkách a 
velmi často se po večerech scházeli na ledečském náměstí a zpí-
vali a zpívali. 

Pak přišla rodina, dcera Jarka a život paní Anny se zaměřil na 
rodinné povinnosti. Manžel byl obuvníkem a kvůli práci odešli 
bydlet do Prahy, ale Ledeč jim tak učarovala, že za pár let se celá 
rodina opět přestěhovala do Ledče. 

Paní Anna vidí smysl života v práci. I když za svůj život pra-
covala v různých profesích, nejdéle byla zaměstnána v Sázava-
mi. Také několik let pomáhala s výchovou dětí v jiných 
ledečských rodinách. Na tuto dobu velmi ráda vzpomíná. Je to 
vzorná Sokolka, dlouholetá aktivní členka Červeného kříže, 
nynější svědomitá členka klubu důchodců. 

Když ji nyní v jejích 94 letech vidíte jak elegantně a hrdě si 
vykračuje městem, dostanete chuť sej í podobat. Paní Anna je 
od svých 59 let vdova, ale nikdy to nepovažovala za důvod ke 
stáhnutí se do samoty a ústraní. Naopak se snažila naučit se žít 
sama, sama o sobě rozhodovat, sama všechny životní nástrahy 
a problémy překonávat. 

Povídat si s paní Annou Franclovou je velmi poučné, poutavé 
a zajímavé. Z každého jejího gesta vidíte a cítíte radost ze života. 
Z každého jejího slova je znát, jak má ráda své rodné město. 
Vždyť její život je 94 let historie Ledče nad Sázavou. Její vzpo-
mínky jsou plné zážitků z přeměn malého městečka na dnešní 
město plné paneláků, krásných rodinných domků a lidí, kteří zde 
našli nový domov. Prý jen náměstí, řeka a hrad jsou neměnné 
a tvoří základní punc našeho města. Města, ve kterém prožila to-
lik krásných let. A jak sama uvádí - vůbec si nechce připustit, že 
je tak stará. 

Přejeme jí, ať je ještě dlouho mezi námi a ať jí slouží zdravíč-
ko. Já osobněji děkuji za příjemně strávené chvíle v její společ-
nosti. 

Daniela Geherová 



ZAKLADY SOKOLSTVI 
... Sokole, vzhůru! Srdce čes-
ká, vzhůru. 
Je třeba letět výš, až do azu-
ru. 
Je třeba, aby každý touhou 

rost. 
Sokole, vzhůru! Je to chvůe 

tvůrčí 
Dny bývají, jež národu směr 
určí 
pro celou budoucnost! 

Viktor Dyk 

V letošním březnovém čísle Ledeč-
ských novin jsme si při příležitosti vzpo-
mínky na 150. výročí narození TGM 
v článku Tomáš Garrigue Masaryk a So-
kol přečetli tato Masarykova slova: „Bral 
jsem vždy doopravdy, co Sokol hlásal". 
Jaké hlásané myšlenky byly základem 
sokolské činnosti a jsou jím i v dnešní 

době, to poznali dobře naši starší součas-
níci, ale střední generace a mladí lidé je 
poznat nemohli, protože činnost svobod-
ného Sokola byla 40 let zakázána. Pro 
mladší lidi chceme tyto myšlenky přiblí-
žit. 

Komerční vlivy, které zaplavují dnes 
nejrůznější obory lidské činnosti, mají 
vliv na přizpůsobování společnosti a je-
jích organizací líbivým jevům. Neovlivní 
to také Sokol a jeho myšlenku? To záleží 
na společnosti a na lidech v ní žijících. 
Čím větší důraz bude společnost klást na 
mravní hodnoty, tím větší pole působ-
nosti vznikne pro každou snahu nejen 
o tělesnou, ale i mravní výchovu, jakou 
bezesporu sokolské snažení je. Jen stěží 
si lze představit život bez mravních hod-
not. 

Sokolská idea spočívá na Tyršově 
a Fíignerově odkazu. Vzorem ideového 
základu sokolství se Tyršovou zásluhou 
stala řecká KALOKAGATHIE, harmo-
nie těla a ducha. Podle řeckého pojetí je 
účinným prostředkem k vytvoření osob-
nosti, která ve svých projevech směřuje 
k moudrosti a dobru. Tyrš v souladu 
s tímto pojetím usiluje prostřednictvím 
harmonické výchovy těla a ducha o napl-
nění zásad, které zajišťují podmínky pro 
zdravou lidskou společnost. Tyto zásady 
je možno stručně vyjádřit slovy: pravda, 
dobro a pokrok. 

Harmonie těla a ducha se v součas-
nosti postupně vytrácí. Sportovci dnes 
často tuto ideu hrubě porušují, když 
k dosažení vrcholných výkonů nadměr-
ně zatěžují tělo a neodpovědně riskují 
poškození zdraví. Tělo se u špičkových 
sportovců stává prostředkem k vydělá-
vání peněz, a mnohdy ke zvýšení výkon-
nosti přistupuje v rozporu s přijatými 

pravidly a se zdravotním výchovným 
posláním sportu i chemie. Diváci spor-
tovních akcí, zvláště fotbaloví fanoušci, 
mnohdy zanedbávají výchovu těla i du-
cha a svou účast na sportovních utká-
ních považují často jen za příležitost 
popustit uzdu svým agresivním proje-
vům. Tím přispívají k tomu, že některá 
sportovní utkání nabývají charakteru 
gladiátorských her, sloužících nevázané 
zábavě diváků a komerčním zájmům 
různých podnikatelských kruhů, které se 
přiživují na této formě zábavy. 

S požadavkem harmonické výchovy 
osobnosti souvisí Tyršovo stanovisko, 
podle něhož cílem sokolské výchovy je 
všestrannost, a to nejen pokud jde o sa-
motné tělesné cvičení, ale i o vlastnosti, 
které spoluvytvářejí ušlechtilou osob-

nost, která usiluje o přiblížení se ideálu 
harmonie těla a ducha. 

K nej důležitějším Tyršovým myšlen-
kám patří zásada obecného přístupu k so-
kolské výchově. Podle Tyrše sokolská 
věc se obrací „ke všem stavům a vrst-
vám". Nezná rozdílu v pohlaví, věku, 
společenském postavení. Cílem Tyršo-
vým bylo „aby posléze veškerý lid, bez 
rozdílu stavu a povolání, se octl v kruhu 
sokolském". A k tomu dodává, že nestačí 
se na cvičení jen dívat, protože „cizí síla 
a cizí cvik" nikomu na zdatnosti nepřispí-
vá, nutno také z hlediště na závodiště pře-
jít a „po jistá léta na něm tělo tužit". 

Jedním z hlavních pilířů sokolské myš-
lenky je pospolitost a bratrství. O zásadu 
bratrství obohatil sokolské hnutí starosta 
Sokola Jindřich Fůgner, který je splnil do 
krajnosti, když ve prospěch Sokola obě-
toval veškeré své jmění a zasloužil se 
o stavbu sokolovny pražského Sokola, 
která dodnes plní své záslužné poslání. 

J. Fiigner 

Zakladatel Sokola a jeho první náčel-
ník Miroslav Tyrš říká ve svém díle „Náš 
úkol, směr a cíl": „Veškeré dějiny jak 
tvorstva vůbec, tak lidstva zvláště, jsou 
věčný boj o bytí a trvání. V něm podlehne 
a vyhyne, co k životu nadál je neschopné 
a celku závadné. Každý národ zhynul jen 
vlastní svou vinou. Národové, čím jsou 
menší, tím větší činnost musí vyvinout, 
aby byli a zůstali i při skrovnějším svém 
počtu platnými a závažnými členy lid-
stva". 

Jen zdraví lidé mohou vytvářet života-
schopné hospodářství a prosperující spo-
lečnost. Sokol, založený už v roce 1862, 
si od samého počátku klade za úkol vý-
chovu zdravého, tělesně zdatného a du-
ševně i mravně vyspělého národa. 

Stanislav Matějek 



NETYPICKÁ ÚVAHA VELIKONOČNÍ 
Média zahrnující nás nepřetržitým 

proudem informací jsou sama o sobě 
pouhými technickými prostředky. Moc 
přitažlivosti, kterou bezpochyby dispo-
nují, jim dodávají teprve lidé. To oni roz-
hodují v jakém pořadí důležitosti a které 
zprávy vůbec média zveřejní. Jsou to 
opět lidé, kdo zveřejňovaným informa-
cím dává podobu nepochybně ovlivňující 
jejich vnímání a přijetí publikem. Na čel-
ném místě a v nej sledovanějším čase, 
tam kde je soustředěna nej vyšší pozor-
nost jejich adresátů, jsou uváděny zprávy 
o tom co zlého se stalo. Proč tomu tak je? 
Bez rozpaků lze říci, že primárním moti-
vem jsou peníze. Sledovanost, zisk, pros-
perita, to je pořadí hodnot mediálního 
byznysu. Pokud jde o zisk a prosperitu 
pak je to hodnotové pořadí byznysu 
obecně. Není to výsada naší doby, jde 
o prastarou záležitost. Žel stejně prastará 
je skutečnost, že parazitickým souputní-
kem zisku a prosperity bývá zločin. Bez 
ohledu na veškerý společenský a technic-
ký pokrok zůstává brutalita a hrůznost 
zločinu nezměněna. 

„Klatby a přetvářka, vraždy, krádeže 
a cizoložství se rozmohly, krveprolití stí-
há prolitou krev. Země truchlí, její oby-
vatelé chřadnou". To není citát ze 
sociologické analýzy současné společ-
nosti. Jde o slova vyřčená před dvěma 
a třičtvrtě tisíci roky. Jak aktuálně popi-
sují realitu dnešního světa. Proč tomu tak 
je? Protože člověk toho všeho se do-
pouštějící se „postavil na nedobrou cestu, 
neštítí se zlého, nemá v srdci místo pro 
Boha a bázeň Boží, přestal jednat rozum-
ně a dobře". I tato citace je stará více jak 
dva tisíce roků. Čtenáře může napadnout 
otázka: „Co s tím mám společného já?" 
Odpovídám: „To, že jsi člověk". A být 
člověkem znamená připustit si otázku, 
která byla položena muži nesoucímu 
jméno Kain: „Kde je tvůj bratr?" Naše 
případná neochota si takovou otázku vů-

bec připustit je rovna Kainově odpovědi: 
„Nevím. Cožpak jsem strážcem svého 
bratra?" Takto odpovědět je sice snadné, 
ve svých důsledcích však sebezničující. 
Neutralita, nevšímavost či lhostejnost, to 
jsou postoje otevírající prostor zkáze. 
Ano otázka: „Kde je tvůj bratr?" je vý-
zvou chtěj ící probudit také naši odpověd-
nost za bližního svého. Její součástí je 
i očekávání, že v sobě naleznu odvahu 

Hlava Krista ze Sprangerova obrazu 
Zmrtvýchvstání (kolem r. 1588) 

napomenout člověka konajícího špatnost 
a zlo. Napomenutí není odsouzení. Je to 
projev sounáležitosti a lásky. Ten, kdo se 
k tomu dnes odhodlá, riskuje, že nebude 
pochopen a naopak bude osočen a napa-
den. Ani to by mezi námi lidmi nebyl jev 
nový a neobvyklý. 

Na území dnešního Izraele, dle tradice 
v Betlémě, se před dvěma tisíci roky na-
rodil Ježíš zvaný Nazaretský. A právě on 
svým životem ukázal, jak má člověk žít, 
že nedílnou součástí pravého lidského ži-
vota je i ochota připustit si onu Boží otáz-
ku: „Kde je tvůj bratr?" Proto se Ježíš stal 
světlem a ústřední postavou zprávy, která 

zprvu měla podobu oněch zlých zpráv, 
kterými jsme bez ustání zahrnováni. Tra-
dice o něm říká, že se dožil pouhých tři-
atřiceti roků. Postavil se totiž napříč tem-
notě a hrůze lidské svévole. Proto byl zat-
čen, mučen, posmíván a konečně přibit 
na dřevo kříže a zemřel. Výčet těchto 
skutečností snadno přesvědčil jeho sou-
časníky o tom, že „svoji" věc prohrál. Je-
žíšův příběh však neskončil uložením 
jeho těla do hrobu. Není totiž jedním 
z bezpočtu lidských příběhů. Ježíš nepro-
hrál věc, které sloužil. Není to totiž věc 
výhradně lidská. Je to kauza Stvořitelo-
va. Proto má tento příběh pokračování, 
proto se stále děje. Existuje o tom i pí-
semná zpráva, jmenuje se Evangelium 
Ježíše Krista. Je zvěstována i v našich 
dnech. Kdo jí věnuje pozornost, pozná 
pravdu o sobě samém. Ta pravda není po-
vzbuzující. Evangelium je přesto zprá-
vou radostnou. Kdo se mu otevře, dozví 
se i o východisku ze slepé uličky lidské 
svévole a zpupnosti, které zabírají znač-
ný prostor života každého z nás. Je prav-
da, že šíření této dobré zprávy není 
předmětem prioritního zájmu dnešních 
médií. Ona se šíří osobním svědectvím, 
od člověka k člověku. Její cesta k lidem 
není efektní, je prostá a nenápadná. Její 
účinek, najde-li svého příjemce, je však 
mocný. Proč ta podmíněnost? Francouz-
ský matematik a myslitel Blaise Pascal 
(1623-1662) ji popsal a vysvětlil lapidár-
ně: „Ten, který nás učinil bez nás, nemů-
že nás zachránit (spasit) bez nás". Je na 
tobě, milý čtenáři, zda rozhodneš, že ti 
k plnohodnotnému životu postačí být pa-
sivním předmětem a konzumentem zlých 
zpráv, či v sobě probudíš touhu po slyše-
ní dobré zprávy o Ježíši Nazaretském, 
který byl Bohem vzkříšen. I tobě je určen 
jeho vzkaz: „Pojď za mnou!" 

Jan Hálek 
duchovní církve 

československé husitské 

K JEDNOMU VÝROČÍ 
Dnes vzpomínáme výročí 150 let od 

narození prezidenta - osvoboditele - T. 
G. Masaryka. Vzpomenou nejvyšší stát-
ní představitelé včetně prezidenta repub-
liky. Asi to stojí za to, vzpomenout si 
a třeba zauvažovat, čím nám TGM byl. 
Byl to on, kdo se největší měrou zaslou-
žil o znovunabytí svobody a samostatné-
ho, svobodného státu? Kdo bychom 
dnes byli a co? Rakušané? Nebo přikrče-
ný státeček okleštěný o Sudety, určený 
k postupnému poněmčení? 

A tak nějak uvažuji a procházím se 
městem. A tu mne cosi napadlo: Vý-

věsní skříňky. A počítám. Kolem ná-
městí a za mostem jsem jich napočítal 
dvaadvacet - a to nepočítám ty, které 
patří kinu. Různé organizace, sdruže-
ní, spolky. Kdopak z nich si asi vzpo-
mněl toho výročí? Věřte, je to bída. 
Jen dvěma organizacím stálo za to, 
připomenout, že před sto padesáti lety 
se narodil muž, na kterého může být 
národ hrdý, státník světově uznávaný. 
Pouhé dvě organizace - Sokol a Junák 
- skaut. Tedy Sokolové a Junáci vám, 
Ledečákům, připomněli prvního pre-
zidenta a státníka světového formátu. 

Žádná vlajka, ani prapor. Já vím, 
státní svátek to není a asi nebude. Ale 
třeba v amerických filmech, dnes tak 
žádaných, vídám i ve všední dny vlát 
před domy to hrdé znamení, říkající: 
jsme národ, stát... A tak se přijdu pro-
jít Ledčí, až bude nějaký svátek a po-
dívám se, kolik vlajek uvidím, kolik 
propagačních skříněk vzpomene. 
Nebo to budou opět jen Sokolové a Ju-
náci? 

V Ledči nad Sázavou 7. března 2000 
S. Dalton • • • 



BAJECNA DOVOLENA 
ZA SKVĚLÉ CENY 

LÉTO 2000 

Centrum - Dům děti a mládeže 
Ledeč nad Sázavou 

nabízí rekreaci o hlavních prázdninách 
na letním dětském táboře 

Z A T O Ň 2000 
ve ámm temfaech: od 30. 7. do 6. 8.2000 

od 6. 8. do 13. 8,2000 

CENA tábora 1600-Kč 
Tábor Je provokován m základně JM>M Český Krumlov v Zátoni asi 

11 km od avedeného města směrem na Rožmberk . Region j e bohatý na 
památkové objekty, jsou zde největší plochy rybníků a nejhlubší údol-
ní nádrž v Čechách - Lipno. 

Ubytování, s t ravování a hygienické zařízení jsou ve zděné budově, 
která má kapaci tu 54 osob. Stravování za j i šťu j í naše kuchařky. 

Pobyt na táboře mohou využít i děti nad 15 let, k teré budou mít 
upravený denní režim a účast na celotáborovém p rog ramu . 

• Bližší informace, tiskopisy přihlášek a ostatní organizační záležitosti se 
provádí v domě dětí 

• Přihlášky odevzdejte co nejrychleji, nejpozději do konce května. 
• Po naplnění celé kapacity od nás obdržíte pokyny k placení tábora, žá-

danku o finanční příspěvek od odborového svazu a tiskopis Prohlášeni 
o bezinfekčnosti dítěte 

• Jako poslední předáme organizační pokyny tykající se odjezdu a pobytu 
na táboře. 

Hana Veletová - vedoucí 1. turnusu 
I v a n a S v o b o d o v á - vedouc í 2. turnusu 

Z A V Á C L A V E M S T i 

V prvních jarních dnech přelomového 
roku 2000 tiše zemřel pan Václav Staros-
ta z Bojiště. Patřil k nej starším žijícím 
občanům našeho kraje a jeho dožitých 92 
let (narozen 1908) bylo požehnaným sta-
řeckým věkem. Jeho oči viděly mnoho 
dramatických událostí, které zacloumaly 
naší vlastí v tomto odcházejícím krva-
vém století, ale přesto to byl člověk nebo-
jácný, zásadový a přirozeně slušný. 
V podzimu svého života sedával na lavič-
ce před svým domkem, vyhříval se a po-
zoroval návesní život. Jako kdyby si ze 
svého místa, z moudrého odstupu proži-
tých let, říkal s Karlem Jaromírem Erbe-
nem: „Všeckoť ve světě jen na obrátku a 
život lidský jako sen!" Vždy, když jsem 
procházel nebo na kole projížděl Bojiš-
těm a pan Starosta seděl na své lavičce, 
rád jsem u něj zastavoval a vyptával se na 
ten dávný svět první poloviny 20. století. 

Pan Starosta se nenechal pobízet a pěkně 
vyprávěl o ledečských trzích, jichž se 
jako kluk účastnil. Nebo o prohlášení sa-
mostatné republiky v roce 1918 v Ledči. 
Tenkrát prý vyhodili dvouhlavou plecho-
vou orlici, symbol mocnářství, do Sáza-
vy. Vyprávěl mi ještě mnoho zajímavé-
ho, ale co mě zvlášť upoutalo, byla jeho 
nehraná slušnost, pramenící v dobré vý-
chově a v demokratickém prostředí první 
republiky. Jakým hezkým, starosvět-
ským způsobem jen zdravil kolemjdoucí. 
To nebylo gesto pro gesto, ale byla pří-
tomna jakási úcta. A právě v tom je tento 
starý, odcházející svět, ať si říká kdo chce 
co chce, prostě nenahraditelný. Když za-
čalo slunce pomalu klesat a méně hřát, 
Václav Starosta pomalu vstal ze své la-
vičky, upravil si placatou čepici, pěkně se 
rozloučil a odešel do svého domova. 

Miloš Doležal 

BULHARSKO 
letecky, bus/let. a vl. doprava 

8, 11, 12, 15 a 22 dní 
již od 8.690,- dítě od 6.900,- Kč 

ŘECKO 
letecky na 11, 12 a 22 dní 

již od 10.990,- Kč 
dítě od 6.900,- Kč 

SLEVY pro děti a rodiny 

T u n i s a T h a j s k o p o c e l ý rok 

Katalog a informace: 
Havlíčkova 186 
Středa 8 - 9.45 14 - 1 6 
Pátek 14 - 1 6 

(kancelář pojišťovny UNIVERSAL) 

Ledeč nad Sázavou 
Tel.: 0452/62 60 37 

0604-16 13 02 

Chcete nakupovat na splátky 
a neplatit ani o korunu víc? 

triangl 
L E A S I N G 

Katalogový prodej domácích 
spotřebičů na splátky 
s nulovým navýšením 

Velký v ý b ě r 
m o b i l n í c h t e l e f o n ů 

Nabízíme tyto výhody: 
• navýšení 0 % 
• dovoz po celé ČR zdarma 
• pojištění zboží po dobu leasingu 
• a navíc nepotřebujete žádného 

ručitele 

Kontaktujte zprostředkovatele: 
Havlíčkova 186 
Středa 8-9.45 14-16 
Pátek 14 -16 

(kancelář pojišťovny UNIVERSAL) 
Ledeč nad Sázavou 
Tel.: 0452/62 60 37 

0604-16 13 02 

Staňte se zprostředkovatelem! 



Můj příspěvek se netýká soutěže 
„Ledeč ve třetím tisíciletí", protože 
jednak již nejsem žádný studentík, ale 
starší pán a věci, které budu popisovat, 
navazují na dnešní rozhodnutí a vý-
sledkem je jen malá výseč dění na za-
čátku 21. století v Ledči. 

Je červencový sobotní podvečer 
roku 2001. Dokouřil jsem, zahodil 
jsem prázdnou krabičku a rozhodl jsem 
sejít procházkou a koupit si další „hře-
bíčky do rakve". Kam? Trafiky jsou 
zavřené, zkusím to v informačním cen-
tru (IC) na náměstí. Kráčím pomalu ke 
středisku, vzduch se tetelí horkem let-
ního dne, sem tam pár lidí a naproti IC 
na rezervovaných parkovacích místech 
stojí dvě auta se značkou NL. 

Uvnitř je příjemné klima, které osvě-
žuje v jednom rohu fontánka a také ro-
tující křídla stropního ventilátoru. Je 
zde plno šumu a angličtiny asi sedmi ci-
zinců. Děti sedí u stolku a konzumují 
kolu, dospělí jsou u vitrín se sklářskými 
výtvory a nejstarší z nich diskutuje s in-
formátorkou. Nechtěl jsem hned vyru-
šovat se svým přáním a věnoval jsem se 
prohlížení vystaveného zboží. Asi po 
20ti minutách se celá skupina turistů má 
k odchodu, ale před tím nakupují sklo 
a několik pohledů. Platí a odcházejí 
s veselým Good Bye. Požádal jsem o ci-
garety a „hodil" řeč s paní informátor-
kou za pultem. Co jsem se dozvěděl: 
„Informační centrum provozuje měst-
ský úřad a my - informátorky jsme jeho 
zaměstnanci. V sezóně jsme tři, střídá-
me se od pondělí do pondělí včetně ví-
kendů. Každá z nás ovládá dva cizí 
jazyky. Zaměstnavatel nám přispívá na 
pracovní oblečení (již jsem si všiml, že 
má na sobě elegantní kostým s měst-
ským znakem na kapse kabátku). 

Mimo podávání informací o městě, 
celém regionu a kulturních progra-
mech připravujeme na požádání a za 
úhradu písemný podrobný program 
výletů pro nejbližší i vzdálené okolí 
najeden nebo více dnů. Program začí-
ná předpovědí počasí, přes zajištění 
stravování na trase, informací o oteví-
rací době památkových objektů atd. 
a končí zajištěním ubytování. Dále 
provozujeme prodejní výstavu výrob-
ků čtyř skláren z okolí, dřevěných hra-
ček místních výrobců a originálů 
obrazů s motivy Posázaví. Poskytuje-
me malé občerstvení, prodej upomín-
kových předmětů, cigaret a map. Jsme 
připojeni na Internet. Provádíme in-
zertní službu a máme exklusivní 
smlouvu se zahraniční CK na organi-
zování ubytování v soukromí. Připra-

vuje se také o víkendech provozování 
směnárny. Ke každému prodeji v IC 
účtujeme přirážku a společně s inka-
sem za další služby jdou tato aktiva na 
snížení nákladů provozu IC". 

Paní informátorka říká „moment" 
a věnuje se žádosti postarší ženy, která 
přišla do IC pro informaci vlakových 
spojů do krajského města. Pár pohybů 
u počítače a z tiskárny se vysouvá 
čtvrtka papíru s textem vlakových a au-

šel „informační středisko", které spočí-
valo v jedné zatuchlé místnosti (on řekl 
doslova stinking) a člověka, který lá-
manou němčinou a posunky něco vy-
světloval, ale nebylo mu vůbec ro-
zumět. Odpověď na svou žádost dostal 
až od školáků na náměstí, kteří vychá-
zeli z vrat gymnázia". 

Protože mě ze zadu postrkovala 
manželská dvojice s požadavkem vy-
dání odpovědí na inzerát, zaplatil jsem 

W E L C O M E ... 
tobusových spojů do Jihlavy a zpět. 
Zadatelka děkuje a odchází. A my pok-
račujeme: „Cizinec, s kterým jsem 
mluvila před touto návštěvou, mně dě-
koval za zajištění ubytování na interná-
tě v Koželské ulici a orientační plánek 
Ledče (je vydáván za příspěvky podni-
katelů, kteří zde prezentují své služby). 
Zítra v osm hodin si přijde pro návrh 
trasy výletu Ledeč - Stvořidla - Lipni-
ce - Havlíčkův Brod. Nechal se slyšet, 
že hodně cestuje, ale s takovou službou 
jako u nás se často nesetkává a s po-
vzdechem vzpomínal jak před pár lety 
navštívil v ČR jedno sympatické měs-
tečko, kde po dlouhé době hledání na-

cigarety, pozdravil a šel jsem svou ces-
tou k domovu. 

Z celého příběhu, který jsem prožil za 
tu krátkou chvíli, jsem nabyl názoru, že 
poděkování patří fundovanému rozhod-
nutí městského zastupitelstva z roku 
2000. Rozhodnutí stanovilo funkci, ná-
plň a kompetence informačního centra. 
Personál IC se tímto rozhodnutím stále 
řídí k prospěchu města a regionu. Další 
zvýšené úkoly je čekají zapojením do 
aktivit „Sdružení obcí Vysočiny" a pro-
vozováním cyklostezky „Posázaví". Na 
závěr - přejme IC hodně uspokojených 
zájemců o informace. 

-li-



APRÍL - DEN ŽERTU 
Kdo by to neznal! Den, kdy se nepouči-

telní důvěřivci nechávají od svých blízkých 
napálit, kdy vtipálkové posílají kolegy k šé-
fům s hlášením o vlastní váze, měří šňůry 
od telefonu a shánějí po obchodech prášek 
Semtele. Padají naše předsudky proti rekla-
mám typu „komáří sádlo zas - pro váš buj-
ný vlas". Ano, to všechno je prostě APRÍL. 

První duben, jako den žertů na úkor svých 
bližních, je památkou na doby, kdy se začá-
tek roku toulával kalendářem, než mu to 
bylo koncem 16. století papežem Karlem IX. 
zatrhnuto. Do té doby byl APRÍL obdobou 
dnešního Silvestra a vzpomínkou na oslavy 
jarních svátků, slavených starými Římany. 
Byl tedy dnem radovánek a veselic. 

Papežskou autoritu neuznávali Angliča-
né, přijali sice v lednu Nový rok, první dub-
nový den si ale ponechali jako Den bláznů, 
kdy patřilo k dobrému mravu provádět si 
drobné taškařice v rámci veselé hry na prav-
du, při které musel z kola ven ten, kdo ne-
chtěl rozumět legraci (zvláště pokud 
zesměšňoval jeho vlastní osobu). 

Tento veselý, milý zvyk se uchytil 
i v naší zemi. Jenže - za čas se z něj začala 
vytrácet hravá škádlivost a místo ní se vkrá-
dala rádoby humoru podobná zlomyslná 
škodolibost. Dobrý apríl má být především 
neokoukaným vtipem, který neubližuje 
a kterému se rád zasměje i ten, kdo je jeho 
terčem. Nechte si poradit, nenechte se vy-
vést z míiy a srdečně se zasmějte - je přece 
jaro, je přece APRÍL. OK 

SNIH A ZIMA komplikovaly filmařům práci. Jak jsme vás informovali v minulém 
čísle Ledečských novin, nádvoří našeho hradu opět zaplnili filmaři. Prastaré zdi hradu 
už si pomalu zvykají na francouzsky mluvící štáby, halasné příkazy z megafonů a ostrá 
světla reflektorů. Takové dění se ovšem nemůže obejít bez početného davu přihlížejí-
cích. A taky že tam bylí Naši občané však nebyli jen diváky, ale mnozí z nich měli i to 
štěstí, že se mohli postavit před kamery, jako členové početného komparsu. Mnohé 
z nich jistě poznáte i na našem snímku, i když jsou „ maskováni"francouzskými histo-
rickými kostýmy. Nezvykle chladné počasí, sníh a mráz nedovolily filmařům práci v na-
šem městě dokončit, a tak se s nimi potkáme ještě v závěru dubna. Budeme tak mít opět 
příležitost sledovat zvláštní atmosféru, kdy prostory historického objektu opět ožijí 
časy dávno minulými. OK 

Válení přátelé, 
cestovní kancelář VIA TOUR ing, Zdeňka Vacka nabízí zbývající volná mís-
ta v zájezdech letní sezóny 2000! Všechny akce mají místo nástupu i výstu-
pu ve Světlé n. Sáz* a Mávl Brodě! 

Pobytové zájezdy: ITÁLIE 
GATTEO A MARE - Převážně čtyřlůžkové apartmány. 
týdenní pobyty $ odjezdem 24. června, l., 8. a 15. července, 26. srpna 2000 
Cena od Kč3 980,- do Kč4 680,- {podle sezóny) 
Sleva při vlastní dopravě: KČ 1150,~ /osoba a týden! 
Cena zahrnuje dopravu, průvodce, pojištění, ubytování, výlety do S. Marina, 
Ravenny a Rinuni aj. 

ŠPANĚLSKO 
LLORBT DE MAM - Hotel Fortuna */** - dvoulůžkové pokoje, plná penze. 
Atraktivní písečné pláte. 
Desetidenní zájezd {týdennípobyt) s odjezdem 22. června (Kč 8 480,-). 
Výrazné slevy pro děti! 
Cena zahrnuje dopravu klimatizovaným autobusem, průvodce, pojištění, ubytová-
ní, plnou penzi, 2 noclehy cestou, prohlídku Ženevy a Strasbourgu aj. Fakultativní 
celodenní výlet do Barcelony. 

CHORVATSKO 
Kraljevica a letoviska na Crikvenické riviéře - Motely ** - dvoulůžkové pokoje, po-
lopenze. Krásná hornatá přímořská krajina, bohatá vegetace, průzračná voda, 
malá vzdálenost od domova. 
Týdenní pobyty s odjezdem 23. a 30. června, 7. července, 25. srpna a L září2000 
Ceny od Kč5 980,~ do Kč 7980r (podle hotelu a sezóny) zahrnují dopravu, ubyto-
vání, potopená, průvodce, pojištění. 
Sleva při vlastní dopravěz Kč 1 000,- /osoba a týden! Slevy pro děti7 
Možnost fakultativních výletů autobusem (např. na ostrov Krk, do Rijeky, na Flit-
vická jezera) nebo lodí 

Všechna místa v poznávacích zájezdech jsou již vyprodána CK připravuje cestu na říjnový 
knižní veletrh ve Frankfurtu n Mohanem Cena bude činit KČ 2.280,- (včetnč dopravy, 
ubytování, polopenze a pojištění) Zájemci se mohou hlásit již nyní 

Podrobnější informace získáte na tel čísle 0451 / 456655 nebo 0603 i 929776 
Na shledání s Vámi se těší 

VIA TOUR, ing. Zdeněk Vacek, Dolní Březinka 73, 5S2 91 Světlá nad Sázavou 

M ě s t o 
L e d e č n a d S á z a v o u 

prostřednictvím živnostenského 
odboru Městského úřadu v Ledči 

nad Sázavou 

u p o z o r ň u j e 
uchazeče o pronájem 

obecního bytu, 
že živnostenský odbor 

(obecní živnostenský úřad MÚ) 
provádí v souladu s usnesením 

Městské rady v Ledči nad Sázavou 
č. 3.2000/27/MR-s) po dobu šesti 

měsíců, tj. v době 
od 1. března 2000 do 31. srpna 2000 

revizi všech žádostí o pronájem 
obecního bytu, zařazených dosud 
do seznamu uchazečů a současně 

zavádí novou evidenci. 
Dosud evidované žádosti podané 
do 29. 2. 2000 budou 1. 9. 2000 

bez výjimek vyřazeny ze seznamu 
uchazečů o pronájem bytu v Ledči 

nad Sázavou, neobnoví-li se do 
31.8. 2000 novou formou podání 

(tiskopisy jsou k dispozici 
na obecním živnostenském úřadu 
MU). Na nové žádosti bude dopl-
něno 'datum původního podání. 



ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ 
6KOLA 

VÁ& ZVE NA KONCEDT 
V úterý 25, dubna 2000 v 18 hodin 

se v sále ledečského hradu uskutečni 
KYTAROVÝ KONCERT, ve kte-
rém vystoupí učitelky zdejší základ-
ní umělecké školy Soňa Brabcová, 
Veronika Bělinová a jejich hosté ze 
ZUŠ ve Zruči nad Sázavou, Na prog-
ramu jsou skladby pro sólovou kyta-
ru i pro komorní soubory. 

Z dalších plánovaných akcí pořá-
daných ZUŠ v Ledči nad Sázavou: 
12. 5. Večer poezie a prózy literárně 

dramatického oddělení ZUŠ 
25. 5. Absolventský koncert žáků 

ZUŠ 
26. 5. Koncert Pražského akordeo-

nového a klávesového orches-
tru 

6. 6. Závěrečný koncert žáků 
ZUŠ 

9. 6. Koncert Davida Plevy a jeho 
přátel 
Koncert dechového orchestru 
ZUŠ (termín bude upřesněn) 

-Jlr 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 
16. 4. Voříšková Lydie, Havlíčkova 408 
24. 4. Kučera Vladimír, Koželská 214 

75. narozeniny 
8. 4. Čapek Jan, Na Pláckách 602 
8. 4. Nečilová Jarmila, Z. Fibicha 677 
19. 4. Kovaříková Jiřina 

Melechovská 537 

80. narozeniny 
1.4. Pechová Marie, Vrbka 1 
20. 4. Ochová Emilie, Hůrka 219 
22. 4. Kosářová Miroslava 

Koželská 221 

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

NAROZENI: 
6.3. Jeníčková Monika 

M. Majerové 1074 
20. 3. Fialová Gabriela, Nad Lesem 890 

Vážení rodiče, s radostí vítáme narození 
Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby 
vyrůstalo ve zdraví a k všeobecné radosti. 

SVATBY: 
18. 3. Říhová Hana, Ledeč n. S. 751 

Nulíček Jaroslav, Ledeč n. S. 751 

Novomanželům přejeme do společného ži-
vota hodně lásky, porozumění a spokoje-
nosti. 

ZEMŘELA: 
20. 3. Skalická Božena (1926) 

Havlíčkova 171 

PROGRAM KINA - květen 
I. 5. MUSÍME SI POMÁHAT 
17.30 Filmová komedie 
20.00 
4. 5. SOUTH PARK 
20.00 Celovečerní animovaný film 

- komedie 
6. 5. JEDEN SVĚT NESTAČÍ 
20.00 Premiéra amerického filmu 
7. 5. ŠESTÝ SMYSL 
9. 5. Šokující thriller 
20.00 
II.5. GUMO 
20.00 Repríza filmu dle přání diváků 
13.5. MUMIE 
20.00 Napínavý filmový příběh 
16. 5. JOHANKA Z ARKU 
20.00 Filmové zpracování slavné 

legendy 
18. 5. BLBECK VEČEŘI 
20.00 Francouzská filmová komedie 
20. 5. HI-LO COUNTRY 
20.00 Klasický filmový western 
23.5. TOY STORY 2 
17.30 (Příběh hraček) 

Skvělý film v české řeči 
25. 5. ŠPION, KTERÝ MĚ VOJEL 
20.00 Lehká milostná retrokomedie 
27. 5. KLUB RVÁČŮ 
20.00 Napínavá čemá komedie 
30.5. PRINCEZNA 
16.00 ZE MLEJNA II 
17.45 Volné pokračování úspěšné 
20.00 pohádky 

STALO SE ROKU... 
1925 
Radní města si na svém zasedání stěžují, že 
ceny potravin „se udržují ve značné výši" 
a spíše stoupají než klesají. Cena za 1 kg ho-
vězího i vepřového masa je 16,- ktfrun, tele-
cího 14, kilogram syrového sádla stojí 20 
korun, másla 24 - 26 korun, chleba 2,50, 
cukr 5 a rýže 4,20 Kč. 
3. dubna městské zastupitelstvo schválilo 
rozpočet na rok 1925. „Rozpočet řádný vy-
kazuje potřebu 280.171 Kč a úhradu 
234.759 Kč. Schodek tedy činil 45.412 Kč". 
Tento schodek byl uhrazen procentní přiráž-
kou k daním. 
1930 
V dubnu se začíná s přípravami ke stavbě 
městského gravitačního vodovodu. Byly vy-
konány informační návštěvy v Humpolci 
a Pelhřimově. Zakoupeny louky v katastrál-
ním území Mstislavice pro prameniště vodo-
vodu od Marie Nečilové ze Mstislavic 
a Františky Cudlínové z Koutů po pěti tisí-
cích korun za míru. Prameniště prozkoumal 
dr. Bureš z Prahy. Měření prameniště musí 
probíhat po celý rok pro zjištění vydatnosti 
prameniště. 
Ministerstvo schválilo návrhy na novostav-
bu domu pro okresní úřad. Byl pověřen ing. 
Chachala z Prahy, aby vypracoval detailní 
stavební plán a rozpočet. Město vykazuje 
místním řemeslníkům práce, které mohou 
provést. 
Na stavbu silnice z Ledče do Obrvaně byl 
přiznán příspěvek města ve výši 15 korun na 

každý běžný metr silnice. Také žádost 
o povolení autobusové dopravy na trati 
Humpolec - Zahrádka - Ledeč a zpět byla 
kladně vyřízena. 
Rodině Neubauerové byla povolena parcela-
ce pozemků Na Rámech s podmínkou, že 
zde zřídí dvě studny a čtyřmetrovou spojo-
vací uličku. 
1935 
Dne 10. dubna byly zahájeny práce slavnost-
ním výkopem země na prameništi „pod Me-
lechovem" pro vedení vodovodu do Ledče 
nad Sázavou. 
1940 
V dubnu předal vedoucí úředník obecního 
úřadu František Kadlec (starosta Čech byl 
v německé zajišťovací vazbě) všechnu agen-
du stravovací a ošacovací JUC. Pavlu Rejn-
nkovi, jemuž byl také upraven plat na 500 
korun měsíčně. 
Obec dokončila na jaře výdlažbu silnice ke 
Kožlí, a to až ke „sloupu". 17.4. začala s ká-
cením průseku v obecním polesí Háj, aby tu 
22. dubna mohlo být započato se stavbou 
cesty k budovám postaveným ministerstvem 
národní obrany. Cesta umožní také snadnější 
odvoz dřeva. Plán byl vypracován vrchním 
cestmistrem Hladíkem z Horní Ledče. 
1945 
Revoluční události tohoto roku znemožnily 
větší stavební podnikání ve městě. Na jaře 
byla dána do provozu dřevěná lávka u jatek, 
ale jinak se stavební ruch omezoval spíše jen 
na opravu a přípravy k provádění nákladněj-

ších prací jako například zakoupení domu č. 
231 (Goldsteinova vila - zakoupená od dědi-
ců) pro prozatímní umístění učňovské školy, 
která byla následně po menších úpravách 
k tomuto účelu předána. 
A jaké byly ceny potravin? Za jeden kilo-
gram byl: chleba 2,80 Kč, mouka - 3,70 Kč, 
brambory 1,05 Kč, maso hovězí - 15,60 Kč, 
maso vepřové - 15,60 - 28,- Kč, párky 24,-
Kč, máslo - 94,- Kč. Černý obchod měl 
ovšem ceny i desateronásobné! 
1950 
Podle sčítání lidu má město 2572 obyvatel 
a celý ledečský okres 34594 obyvatel. 
V Ledči se toho roku narodilo 30 dětí a 24 
občanů zemřelo. Na ledečském matričním 
obvodě bylo uzavřeno 62 sňatků. 
1955 
Největší stavbou bylo zahájení výstavby 
kina počátkem roku. Kromě toho pokračo-
vala řada drobnějších prací, jejichž realiza-
ce přispěla ke vzhledu města. Tak na jaře 
byl v západní části náměstí zřízen parčík 
(kolem stromů vyseta tráva a umístěny la-
vičky), upraven parčík na náměstí Svobo-
dy, provedena revize skal na Šeptouchově 
a zabezpečení zjištěných puklin, postavena 
silnice k vepřínům Na Pláckách a za vydat-
né pomoci občanů zahájeny práce na kana-
lizaci, a to na Hůrce, v Hrnčířích, na 
Lovčenu a u Stínadel. 
V tomto roce mělo město 3685 obyvatel, 
z toho 1251 mužů. 

OK 
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