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Vážení čtenáři, 
ve chvílích, kdy se vám naše noviny dostávají do rukou, vrcholí přípravy na nejkrásnější 

svátky roku - Vánoce. Jistě jste už ochutnali (přes zákaz) letošní vánoční cukroví, odškrtá-
váte si z dlouhých seznamů úkoly, které jste už pro zdar letošních svátků splnili a vztekáte se 
nad těmi, které zřejmě nesplníte vůbec. Nelamte si s tím ale tolik hlavu, spíše se zamyslete 
víc nad úklidem v duši, než nad tím fyzickým, který s bouřlivou pravidelností obrací v tyto 
dny naše domovy naruby. Vánoce jsou spíše o klidu, soustředěném rozjímání, o radosti, 
o přízni nejbližších. 

Na vašem trhacím kalendáři zbývá doslova pár listů a všichni jsme zahlcováni informace-
mi o magii čísel, o přechodu do nového tisíciletí a s tím spojených kouzel. To už máme za 
sebou, loni jsme si podobných katastrofických scénářů užili až až. Ono to všechno bude více 
v nás, v lidech, jak se budeme chovat, jak se budeme snažit - ostatně se to dá vysledovat i ze 
stránek našich novin. 

Až se vám do ruky dostane první číslo Ledečských novin roku 2001, mimochodem už de-
sátý ročník tohoto periodika, budete mít za sebou všechny radosti i strasti spojené s přelo-
mem kalendářního roku, tentokráte dokonce zmíněného milénia, (včetně silvestrovské 
kocoviny) a budete se radovat z prodlužujícího se dne i výplaty, která alespoň částečně zace-
lí vánoční a silvestrovské „rány". 

Mně nezbývá, než vám poděkovat za přízeň a vyslovit dvě přání: Ať jsou pro vás Ledeč-
ské noviny dobrý průvodce života v našem městě i kamarád, který vás pravidelně navštěvu-
je! Ať co dobrého vás v příštím roce čeká, to ať vás rozhodně nemine! 

A jedna dobrá zpráva na závěr. Předplatné Ledečských novin na rok 2001 si mů-
žete zajistit za stejnou cenu, tedy 120 korun na rok! 

Za redakci - OK 

VÁNOCE U ZVÍŘÁTEK 
Nad krajinou tiše popadávaly první 

sněhové vločky, když jsme přijížděli do 
Stanice ochrany fauny v Pavlově. Dos-
tali jsme pozvání od zdejších ochranářů 
ke zhlédnutí mláďat vydry říční, která je 
v naší republice chráněna jako silně 
ohrožený druh. Přímo ve stanici se nás 
ujali p. Josef Herout ap . František Kunc, 
kteří nás zavedli k vydřímu výběhu. 
Shodou okolností právě před Vánocemi 
zde mají dva hezké 
čtyřměsíční samečky. 
Jeden ze samečků je 
velmi přítulný a nazý-
vají ho „Matýsek". Ma-
týsek pochází z jižních 
Cech a druhé vydři mlá-
dě je z Kutnohorska. 
V současné době nejsou 
ještě tak velcí, ale jak 
jsme se od ochranářů 
dozvěděli, dorůstají až 
do délky jednoho met-
ru. Vzhledem k tomu, 
že mají Matýska od malička, podařilo se 
j im ho ochočit tak, že se nechá od ochra-
nářů chovat, i když některého sem tam 
cvakne svými ostrými zoubky do ruky. 
Ve výběhu si hraje s gumovým míčem, 
chytá ryby, občas vleze i do budky, od-
kud si prohlíží návštěvníky. Jeho kolega 
již tak přítulný není, toho j iž zaměstnan-
ci do ruky vzít nemůžou. Většinu dne to-

OHŇOSTROJ 
Jak se sluší a patří na generace lidí 

přelomu třetího tisíciletí, žádná velká 
sláva se neobejde bez řádného třesku 
„rachejtliček" a petard všeho druhu. 
I my v našem městě onu silvestrovskou 
slávu přivítáme ohňostrojem ze skal, na 
nichž trůní náš hrad. Věříme, že hvězd-
ný rej a třaskavý rachot přispějí k ra-
dostné a šťastné půlnoci, která nás 
přenese do nového roku, do nového tisí-
ciletí. 

KONCERT PRAŽSKÉHO 
KATEDRÁLNÍHO SBORU 
SV. VÍTA V LEDČI N. S. 
Česká křesťanská akademie vás srdeč-

ně zve na koncert Pražského katedrálního 
sboru, který se uskuteční 7. ledna 2001 od 
16.30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla. Za 
řízení regenschori Josefa Kšici budou 
v doprovodu varhan předvedeny skladby 
J. S. Bacha, L. V. Beethovena včetně pás-
ma našich i zahraničních koled. 

tiž stráví ve své budce a návštěvníků se 
spíše bojí. V dospělosti budou oba vy-
puštěni s povolením rybářů do volné pří-
rody v Beskydech či Jesenících. Ve 
vedlejším výběhu žije další statný vydři 
jedinec, nazývaný „Styxík". Ten se stal 
j iž velkou filmovou hvězdou, neboť si 
zahrál v několika filmech, a to i v zahra-
ničních. Nejsou zde sami, v nočních ho-
dinách k nim tajně přichází vydři 

návštěva od nedaleké 
řeky Sázavy. 

Při prohlídce nám 
pracovníci ukázali kro-
mě roztomilých vyder 
také řadu dalších zvířá-
tek, především ptáků. 
Dostávají se sem často 
po svém zranění nebo 
je sem přináší lidé, kteří 
je najdou. Ve zdejší sta-
nici jsme si připadali 
jako v malé zoologické 
zahradě. Ta je posaze-

ná v krásné přírodě v podhůří Zebrákov-
ského kopce a vřeleji můžeme doporučit 
všem milovníkům zvířat. 

Ochotní pracovníci nám sdělili, že mo-
hou rodiče se svými dětmi zvířátka na-
vštívit i o vánočních svátcích. 

Ze stanice jsme odjížděli plni krásných 
zážitků ze setkání se zvířaty a jejich 
ochránci. KaH 

PUTUJEME ZA 
BETLÉMSKOU HVĚZDOU 
I VE TŘETÍM TISÍCILETÍ 
7. ledna 2001 od 13.30 hodin Tři krá-

lové Kašpar, Melichar a Baltazar budou 
vyprávět u vánočního stromu na ledeč-
ském náměstí o svém putování za bet-
lémskou hvězdou. 

Ze svých koní oznámí zvěst o narození 
Dítěte - krále v betlémské jeskyni. Živý 
betlém s Ježíškem, Josefem, Marií a pas-
týři s ovečkami, bude svědkem předání 
darů Tří králů. 

Tak jako v loňském roce, zvu všechny, 
kteří chtějí obnovit tradici putování Tří 
králů. Věřím, že děti, mládež i dospělí 
v dobových kostýmech „putování*4 pod-
poří. Sraz účastníků je na děkanství od 13 
hodin. Slávek Poborský 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání městské rady dne 6. 11. 

2000 
• MR vzala na vědomí informaci o výsled-
ku ankety „Zjištění zájmu občanů o plyno-
fikaci rodinných domků nebo bytových 
jednotek". 
• MR schválila návrh finančního odboru 
na odepsání nedobytné pohledávky p. Jana 
Ruče, bytem Ledeč nad Sázavou, M. Maje-
rové 930, ve výši 200,- Kč (pokuta za pře-
stupek) a 500,- Kč (náklady řízení za 
projednání přestupku). 
• MR schválila zveřejnění záměru odpro-
dat části pozemků pare. č. 2326/1 a 2065/15 
v kat. území Ledeč nad Sázavou (lokalita 
Na Žižkově). 
• MR schválila zveřejnění záměru odpro-
dat část pozemku pare. č. PK 485/1 kat. 
území Ledeč nad Sázavou (lokalita nad lo-
mem - Velká stráň). 
• MR schválila zveřejnění záměru směnit 
pozemek pare. č. st. 1550/2 o výměře 
120 m2 za pozemek pare. č. 887/87 o výmě-
ře 136 m2 v kat. území Ledeč nad Sázavou. 
• MR schválila návrh na odepsání pohle-
dávky pana Zdeňka Slepičky ve výši 
518,- Kč, paní Marie Kociánové ve výši 
340,20 Kč a paní Ludmily Hruškové ve 
výši 30,30 Kč. 
• MR schválila uzavření Dohody o úhradě 
závazku s paní Janou Pechancovou, paní 
Ivanou Vobořilovou a panem Václavem 
Smetanou - všichni bytem Ledeč nad Sáza-
vou. 
• MR uložila finančnímu odboru zahájit 
v termínu do 31. 12.2000 soudní vymáhání 
pohledávky p. Hnyka, Komenského 180, 
Teplice nad Metují ve výši 2686,20 Kč 
(dluh za spotřebu vody ve Vrbce čp. 20 v r. 
1998), pohledávky pí Věry Geyerové, by-
tem Rekreační středisko RADOST, Nová 
Ves u Světlé nad Sázavou ve výši 3450,- Kč 
(dluh za spotřebu vody ve Vrbce čp. 20 
v roce 1997) a pohledávky pí Věry Geyero-
vé ve výši 3424,25 Kč (poplatek z ubytova-
cí kapacity za rok 1997). 

Ze zasedání městského zastupitelstva 
dne 8. listopadu 2000 
• MZ schválila požadavek, aby Minister-
stvo vnitra CR přehodnotilo svoji dosavad-
ní představu a zařadilo město Ledeč nad 
Sázavou mezi obce III. typu, na které budou 
přeneseny kompetence okresních úřadů po 
ukončení jejich činnosti, a vrátit tak městu 
Ledeč nad Sázavou statut a význam, který 
mělo do roku 1960. Město Ledeč nad Sáza-
vou je plně připraveno ve vymezené územ-
ní jednotce úlohu obce III. stupně s plnou 
zodpovědností plnit. 
• MZ schválilo koupi pare. č. 2477 o vý-
měře 1052 m2 od ing. Vladislava Paulaty, pí 
M. Kozánkové a V. Vičarové, všichni by-
tem v Praze, za cenu 70,- Kč/m2 (komuni-
kace). 
• MZ schválilo koupi části pozemku pare. 
č. 844/1 v kat. území Ledeč nad Sázavou 
o výměře nezbytné pro vytvoření veřejné 
cesty (bude vytvořeno geometrickým plá-
nem) od sl. Jany Hrabaňové, bytem Na Žiž-
kově 1028, Ledeč n. S. za cenu dohodou 
20,- Kč/m2. 

• MZ projednalo a schválilo návrh obecně 
závazné vyhlášky Města Ledeč n. S. 
č. 2/2000 „O systému sběru, třídění, využí-
vání a zneškodňování komunálního odpadu 
ve městě Ledeč nad Sázavou". 
• MZ projednalo a schválilo návrh obecně 
závazné vyhlášky Města Ledeč nad Sáza-
vou č. 3/2000 „O poplatku za sběr, třídění, 
využívání a zneškodňování komunálního 
odpadu ve městě Ledeč nad Sázavou" . 
• MZ projednalo a schválilo zadání změny 
ÚPSÚ Ledeč nad Sázavou, která spočívá 
v rozšíření průmyslové zóny Zahrádecká. 
• MZ projednalo a schválilo zadání změny 
ÚPSÚ Ledeč nad Sázavou, která spočívá ve 
změně neurbanizované zemědělské plochy 
na plochu smíšenou, bez výstavby RD, 
v prostoru nad benzinovou pumpou, podél 
státní komunikace 11/150 Ledeč nad Sáza-
vou - Ostrov. 
• MZ projednalo a schválilo zadání změny 
ÚPSÚ Ledeč n. S., která spočívá ve změně 
travnaté plochy na plochu čistého bydlení -
pozemek č. 844/1 v k.ú. Ledeč n. S. za stá-
vající zástavbou v ulici Na Potoce. 
• MZ schválilo prodej akcií společnosti 
LED-PLYN a. s. Ledeč nad Sázavou za 
částku 100.000 Kč Lesní společnosti Ledeč 
nad Sázavou a. s., Zahradní ul. čp. 1226, 
Ledeč nad Sázavou. 
• MZ schválilo zadání zpracování projek-
tu celkové rekonstrukce komunikace ulice 
Na Sibiři. 
• MZ schválilo provedení projekční pří-
pravy předláždění komunikace ulice Ke 
Stínadlům pro rok 2001. 
• MZ schválilo poskytnutí částky 150 000 
Kč Hasičskému záchrannému sboru Hav-
líčkův Brod na opravu cisternové stříkačky 
na podvozku T-815, které je na požární sta-
nici v Ledči nad Sázavou zařazeno jako vý-
jezdová technika pro likvidaci požárů. 
• MZ uložilo starostovi p. Karlu Urbanovi 
předat ministru vnitra panu Grossovi a úse-
ku pro reformu veřejné správy téhož minis-
terstva rozkladový materiál, který v pře-
hledné a grafické podobě vypovídá o sou-
časném významu města Ledeč nad Sázavou 
a jeho přirozené spádovosti využívané ob-
čany regionu Ledečsko podle jednotlivých 
sfér včetně historiografie území. 
• MZ uložilo členovi městského zastupi-
telstva p. Stanislavu Vrbovi projednat 
v kontrolní komisi návrh mandátní smlouvy 
předložený firmou ETES s. r. o. Přerov a pí-
semnou formou předložit připomínky v ter-
mínu do 25. listopadu 2000. 
• MZ uložilo zástupci starosty p. Jarosla-
vu Poborskému zajistit provedení rozboru 
návrhu mandátní smlouvy předloženého 
firmou ETES s. r. o. Přerov odbornou advo-
kátní kanceláří. 
• MZ neschválilo zařazení Města Ledeč 
nad Sázavou podle první věcné a časové 
představy II. fáze reformy územní veřejné 
správy předložené Ministerstvem vnitra 
CR do obvodu města Světlá nad Sázavou 
v současném okrese Havlíčkův Brod. 
Městské zastupitelstvo vyslovuje proti ta-
kovému záměru ostrý a zásadní nesou-
hlas, protože nevystihuje současnou 

úlohu a význam našeho města pro 
obyvatele celé spádové oblasti regionu 
Ledečsko, kdy město Ledeč nad Sázavou 
po roce 1990 je opět sídlem významných 
orgánů linie státní správy - Finanční úřad, 
Úřad práce, Hasičský záchranný sbor, Po-
licie CR, Rychlá záchranná služba, Lesy 
České republiky, Ústav sociální péče 
a kontaktní pracoviště Státní sociální pod-
pory. 

Ze zasedání Rady Města Ledeč nad 
Sázavou konaného dne 29. listopadu 
2000 
• Rada města vzala na vědomí informaci 
správního oddělení OSSO o přehledu vý-
sledků aktualizace žádostí o byt - celkový 
počet nevyřízených žádostí k 20. listopadu 
2000 je 62. 
• Rada města schválila podle § 101 odst. 
4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Jednací 
řád Rady Města Ledeč nad Sázavou, 
v němž stanoví podrobnosti o jednání rady 
města. Jednací řád Rady Města Ledeč nad 
Sázavou je platný a účinný dnem vyhlášení, 
tj. dnem 29. listopadu 2000. 
• Rada města schválila žádost pana Josefa 
Syrovátky o výměnu přiděleného bytu č. 14 
v DPS za byt č. 24. 
• Rada města schválila pronájem bytu 
zvláštního určení č. 13 v čp. 1252 v ulici 
5. května, Ledeč nad Sázavou, manželům 
Květoslavě a Jaroslavu Němcovým, bytem 
Opava 1, Kylešovská čp. 3. 
• Rada města schválila realizaci ohňostro-
je v hodnotě do 30 000,- Kč. 
• Rada města schválila jmenování pracov-
ní skupiny na přijetí, posouzení a hodnoce-
ní nabídek na akci „Dům s pečovatelskou 
službou II, Ledeč nad Sázavou", došlých na 
základě výzvy Města Ledeč nad Sázavou, 
v tomto složení: Zástupce Okresního úřadu 
Havlíčkův Brod, zástupce starosty p. Jaro-
slav Poborský, vedoucí OVÚP a ZP ing. 
Břetislav Dvořák, členka zastupitelstva 
města ing. Hana Váňová a vedoucí OISMM 
p. Bohumil Svoboda. 
• Rada města schválila zveřejnění záměru 
odprodat pozemky pare. č. 2384/4, 2389/2, 
2389/5 a 2389/6 v kat. území Ledeč nad Sá-
zavou (lokalita Sudex). 
• Rada města schválila zveřejnění záměru 
Města Ledeč nad Sázavou odprodat část po-
zemku pare. č. 318/1 v k. ú. Habrek (lokali-
ta pod osadou). 
• Rada města podle § 122 odst. 1 zákona 
o obcích č. 128/2000 Sb. přijala formou zá-
pisu ze schůze stanovisko kontrolní komise 
rady. Na jeho základě podle téhož ustano-
vení zákona zřizuje ke dni 1. prosince 2000 
„Komisi pro vyhodnocení studie a smlouvy 
firmy ETES s. r. o. Přerov" jako svůj inicia-
tivní a kontrolní orgán. První zasedání svo-
lá předseda komise do 2 týdnů po předání 
studie Městu Ledeč n. Sázavou. 
• Rada města prostřednictvím kanceláře 
starosty města předkládá zastupitelstvu 
města a doporučuje ke schválení žádost 
„Sdružení obcí Posázaví" o navýšení pří-
spěvku o 2,- Kč na obyvatele, celkem tedy 
4,- Kč/obyvatel a 1 rok. 

Slávek Poborský 
zástupce starosty 



VZACNE JUBILEUM 
Máme se rádi, včera i dnes, 
Po letech, v stáří, jako kdys v mládí, 
Když kvetly fialky, když kvete vřes, 
V sněženkách, ve sněhu máme se rádi. 

Na sklonku roku, a vlastně také tisíci-
letí, jsme na místní radnici prožili 23. lis-
topadu vzácnou slavnost. Svou diaman-
tovou svatbu zde oslavili manželé Věra 
a František Strakovi z Ledče nad Sáza-
vou. Toto významné výročí bylo událostí 
nejen pro zúčastněné rodinné příslušníky 
a jejich přátele, ale i pro všechny přítom-
né pracovníky městského úřadu. Milé 
a dojemné setkání neprovázelo napětí 

ZDENĚK FIBICH 

a nervozita, která je tak typická pro sva-
tební obřady novomanželů. Snad se v tu 
chvíli bohaté životní zkušenosti a lidská 
moudrost přenesly na všechny přítomné. 
Dnes, v podzimu svých let, se dívají oba 
„staromanželé" na doby minulé, už hledí 
vyrovnaně na všechny nesnáze, které 
spolu prožili. Mají za sebou šedesát let 
společné práce a péče o rodinu, ale také 
vzájemného pochopení a lásky. 

Přejeme manželům Strakovým, aby 
radostná a tichá pohoda vyplnila všechna 
příští léta, aby všechny příští dny a roky 
prožili ve zdraví, štěstí, klidu a spokoje-
nosti. OK 

K A M Z A KULTUFCU 
C LETCSNIGH VANCQICH 
17. 12. 
Vánoční koncert 
ZUS v kostele sv. Petra a Pavla. 
Začátek ve 13.30 h. 
18. 12. 
„Proč Vánoce nechtěly být" 
představení ZUŠ (dramatický a hudební 
soubor) v sále gymnázia 
Začátek v 18.00 h. 
1 8 . 1 2 . - 2 1 . 1 2 . 
Koledy z balkonu MU - vystoupení ZUŠ 
Předpokládaný začátek ve 14.00 h. 
20. 12. 
Vánoční vystoupení pěveckého sboru 
v DDM - pro rodiče a veřejnost. 
Začátek v 16.00 h. 
21. 12. 
„Večer vánoční poezie" literárně drama-
tický soubor ZUS v sále na hradě - začá-
tek od 18.00 h. 
22. 12. 
Koncert dechového orchestru ZUŠ v sále 
gymnázia. 
24. 12. 
Koledy z věže kostela sv. Petra a Pavla 
od 23.30 h. ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ od 
Eduarda Marhula - začátek ve 24.00 h. 
25. 12. 
Vánoční koncert v kostele sv. Petra 
a Pavla, pásmo koled přednese soubor 
Křesťanského společenství mládeže 
v Ledči n. S. 
Začátek ve 14.00 h. 

SILVESTR 2000 
V LEDEČSKÉ 
SOKOLOVNĚ 

Stejně jako v minulých letech, tak i le-
tos se bude v sokolovně v Ledči n. S. sla-
vit konec roku a vstup do nového 
tisíciletí silvestrovskou zábavou. Po loň-
ském velmi úspěšném vystoupení skupi-
ny „Klasik" z Čelákovic, kterou byli 
účastníci minulého Silvestra doslova 
nadšeni, jsme tuto skupinu zajistili i pro 
letošního Silvestra. 

Přijďte i vy oslavit konec roku do stále 
se lepšícího prostředí ledečské sokolov-
ny, kde prožijete velmi příjemně posled-
ní noc roku 2000. Srdečně vás všechny 
zvou pořadatelé TJ Sokol Ledeč n. S. 

Předprodej vstupenek je v prodejně 
„Jericho shop" u pí Havlové. 

POZVÁNKA 
TJ Sokol Ledeč nad Sázavou pořádá 

„Vánoční posezení členů Sokola", kte-
ré se bude konat ve čtvrtek 14. prosince 
2000 od 16.30 hodin v sokolovně. Pro 
účastníky setkání bude připraveno ob-
čerstvení. 

Výbor TJ Sokol srdečně zve všechny 
členy TJ, ale především přispívající čle-
ny, aby byli také informováni o činnosti 
naší TJ Sokol. Stanislav Šilhán 

starosta TJ Sokol Ledeč n. S. 

Ještě jednoho velikána naší kultury z našeho kraje (Z. M. Kuděje připomínám na jiném 
místě tohoto vydání LN) si v tento čas připomeneme. Před sto padesáti lety se narodil Zde-
něk Fibich. 

Světlo světa spatřil 21. prosince 1850 v osamělé myslivně nedaleko vesničky Všebořice, 
jež ležela na cestě z Dolních Královic do Zruče nad Sázavou. Není mnoho míst, která by 
byla schopna tak silně vstoupit do vědomí člověka, jako jeviště Fibichova narození a jeho 
raného dětství. Krása krajiny a mnohonásobné duchovní tradice kraje jistě ovlivňovaly citli-
vou duši příštího umělce. Příroda - a v ní zase především les - se mu stala životní nezbytnos-
tí a v pozdějších letech nad jiné silným inspiračním zdrojem. 

Krásné bylo prostředí přírody, která obklopovala Fibichův domov, krásný byl i tento do-
mov sám. Vyplýval ze životní vyrovnanosti a uvážlivosti Fibichova otce Jana Fibicha, les-
mistra a později lesního rady knížete Auerspergra, tak jemné a hlubokým rodinným 
a kulturním smyslem nadané Fibichovy matky Marie, rozené Romischové, dcery malého to-
várníka z Vídně. Domácnost Fibichových byla blahobytná. Nescházelo v ní nic z toho, co 
vytváří život spokojený a klidný, ba přímo bezstarostný. 

Ne všechno v příštím Fibichově životě bylo takové. Už jako známý umělec, který ale ne-
našel dostatečné zázemí v Praze, odešel do Vilna (ruské gubernské město), kde mu jeho 
žena Růžena (rozená Hanušová) porodila v lednu 1874 dvojčata - Elsu-Růženu a Richarda. 
Radost se brzo změnila v trvalou bolest: chlapec zemřel hned v den narození a záhy se uká-
zalo, že narození dětí těžce otřáslo zdravím matky. Vrátil se z nehostinného města zpět do 
Prahy, kde zakotvil už na celý zbytek života. Jeho naděje se nesplnily: až do konce svých dní 
nacházel vždy více zklamání a ústrků než úspěchů a uznání. Z jeho díla nejvíce zlidověla 
část orchestrální skladby V podvečer, nazvaná později Poem. Zemřel 15. října 1900. OK 

UPOZORNĚNÍ PRO VLASTNÍKY DOMŮ MĚSTA LEDEČ NAD SÁZAVOU 
Městský úřad v Ledči nad Sázavou upozorňuj e vlastníky domů v Ledči nad Sázavou, 

v souvislosti se zákonem č. 1 |B/1999Sb, o^IMnl |du,domňabytů v roce 2001, nafo-
vinnost vlastníka nemovitosti označit budovu čísly ureenpn! obší ~ íj. číslem pqpšŝ  
iprn nebo číslem evidenčním s odkazem na § 31 zákona 4 12W2ÚQQ Šb. o obcích. ; 



z POLICEJNÍCH ZÁPISKU 
Před vánočními svátky se krade. A krade se hodně, a to nás „vánoční kapsářské žně" 

teprve čekají. Všeobecně se dá říci, že zloději nejsou žádní čičmundové, že jejich způ-
soby i technika jsou profesionální. Stopy po jejich vniknutí do bytů může odhalit až od-
borná expertíza. Jen doufám, že po přečtení tohoto sloupku budete všichni přeci jen 
trochu pozornější a méně důvěřiví. Odměnou vám bude, že za vaše peníze nebude na-
kupovat dárky někdo úplně cizí. 

uzamčené kanceláře ztratil mobilní tele-
fon a digitální fotoaparát. Vše bratru za 
45 000 korun. Jak prosté! Listopadový 
šlágr pokračuje - neznámý způsob vnik-
nutí do bytu, neznámí hosté. To všechno 
oznámil pan N. z Obrvaně, když zjistil, 
že jeho domácnost je chudší o 32 000 ko-
run na hotovosti. 
• 19. 11. V Haškovce bylo opět živo. 
Přestože tu nebyl zaznamenán pohyb 
medvěda, našel obyvatel jmenované uli-
ce, pan Z. M., v neděli ráno pěkně podrá-
panou svoji drahou škodovku. Šelma 
nedopadena. 
• 20. 11. Opět neznámý poberta odcizil 
z bytu v ulici 28. října finanční hotovost. 
Dárky bude zřejmě obstarávat v Amste-
rodamu, neboť si v tomto bytě „zapůjčil" 
stovku guldenů a na cestu ještě nějakou 
tu českou „vatu". 
• Na místní policejní stanici byla před-
vedena paní M. S. z Hlohova, která byla 
obviněna z poškozování vozidla (ve zmí-
něné Haškově ulici však nebyla). 
• Od 23. 11. se pohřešuje pan D. K. 
z Ledče, který v uvedený den odjel se 
zbožím (a zřejmě i s větší finanční hoto-
vostí) na služební cestu směr Kolín -
Praha. Auto sice bylo později objeveno 
v centru hlavního města, ale jeho maji-
tel se dosud neozval. Každá vaše infor-
mace k tomuto smutnému případu bude 
vítána. 
• 27. 11. Na zdejším sídlišti Stínadla 
byla panu D. V. z Bohdanče odcizena 
zadní SPZ jeho Formana. Na co ji kdo 
mohl potřebovat, musí rozřešit snad jen 
Nej vyšší. 
• 28. 11. Na Žižkově byl za asistence 
policie, hasičů a záchranné služby ote-
vřen byt paní M. K. Stalo se tak na upo-
zornění souseda. Paní byla naštěstí nale-
zena živá a s drobnými poraněními 
převezena do nemocnice. Dobré soused-
ské soužití možná zachránilo paní K. ži-
vot. Alespoň jedna dobrá zpráva. 
• Horší to už bylo v rodině V. S., kde 
syn, zatím jen slovně, napadl svého otce 
a vyhrožoval mu újmou na zdraví. 
• 29.11. Další baterie vzala za své, když 
ji neznámý zloděj ukradl z areálu firmy 
Intex. 
• Nezvyklou důvěru (prostotu?) proje-
vil pan J. R. z Ledče, když po dvacáté ho-
dině otevřel neznámému návštěvníkovi, 
který - světe div se - měl zrovna v tu 
chvíli žízeň. Za projevenou ochotu se ne-
známý rychle začal odvděčovat. Ohrožo-
val hostitele nožem, ukradl mu koruny, 
marky, mobilní telefon a nádavkem si ně-
jakou tu korunku vybral z jeho kreditní 
karty. Nakonec z toho bylo hnedle 50 000 
korun. Pro důvěřivce ideální čtvrť k byd-
lení - stalo se na Zoufalce. OK 

• 1. 11. Kdosi velmi obratný odcizil 
z bytu ve Wolkerově ulici paní E. Z. tisí-
cikorunu z její odložené kabelky. 
• 2. 11. Soukromý zemědělec F. N. 
z Ostrova přišel o téměř dva tisíce korun, 
když mu neznámý zloděj odcizil baterii 
z jeho zaparkovaného traktoru. 
• 3. 11. Zloději se nevyhýbají ani po-
měrně frekventovaným místům, jakými 
jsou třeba úřady. Tak se na Městském 
úřadě v Ledči jednomu z úředníků ztrati-
la peněženka a veškeré osobní doklady. 
Celková škoda je za dvě tisícovky a pa-
chatel fuč. 
• Bez řidičáku bude letošní vánoční svát-
ky trávit devatenáctiletý T. H. z Ledče, 
který tohoto dne notně „požil" a následně 
se rozverně projížděl se svojí škodovkou 
po městě. Jeho euforii překazili až policis-
té při náhodné silniční kontrole. 
• 4. 11. Za Habrekem došlo k vážné do-
pravní nehodě, když se tu střetl s vozem 
Seat V. K. z Benešovská s odbočujícím 
traktorem. Nešťastný střet měl za násle-
dek převrácení osobního vozu a zranění 
spolujezdkyně I. K, která musela být pře-
vezena do nemocnice. Události museli 
asistovat i místní hasiči. 
• 6. 11. Z návštěvníka našeho města. S. 
L. z Ovesné Lhoty se vyklubal povedený 
ptáček. Nejprve se nechal obsloužit 
v Restauraci a denním baru pana Bačkov-
ského, kde překvapenému personálu sdě-
lil, že nemá na zaplacení. Po nezbytném 
policejním zadokumentování téměř ne-
prodleně stejný kousek zopakoval v res-
tauraci Centrál. Škoda jen, že takové 
hosty není možné vsadit na pár hodin do 
klády, aby si je místní restauratéři mohli 
dobře zapamatovat. 
• 10. 11. Za velmi nejasný označili od-
borníci vstup do bytu neznámého lapky 
u M. V. v ulici M. Majerové. Ke škodě 
majitelů si odnesl finanční hotovost 
22 000 korun. Za to by byl už háj íček vá-
nočních stromků. 
• 12. 11. Volby nevolby se skoro iden-
tickým způsobem kradlo jen o kousek dál 
u L. D. Hotovost darebák nenašel, tak od-
nesl šperky a nebylo jich málo. Škoda je 
za více než 40 000 korun. 
• 15. 11. Ještě nedávno místní policajt 
okusil na vlastní kůži, jaké to je být okra-
den. Před jeho domem přes noc zmizela 
jeho renaultka a dodnes o ní nikdo neví. 
Poškozený tak přišel o 140 000 korun. 
• Nezvaným, ale častým hostem v na-
šem kraji je slovenská rodina Sztojků. 
Většinou provozují neoprávněný prodej 
(tentokrát to bylo v Kozlově a prodávaly 
se hrnce), ale ani další povedené kousky 
nejsou této rozvětvené rodině cizí. 
• Z neuzamčené kanceláře firmy VITS 
(v areálu bývalého Kovofiniše) se z ne-

LINKA 150 
4.11. Jednotka PS vyprostila uvězněné 
kotě v silu ZD Kozlí 
4 . 1 1 . Dopravní nehoda osobního auto-
mobilu SEAT IBIZA za obcí Habrek 
5.11. Dopravní nehoda osobního auto-
mobilu S-OCTÁVTA u obce Kouty 
6. 11. Požár osobního automobilu u do-
mova důchodců v obci Smrčná. Jednalo 
s eoŠ-105 
6. 11. Spadlý strom přes vozovku 
u obce Hradec 
7.11. Spadlý strom přes vozovku u obce 
Rejčkov 
7. 11. Uvízlý kamion bránící provozu 
v Ledči n. S. Podolí u Sudexu. 
7. 11. Dopravní nehoda osobního auto-
mobilu LADA u Bohumilic 
9. 11. Otevření bytu ve Světlé n. Sáza-
vou, jehož majitel nereagoval na výzvy 
12. 11. Dopravní nehoda osobního auto-
mobilu Š-Forman u obce Hradec 
13.11. Likvidace sršňů v půdním pros-
toru v obci Pavlov 
18. 11. Otevření bytu ve Světlé n. S. Ma-
jitel nereagoval na výzvy. Po otevření 
bytu byl nalezen mrtev 
28. 11. Otevření rodinného domku 
v ulici Na Žižkově, kde byla zraněná 
jeho majitelka 
28.11. Olejová skvrna na vozovce v ulici 
Čechova v Ledči nad Sázavou. 

Z ČINNOSTI ZDRAUOTNŽ 
POSTIŽENÝCH 

I když Sdružení zdravotně posti-
žených v Ledči nad Sázavou je pouze 
příspěvkovou organizací a disponuje 
jen omezenými finančními prostřed-
ky, snaží se pro své členy v rámci 
svých možností zajistit kulturní 
a společenské akce. 

V měsíci listopadu jsme pro své 
členy uspořádali dvě. 
1.11. Zájezd do Horáckého divadla 

v Jihlavě na představení Tris-
tan a Isolda. Pěkný kulturní 
zážitek si z něj odneslo 40 na-
šich členů. 

24.11. Beseda s pohoštěním v ma-
lém sále sokolovny. V dobré 
pohodě se tu sešlo 45 našich 
členů, mezi kterými byla 
i 951etá paní Franclová. Zába-
vu obstarala hudba Hradečan-
ka, při které došlo nejen na 
zpěv, ale i na tanec. 

Vzhledem k tomu, že toto byla 
poslední akce v letošním roce, přeje-
me všem členům pěkné Vánoce a do 
roku 2001 dobrou pohodu a hlavně 
pevné zdraví. 

Výbor SZdP 
v Ledči nad Sázavou 



PŘÍLOHA 
VEDENÍ MĚSTA, RADA MĚSTA A ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA LEDEČ V POLOČASE 
Pravidelně posledními dny měsíce listopadu odejde do historie jeden rok činnosti vykonané práce subjektů 

uvedených v titulu pro město Ledeč nad Sázavou a jeho obyvatele. Vždy při zpětném ohlédnutí se jeví uplynulá 
doba v čase, který se dá přirovnat k mávnutí proutku. Nicméně náš názor je ten, že je co rekapitulovat a hodnotit. 
Jsme přesvědčeni, že na území města bylo odvedeno velké množství práce a je jedno, zda byla vykonána jednot-
livcem, občanem, či podnikatelem, firmami a v neposlední řadě subjektem Město Ledeč. 

Věříme, že naše město je plné občanů, kteří nevidí jen úspěchy někde jinde, ale že jste takoví, kteří umí mít ra-
dost především z toho, co bylo vykonáno pro vás, na území, ve kterém žijeme převážně trvale. Rada prací však 
byla vykonána také pro naše okolí, jeho obyvatele a návštěvníky města. Je zde myšleno rozšíření služeb, vylep-
šení vzhledu města novou výstavbou, opravami a podobně. 

Poslední rok druhého tisíciletí byl zahájen zvoněním nových zvonů z kostela sv. Petra a Pavla, které poprvé 
vydaly svůj hlas, aby ve chvíli zanikly v hluku práskajících petard, svistu létajících raket. Nový rok je také vítán 
pestrobarevným světlem z ohňostroje. Velké setkání lidí o půlnoci hlavně v centru města a velká radost doprová-
zející tuto oslavu nám především naznačila to, že jsou chvíle, kdy umíme společně a neskrývaně radost vyjádřit. 
Jestli tato radost byla předzvěstí pro dobré výsledky v průběhu roku, musíte opět vyhodnotit vy sami. Na nás je, 
pro toto vydání LN vytvořit sumář práce, který zdaleka ne v úplném přehledu připomene ty větší neopomenutel-
né či výrazné výsledky práce kolektivu členů zastupitelstva města včetně finančního vyhodnocení. 

A/ STRATEGICKÁ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA V ROCE 
2000, VČETNĚ AKCÍ S VÝZNAMNÝM DOPADEM NA INFRASTRUKTURU 

MĚSTA 
I. INVESTICE DO ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ POLIKLINIKY (pracoviště laboratoře, gastrosko-

pie, kolonoskopie, ultrazvuku) 
II. PRODEJ BYTŮ - II. ETAPA (90 bytů) přijato 87 nabídek, k 30. 11. 2000 prodáno 52 bytů (v I. etapě 

z nabídnutých 381 bytů k 30. 11. 2000 358 bytů prodáno) 
III. ZAPOJENÍ MĚSTA DO NÁRODNÍHO PROGRAMU ROZVOJE SPORTU - výstavba veřejného spor-

toviště (realizace výstavby víceúčelové plochy u ZŠ Nádražní) 
IV. INVESTICE ČESKOMORAVSKÉ PLYNÁRENSKÉ V ROCE 2000. Realizace plošné plynofikace 

města Ledče nad Sázavou představovala doposud náklady ve výši 20 mil. Kč při uložení cca 15 km po-
trubních rozvodů, to představuje téměř 50 %. 

V. 1. SCHVÁLENÍ URBANISTICKÉ STUDIE PRŮMYSLOVÉ ZÓNY ZAHRÁDECKÁ, HUTNÍ (včetně 
schválení návrhu rozšíření průmyslové zóny Zahrádecká, Hutní z původních 8,25 ha na 11,3 ha). 
2. SCHVÁLENÍ NÁVRHU SMÍŠENÉ ZÓNY V LOKALITĚ ZOUFALKA v KÚ Ledeč n. S. při výjez-
du z města směrem na obec Ostrov (pozemky vlevo) - 2,5 ha 

VI. SCHVÁLENÍ KONCEPCE INFORMAČNÍHO CENTRA (včetně propojení s městskou knihovnou 
a zřízení internetového pracoviště) 

VII. USTAVENÍ SDRUŽENÍ OBCÍ MIKROREGIONU LEDEČSKO společně s 18ti okolními obcemi (obec 
Bělá, Jedlá, Vlastějovice, Bohdaneč, Chřenovice, Kozlov, Prosíčka, Číhošť, Hradec, Vilémovice, Pav-
lov, Ostrov, Horní Paseka, Kouty, Kožlí, Hněvkovice, Bojiště a město Ledeč nad Sázavou) 

VIII. VSTUP MĚSTA DO SDRUŽENÍ OBCÍ POSÁZAVÍ (za účelem sdružení prostředků - program cyklo-
stezky) 



PŘÍLOHA 
B/POZEMKY 

Městské zastupitel, v r. 2000 odsouhlasilo prodej pozemků v hodnotě 155.505 Kč - 9.495 m2. 
Městem Ledeč nad Sázavou byly nakoupeny pozemky v hodnotě 1.123.000 Kč - 27.573 m2. 

C[ PŘÍSPĚVKY SPOLKŮM, SDRUŽENÍM, CÍRKVÍM V ROCE 2000 
Příspěvky z rozhodnutí a kompetenci městského zastupitelstva 
1. Elektrárenské a plynárenské sdružení obcí východních Čech (realizace převodu akcií VčE) 22.305,-Kč 
2. Hasičský záchranný sbor (oprava cisternové stříkačky Tatra 815) 150.000,-
3. Automotoklub Ledeč n. Sázavou (na činnost) 50.000,-
4. Svaz důchodců Ledeč n. Sázavou (na činnost) 8.100,-
5. TJ Sokol Ledeč nad Sázavou (na rekonstrukci toalet a sprch v sokolovně) 70.000,-
6. Děkanský úřad (na elektronický systém věžních hodin kostela + ozvučení kostela) 150.000,-
7. Finanční pomoc pro likvidaci následků povodní 

Obce Poniká 10.000,-
Obec Víchová 10.000,-

8. FOCUS VYSOČINA - sdružení na činnost v protidrogové prevenci 15.000,-
9. Základní škola Komenského v Ledči n. S. (zakoupení počítače) 42.000,-
10. TJ Kovofiniš - oddíl kopané (na činnost) 50.000,-
11. TJ Kovofiniš - oddíl házené (na činnost) 50.000,-
12. Český svaz chovatelů ZO Ledeč n. S. (na činnost) 5.000,-
13. Zvláštní škola Ledeč n. S. (na uspořádání sportovního turnaje) 2.500,-

Do 5.000,- Kč v kompetenci rady města 
1. Provoz kluziště v ul. M. Majerové 2.000,-
2. Kulturní sdružení „Přátelé tichého dotyku" (na činnost) 5.000,-
3. Základní organizace zdravotně postižených (na činnost) 5.000,-
4. Základní umělecká škola Ledeč n. S. (regionál. soutěž divadel, souborů) 2.337,-
5. ADIVADLO Havl. Brod (literární soutěž žáků základních škol) 1.000,-
6. Dům dětí a mládeže Ledeč n. S. (náklady na stravování účastníků recitační soutěže) 1.232,-
7. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR (na činnost) 1.000,-
8. Základní umělecká škola Ledeč n. S. (příspěvek k zajištění Dne hudby) 5.000,-
9. Dům dětí a mládeže Ledeč n. S. (zajištění akce Den dětí) 3.500,-
10. TJ Kovofiniš - vodácký oddíl (na činnost) 5.000,-
11. Ceny vítězů při Běhu Šeptouchovem v Ledči n. S. 5.000,-
12. Integrovaná střední škola - pracoviště Ledeč n. S. (příspěvek na vydání almanachu) 3.000,-
13. Gymnázium Ledeč nad Sázavou (tombola maturitního plesu) 1.000,-
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D/ ODDLUŽENI MĚSTA 
Stav k 30. 11.1999 32.479.000 

k 30. 11.2000 25.545.000 
UHRAZENO 6.934.000 

E/ PROJEKTY NA PŘIPRAVOVANÉ REKONSTRUKCE A VÝSTAVBU 
Přístavba domu čp. 400 170.000 
Hřiště u ZŠ Nádražní 60.000 
Průmyslová zóna 126.000 
Lesopark Šeptouchov 130.000 
Škola Komenského - celková rekonstrukce 520.000 
Bezdrátový městský rozhlas - studie 21.000 

III. etapa domu s pečovatelskou službou - dodatek 20.000 
Hrad Ledeč - celková rehabilitace a využití 104.000 
Hrad Ledeč -1 . etapa - západní křídlo 102.000 
Hrad Ledeč - II. a III. etapa - jižní křídlo a střed 355.000 



PŘÍLOHA 

F/ INVESTICE, OPRAVY A ÚDRŽBA MAJETKU MĚSTA V ROCE 2000 
Laboratoř a endoskopické pracoviště na poliklinice 1.570.000 
Hřiště u ZŠ Komenského 4.200.000 
Vybavení knihovny 40.000 
Příspěvky na přípojky plynu k nemovitostem města 100.000 
Leasingová splátka mikrobusu pro dům s pečovatelskou službou 150.000 
Pořízení útulku pro psy 130.000 
Parkoviště na sídlišti Stínadla 250.000 
Oprava komunikace v ul. Na Žižkově (prostor u moštárny) 215.000 
Oprava nátěrů lávky u nemocnice Háj (včetně nátěrů schodiště k Horní Ledči) 145.000 
Oprava fasády synagogy 200.000 
Hrad Ledeč - oprava střechy -1 . etapa 1.025.000 
Hrad Ledeč - oprava střechy - II. etapa 517.000 
Dokončení chodníků v ul. Lovčen 660.000 
Rekonstrukce chodníků na starém hřbitově zámkovou dlažbou + opravy opěr. zdí 290.000 
Opravy a údržby movitého a nemovitého majetku - drobná údržba 1.330.000 
Rekonstrukce střech mateřské školy v ul. Stínadla 520.000 
Rekonstrukce MŠ v ulici Družstevní 250.000 
Dokončení stavby obchodu a služeb včetně WC 
(info-centrum + veřejné WC + obchodní prostory) 3.400.000 
Koupě domu čp. 52 650.000 

G/ PŘIJATÉ DARY 
Lesní společnost (příspěvek na soc. program) 50.000 
Urban Karel - starosta (ceny starosty města) 20.000 
Společnost FINZA (školství, kultura, tělovýchova) 450.000 
MUDr. Kroutil Jaroslav (školství) 6.000 
Drobní dárci (mateřským školám) 1.000 

H/ KULTURA 
I. Kulturní akce: 

1. Ohňostroj 
2. Vánoční a velikonoční koncert 
3. Den matek 
4. Den hudby 
5. Slavnosti piva (finanční zajištění pořadu skupiny Šlapeto) 
6. Den seniorů 



Hradec č. 67 
584 01 Ledeč nad Sázavou 

Firma Unimont J.C.K. s.r.o. 
otevřela 1. 12. 2000 

ve své provozovně v Hradci čp. 8 

PŮJČOVNU 
elektrického přenosného nářadí 
značky HILTI (vrtací a bourací 

kladiva, a to od lehké příklepové 
vrtačky s odsáváním prachu 

až po těžká bourací kladiva). 

Dále nabízíme v naší nové 
půjčovně 

STAVEBNÍ MECHANIZACI 
(vibrační pěchy, vibrační desky, 

pily na beton a živici, 
dieselové kompresory atd.) 

Provozní doba: 
P O - P Á 6.00-16.00 hod. 

Kontakt: 
0452/62 20 38 
0602/22 36 54 

Před 45 lety zemřel Z* M* Kuděj 

Na snímku je zachycen věžní hodi-
nový stroj z děkanského kostela sv. 
Petra a Pavla. Značná opotřebova-
nost a nepřesnost chodu si vynutila 
nahrazení tohoto mechanického za-
řízení elektronickou časomírou. Věz-
ní hodinové ručičky byly tímto 
strojem pocházejícím od firmy Ada-
mec Čáslav poháněny úctyhodných 
70 let. Nyní je umístěn v prostorách 
muzea na ledečském hradě. Návštěv-
níkům bude předveden i v chodu od 
jara příštího roku. 

V roce 1955 zemřelo několik známých 
ledečských občanů, o mnohých jsem se na 
stránkách Ledečských novin zmínil, ale be-
zesporu nejznámější z nich byl spisovatel 
Zdeněk Matěj Kuděj, který dlouhá léta žil 
v našem městě a byl znám nejen svým rázo-
vitým humorem, ale i tím, že velmi často 
nebyl zcela střízlivý, byla to opravdová fi-
gurka města. 

Ačkoliv nebyl ledečským rodákem (na-
rodil se 24. listopadu 1881 v Hořicích 
v Podkrkonoší), přilnul k posázavskému le-
tovisku a k Posázaví vůbec. Dříve než tu 
však zakotvil trvale, prožil velmi dobro-
družný život. Po vyloučení ze sedmé třídy 
příbramského gymnázia učil se sice nějaký 
čas v lékárně v Pacově a v Sadské, ale žád-
nou zkoušku nesložil a nestal se tedy lékár-
níkem, jak je o něm občas uváděno. Touha 
po dobrodružství a cestování jej přivedla 
v dvaadvaceti letech do Hamburku, kde 
v přístavní krčmě náhodou vyhrál v kost-

kách lodní lístek do New Yorku. Rozjel se 
skutečně do Ameriky, kde prožil šest let, 
která také připomíná ve svých prvních kni-
hách (Bídné dny, Mordovna, Mezi dvěma 
oceány aj.). Po návratu z Ameriky (r. 1912) 
se rozhodl k cestě do Ruska, kde však zažil 
veliké rozčarování. Zcela bezdůvodně byl 
carskou policií zatčen a dříve než byl vy-
hoštěn zpět do Rakousko-Uherska, prodlel 
přes půl roku v ruských vězeních (kniha -
Hostem u báťušky cara). Cestování jej ne-
opustilo ani po návratu z Ruska. Ještě před 
1. světovou válkou cestuje se svým příte-
lem Jaroslavem Haškem Posázavím (Ve 
dvou se to lépe táhne, Když táhne silná čtyř-
ka), po válce pak na Slovensku a Podkar-
patské Rusi. 

Kuděj si nikdy nepřipouštěl starosti o ně-
jaké stálé zaměstnání. Všechna byla jen 
přechodná a krátkodobá. Byl prodavačem, 
dělníkem, úředníkem i redaktorem, ale nej-
větší část svého života prožil jako nezávislý 
spisovatel a překladatel. Sám napsal na čty-
řicet knih, ale ještě více jich přeložil (z ruš-
tiny a angličtiny). 

K Českomoravské vrchovině měl Kuděj 
vřelý vztah. Jezdil sem často už před 1. svě-
tovou válkou, zvláště do Dolních Královic, 
kde žil jeho bratr Jan. Když se po válce na 
Lipnici trvale usadil jeho přítel, malíř Jaro-
slav Panuška a po něm v roce 1921 i Jaro-
slav Hašek, stává se tento kraj trvalým 
působištěm i Kudějovi. Stálý byt měl sice 
v Ledči (nejdéle u paní Anny Krupičkové, 
Havlíčkova ul. 161), ale místa pobytu stále 
střídal, neboť pobýval krátkodobě u svých 
přátel v okolí a nejeden zimní měsíc prožil 
pod „protektorátem" primáře Melichara 
v humpolecké nemocnici. 

V září 1952 opustil Ledeč a přestěhoval 
se do Litomyšle, kde dokončil svou dobro-
družnou pozemskou pouť dne 8. prosince 
1955. OK 

Co nabídne nové Informační centrum 
Nově otevřené Informační centrum nabí-

zí pro širokou veřejnost velkou škálu slu-
žeb. Poskytujeme informace o službách 
ubytování, stravování, jízdních řádech, tiš-
tění dokumentů z disket, inzerci, předpro-
dej vstupenek a přístup na internet pro 
veřejnost. Zájemci se mohou informovat 
o službách poskytovaných ve městě. Prodá-
vají se zde mapy, průvodce a odznaky, při-
pravuje se i kopírování všech dokumentů 
a skenování. V Informačním centruje také 
možnost získat veškeré informace o kultur-
ním dění ve městě i okolí. Zájemci si zde 
mohou také vyzvednout kulturní programy 
všech akcí na daný měsíc, informace o zá-
jezdech do divadel a dalších připravova-
ných akcích. Turistům v letních měsících 
též nabídneme zhlédnutí videofilmů o Led-
či nad Sázavou a okolí. Provádíme i sběr 
amatérských filmů, zhotovení velkoformá-
tových fotografií, foto z fota, puzzle a čtyř-
portrétu z přinesených negativů. Tyto 
služby pro nás zajišťuje firma FotoStar 
z Teplic. 

V novém roce bude mít středisko ve sprá-
vě kino, synagogu a muzeum na hradě. 

Také v těchto zařízeních se připravuje řada 
změn a realizace nových nápadů. V měst-
ském muzeu půjde o rozšíření výstavní plo-
chy a vystavení nových exponátů 
z depozitáře muzea. Otvírací doba muzea 
bude přizpůsobena podobně jako na hra-
dech a zámcích od dubna do října. Pro zá-
jemce bude zpřístupněna vyhlídka z hradní 
věže. Plně budou využívané prostory syna-
gogy pro koncerty a výstavy, z nichž první 
je připravena na leden 2001.1 v kině se při-
pravují změny v programu a rádi bychom 
zde pořádali přehlídky filmů a to nejenom 
celovečerních. 

V budoucnu se připravuje vydání vlast-
ních propagačních materiálů, vhodných 
zvláště pro návštěvníky našeho města v růz-
ných jazykových mutacích. Zveme všechny 
občany k návštěvě našeho Informačního 
centra na Husově náměstí, kde nás najdete 
Po - Pá 8.00 - 12.00 a 12.30 - 16.00, v let-
ních měsících budeme naše služby poskyto-
vat i v sobotu. Zájemci o některou z našich 
aktivit se mohou informovat na telefonu 
0452/62 14 71 nebo využít naší mailové ad-
resy IS@ledec-net.cz. František Pleva 

mailto:IS@ledec-net.cz


POKOJSKÁ A SLAVNÉ HVĚZDY 
V závěru října přinesly agentury zprá-

vu, že v 86 letech zemřela v rakouském 
Salzburgu herečka Lída Baarová. Byla 
pražskou rodačkou, narodila se 7. září 
1914 a jmenovala se Ludmila Babková. 

Při začátcích své filmové kariéry si 
změnila jméno po příteli svého otce, spi-
sovateli J. Š. Baarovi, na Ludmilu Baaro-
vou. V roce 1935 nastoupila k ní do 
služby jako pokojská z Ledče Marie Pír-
ková (provd. Plevová). Jako osmnáctileté 
děvče z chudé rodiny musela jít do služ-
by v Praze, aby uživila sebe i matku, kte-
rá v té době nedostávala žádný důchod. 
Zde jí tehdejší pracovní úřad doporučil 
k Lídě Baarové. Dodnes vzpomíná na její 
přepychově zařízenou vilu na Hanspaul-
ce, kde v polovině bydleli její rodiče 
a v druhé polovině ona. Často přijímala 
návštěvy a hlavně pány z řad politiků, 
umělců, herců a ctitelů. Ve službě tak 

poznala řadu tehdejších populárních lidí. 
Ti jí nosili velké kytice květin a nejvíce 
růže, které měla nejraději. Chodívávala 
k ní její sestra Zora Babko vá, která též 
hrávala ve filmech pod pseudonymem 
Zora Janů. Sestra byla o sedm let mladší 
a ukončila svůj život v roce 1946 skokem 
z okna. K sebevraždě ji dohnala nepodlo-
žená obvinění její sestry z kolaborace, 
která jí ale nebyla dokázána. 

Když odjela herečka natáčet filmy do Ně-
mecka nebo někam dál od domova, vždy se 
celý dům čistil, vše se muselo jenom blýs-
kat, a tak práce bylo hodně. Paní Plevová na 
ni vzpomíná v dobrém, dostávala dobrý 
plat, jídlo a občas i nějaký dárek, včetně 
staršího oblečení. Později se ale vdala a vrá-
tila se zpět do Ledče, kde založila rodinu 
a dosud zde žije. Na památku dostala od 
Lídy Baarové mimo jiné i fotografii s věno-
váním, kterou zde otiskuj eme. F.P. 

Předpokládám, že všichni tušíte oč tu 
půjde, zvláště když připomenu, že toto 
vydání Ledečských novin je dvanácté 
v tomto roce, tudíž vánoční. Ano, bude 
řeč o rybě, která se u nás stala symbolem 
Vánoc stejně tak, jako třeba stromeček 
a vánoční cukroví. Že to tak neberou 
všichni, o tom vás přesvědčí následující 
citace od tolik úspěšných pořadatelů ne-
dávné olympiády v Sydney - Australanů: 
„Kapr je kostnatý, nevalné chuti a bahen-
ního zápachu. A strašně rychle se množí. 
Zkrátka takový plevel mezi rybami, co se 
hodí na hnojení, ale rozhodně ne k jídlu. 
Ti Češi musejí být ale divný národ, když 

0 KAPROVI 
něco takového pojídají dobrovolně, a ješ-
tě k tomu ve svátek." 

Dodnes není zcela jasné, kdy přesně 
a odkud se k nám kapr dostal, zřejmě 
z Asie, snad z Číny. Jisté však je, že Češi 
jej znají a s přestávkami mají na jídelníč-
ku už minimálně deset století. Největší-
ho rozvoje dosáhlo rybníkářství v 
16. století, naopak hned o století později 
se už ryby definitivně staly jen výsadou 
vrchnosti. Rozvoj rybníkářství byl jen lo-
gickým vývojovým trendem - s přibývá-
ním obyvatelstva přestaly stačit ryby 
z jezer, řek a potoků, pro mnichy byly 
zase jedním z mála možných pokrmů 

v postním období a rybníky slibovaly je-
jich nepřetržitou zásobu. 

Možná, že právě ve spojení tradice 
postního jídla a postupně vymizelé důle-
žité části lidového jídelníčku lze hledat 
odpověď na otázku, proč se právě kapr 
stal hlavním jídlem pouze příležitostně, 
v době sváteční, a nakonec vlastně o Vá-
nocích. Ještě v druhé polovině 19. století 
byl kapr na štědrovečerním stole totiž jen 
výsadou zámožných rodin. A vy si nene-
chte vzít svůj symbol Štědrého dne ani 
vzdálenými Australany. Doufám, že le-
tošní vánoční kapři nebudou jen pro zá-
možné. OK 

SANKARI 
V dnešní době se na sníh těší jen děti a mi-

lovníci lyžování. A přece není daleko doba, kdy 
sníh toužebně očekávali i v horských oblastech, 
hlavně na Šumavě, aby ho mohli využít. 
Usnadňoval totiž lidem těžkou a namáhavou 
práci při sáňkování dřeva. 

Zima byla vhodným obdobím pro těžbu mo-
hutných stromů z vybraných lesních oblastí 
s tím nejcennějším dřívím. Kmeny padaly lehce 
k zemi do bílé peřinky, která současně dobře 
chránila před poškozením mladé stromky, vy-
rostlé obvykle z přirozené obnovy, ze semen. 

Dnes si takovou práci nedovedeme předsta-
vit bez motorových pil a speciálních mecha-
nismů, i když v přibližování dřeva bývá stále 
nej spolehlivějším pomocníkem kůň. Ještě po 
roce 1945 dřevorubci káceli kmeny výhradně 
ručními pilami. Kmeny i rovnané dřevo přibli-
žovali statní voli nebo koně. V zimě se ale zá-
sadně sáňkovalo. Většina vytěženého dřeva se 
v létě a podzimu svážela k odvozním cestám 
na sklady nebo k plavebnímu kanálu i větším 
potokům a řekám, vhodným pro jarní plavbu. 
Buď volnou - jednotlivé kmeny, či hromad-
nou-jako vory. 

V hraničních horách, v rozlehlých lesních 
porostech se sáňkováním dostávalo na odvoz-
ní místa až 75 % dřeva rovnaného a asi 33 % 
značně objemné kulatiny. Bývalo zvykem, že 
si každý dřevorubec i „sáňkař" v jedné osobě 

přes sezónu sám vyznačené stromy pokácel, 
připravil a určil nejvhodnější trasu k jejich do-
pravě sáňkováním. Často musel pracně a peč-
livě odstranit překážky ležící v cestě. Proto 
v lesích pracovaly vždy dvojice dřevorubců. 
Ostatně práce s ruční pilou - břichatkou, by 
ani jinak nebyla možná. 

Při těžbě si dřevorubci stavěli v porostech 
figury - hranice rovnaného dříví. Cím byly 
mezi nimi menší vzdálenosti, tím byla snazší 
příprava k sáňkování. Když pak napadlo dost 
sněhu (a toho bývalo na Šumavě ve vyšších 
polohách 2 - 3 m), upravili si sněžnicemi 
a dřevěnými lopatami jednu cestu pro vlastní 
sáňkování a k té postupně připravovali síť pot-
řebných cestiček. 

Prošlapávání a jejich úprava ve vysokém 
sněhu byla velice obtížná práce. Také se muse-
ly do hor vynést těžké sáně na vlastních zá-
dech a odházet množství sněhu okolo hromad 
a paty stromů. Výhodou bylo, že v létě rovna-
né dřevo bylo již částečně proschlé a lépe se na 
saně nakládalo. 

Sáňkaři saně zatěžovali a podle spádu trati 
přivazovali řetězy jeden nebo více menších ba-
líků dříví jak brzdu. Tyto brzdné balíky nazýva-
li psi nebo býci. V místech s vysokou vrstvou 
sněhové nadílky si museli lidé tyčemi označo-
vat připravené dřevo, aby ho vůbec našli. 

Sáně zhotovené pro odvoz dřeva bývaly 
dlouhé obvykle až 2,90 m pro rovnější tratě, 
anebo to byly krátké jednonožičkové pro tratě 
příkřejší. Pevná oj byla z prokřesané břízy. 

Každý sáňkař nosil pevné holinky nebo alespoň 
pořádná bagančata. Oba typy bot byly řádně 
okované na špici i patách. 

Na sáně se naložilo až 2,5 m3 kulatiny a od-
vézt takový náklad bezpečně na místo určení 
vyžadovalo nejen velké zkušenosti, ale i potře-
bnou odvahu a fortel. Používaly se i saně bez 
oje, tzv. rohačky. Brzdilo se obvykle nohama, 
tyčí, a tak se rej doválo - držel se správný směr. 

Výhodou při sáňkování bylo, že nedocháze-
lo k odření okolních stojících stromů v hus-
tých smrkových porostech ani ke tvoření 
známých erosních rýh na lesních půdách. Veš-
keré dřevo zůstávalo naprosto čisté, jako při 
plavbě. Nevýhodou byla obrovská lidská dřina 
a vysoké riziko těžkých úrazů, často končících 
smrtí sáňkařů. Jenže o dřevorubce nouze ne-
byla. Výdělek byl totiž mimořádně vysoký 
vzhledem k náročnosti a namáhavosti práce. 
Však sehraná dvojice stahala denně až 40 m3 

kulatiny do kuželů a sáňkař přiblížil za směnu 
asi 5 m dříví dlouhého a 6 - 8 m3 dříví rovna-
ného, což je úctyhodný výkon. 

Všichni lidé vázaní na výdělek v lesích vítali 
zimu s radostí. Přitom měli samozřejmě rádi 
i horké léto, kdy jim nadělané dřevo dobře pro-
schlo, nebo podzimní mrholení a mrazíky s ji-
novatkou, kdy dříví dobře klouzalo po zemi. 

Tato stará profese patří minulosti. Skončila 
prakticky rokem 1950. Různé druhy provoz-
ních saní jsou dnes součástí expozic v šumav-
ských muzeích i v zámku Ohrada v Hluboké. 
Právem se považují za vzácné exponáty. 
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7. Mimořádné výstavy v městském muzeu 

Ledeč ve 3. tisíciletí (cena starosty) 
Výstava obrazů Pavla Kopeckého 
Výstava akvarelů Karla Kubíčka 
Výstava fotografií Andreje Barly z Cejlonu 
Výstava keramiky Jindřicha a Otýlie Kletvíkových 
Koncert Evy Henychové 

1.007.000 

258.000 
749.000 

II. Cena starosty 
1. Literárně dramatická 
2. Hudebně pěvecká 
3. Výtvarná činnost 
4. Chovatelská činnost 
5. Sportovní rybaření 
6. Atletický čtyřboj ledečských škol 
7. Běh Šeptouchovem 
8. Ocenění aktivity práce s mládeží 

Vydání knihy Staré pohlednice Havlíckobrodska 
Z toho: 
Vlastní zdroje 
Sdružené prostředky obcí a podnikatelů 

CH/ FINANČNÍ VYROVNÁNÍ ZTRÁT AUTOBUSOVÉ DOPRAVY NA 
LEDEČSKU 

Městem Ledeč nad Sázavou hrazeno 653.000 Kč 
(Město Ledeč n. Sázavou hradí 35 %, zbytek hradí 17 přilehlých obcí) 

1/ TECHNICKÉ SLUŽBY, s. r. o. LEDEČ NAD SÁZAVOU 
- společnost ve 100% vlastnictví města 

Obrat společnosti za I. - XI./2000 12.267.000 Kč 
Práce pro město Ledeč nad Sázavou 8.769.000 Kč 
Výkony pro cizí 3.498.000 

Pořízený majetek nad 5000 Kč v r. 2000: 
1. Štěpkovač dřevní hmoty 
2. Pick-up dodávkový automobil 

213.200 (bez DPH) 
296.700 (bez DPH) 
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3. Ruční paletizační vozík 9.270 (bez DPH) 
4. Kfovinořez 20.373 
5. Drobný hmotný majetek celkem 25.890 Kč 

Právě jste dospěli na konec přehledu. Je však nutné poznamenat, že za každým názvem a finanční výší není 
vždy lehké vystopovat kolik úsilí, času a práce bylo zapotřebí k dokončení díla. Jen ten, kdo si všímá, či pravi-
delně sleduje, si dokáže vytvořit úsudek, jak bylo s veřejnými prostředky naloženo. Protože těchto finančních 
prostředků nebude na dlouhou dobu dostatek, je nutné realizovat taková řešení, která jsou ve shodě s potřebou 
životností díla a s důsledností nad dodržením technologického postupu včetně kvality. Nyní nám dovolte zmínit 
se krátkým komentářem k nejrozsáhlejší akci na území města a tou je plošná plynofikace. Přestože, zde není 
Město Ledeč investorem, tak se zde jedná o dosud nevídaný zásah na celém území města, kdy celkový rozsah 
prací převýší 50 mil. Kč. Je velice dobře, že Českomoravská plynárenská a. s. ujednala s dodavatelem stavby ve-
lice krátký termín a do konce měsíce května 2001 by měly být téměř veškeré práce ukončeny. Nicméně průběh 
zimního období ukáže, zda bude možno v zavedeném tempu prací pokračovat. I tak by měl být naplněn předpo-
klad, že pro následné zimní období 2001/02 bude na území města přiveden zemní plyn. 

Zde chceme důsledně upozornit, že úpravy či provádění plynofikace u svých nemovitostí je nutno započít až 
v době, kdy zemní plyn bude u vašeho hlavního uzávěru plynu. Jedině tak je možné se vyhnout nepříjemnostem, 
které bychom z naší strany neuměli řešit. Jiné to bude tam, kde majitel si zachová vícepalivový systém, a tak ne-
bude vůbec závislý na jediném zdroji. Vždy tuto možnost velice zvažujte. Z poslední doby je známa i situace 
o nepříznivém vývoji cen zemního plynu, proto každý by měl zvažovat i tyto otázky. Jediným nezpochybnitel-
ným přínosem této plynofikace zůstane výrazné snížení škodlivých emisí, proto budeme vítat každé připojení, 
které tomuto efektu napomůže. Ale i tak je vždy nutné mít na paměti především vaše ekonomické možnosti. 

Uplynulým obdobím nebyly ukončeny i některé další rozestavěné stavby. Bude pokračovat vestavba dvou no-
vých bytů v Háji a rekonstrukce střech nad stravovacím provozem. Konec května bude časem, kdy školákům 
bude předáno špičkové víceúčelové hřiště, které v mimovyučovacím čase bude v maximální míře přístupné veš-
keré mládeži. Nadále bude pokračovat přestavba a rekonstrukce Základní školy v ul. Komenského a po prázdni-
nách příštího roku bude žákům a učitelům vrácena celá část, která byla jimi užívána do konce letošního října. 
V očekávání a přípravách jsou další investiční akce. O jejich zahájení a námi očekávaném výsledku, či přínosu 
vás postupně budeme informovat na stránkách Ledečských novin. 

Nyní, při závěru tohoto vyhodnocení, nám dovolte poděkovat všem obyvatelům města za celkově dobré vzta-
hy a mnohým za snahu přispět a pomoci. Také si vážíme zlepšení vzájemných vztahů mezi vedením Města a ve-
dením firem na území města působících, včetně fyzických podnikajících osob. Jejich výsledky, a ty jsou vesměs 
pozitivní, jsou přínosem nejen daňovým ve prospěch Města, ale též přínosem vám, kteří jste u nich v zaměstna-
neckém poměru. Nelze si přát v této oblasti nic víc, než, aby tento příznivý vývojový trend pokračoval. 

Pro závěrečné dny tohoto roku patří od nás vám všem poděkování za odvedenou práci a také si dovolu-
jeme vyslovit přání, aby i vy, vaše rodiny a blízcí jste mohli roční zpětné ohlédnutí zhodnotit kladně. 
Šťastné a klidné prožití Vánoc, radostně veselé prožití posledních dnů roku 2000, posledního roku 2. tisí-
ciletí vám přejeme za vedení Města Ledeč nad Sázavou a jeho zastupitelstvo. Nicméně tímto vaše dny ne-
končí, a proto i nadále prožívejte nový rok 2001 v plném zdraví, osobní a rodinné pohodě. 

Karel Urban 
starosta města 

Jaroslav Poborský 
zástupce starosty 
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Městský úřad, Husovo náměstí 7, Ledeč nad Sázavou 
Tel.: 626210-12, 621832, fax: 626684, e-mail: mesto@ledec-net.cz, www.ledec-net.cz 

I. patro 

Obřadní síň 
Jméno Č. dveří 

101 
Tel. linka 

Odbor správní, sociální 
vedoucí odboru 
oddělení sociální 
vedoucí oddělení 

oddělení správní 
vedoucí oddělení 
živnostenský úřad 

evidence obyvatel 
matrika 

a organizační 
Ing. Július Barta 

Josef Forst 
Ivana Gampeová 

Milena Peroutková 

Bohuslava Vondrušová 
Iveta Kalivodová 
Lidmila Vášová 

Jaroslava Horajsová 
Marie Bělohradská 

114 

113 
112 
112 

109 
109 
109 
108 
106 

108 

130 
128 
129 

127 
107 
127 
109 
110 

II. patro 
Kancelář starosty 
zasedací místnost 
sekretariát, podatelna 
starosta 
místostarosta 
tajemnice 

Jitka Urbanová 
Karel Urban 

Jaroslav Poborský 
Jiřina Kubistová 

202 
203 
208 
209 
212 

102 
103, 626604 
104, 621412 
106, 621419 

Odbor ekonomický, majetkový a investiční 
oddělení investic 
vedoucí oddělení 
pokladna 
oddělení finanční 
vedoucí oddělení 
účtárna 

Bohumil Svoboda 
Marie Starová 

Ludmila Štěpánková 
Marie Šmejkalová 

Eva Viktorová 
Milada Hermanová 

215 
213 

217 
220 
220 
220 

111 
132 

112 
116 
115 
114 

mailto:mesto@ledec-net.cz
http://www.ledec-net.cz
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620767 
620767 

III. patro 
Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí 
vedoucí odboru 
oddělení výstavby 
vedoucí oddělení 

Ing. Břetislav Dvořák 

Tomáš Březík 
Zdena Cubanová 

Marie Komárovská 
Alena Prášková 

oddělení živ. prostředí 
vedoucí oddělení Jana Fotrová 306 

Jaroslava Bezstarostová 306 

Odbor školský, kontrolní a tiskový 
vedoucí odboru Otakar Kubát 308 

Olga Kluchová 308 

Okresní úřad Havl. Brod 
Kontaktní místo SPP Vladimíra Pajerová 

Jana Zavřelová 



BLAHOPRANI KARLU VRÁNOVI 
24. srpna 2000 se dožil mons. dr. Karel 

Vrána, přední český teolog, filozof, esejista 
a rodák z nedaleké zatopené Zahrádky, pěta-
sedmdesáti let. A v prosinci oslavuje kulaté 
kněžské jubileum. Jeho osobnost připomí-
náme dvěma články. 

MÁ VLAST EVROPSKY ROZMÁ-
CHLOU 

Karlu Vránovi blahopřeji z dálky: Před-
stavuji si monsignora vždycky vzpřímené-
ho, stojícího jako pastýře, oporu, dobro-
tivého ochránce, pomocníka, rádce. Setkání 
s Karlem Vránou přirovnávám k zastávce 
pod stinným stromem na vyprahlé cestě za 
letního vedra. Z chládku se uklidněni rozhlí-
žíme vůkol, krajina libá, co nám vlastně při-
padalo v parnu tak úmorné? Stejně mizí za 
rozhovoru s Karlem Vránou pochmurné 
obavy, zjasňují se obzory, sunoucí se za hra-
nice viditelného a slyšitelného. Není divu, 
že se básník Ivan Diviš utíkal se svými stras-
tmi ke Karlu Vránovi, že na jeho dopis čeká-
val. Korespondence s monsignorem Vránou 
mu přinášela útěchu a povzbuzení za strmé-
ho putování trním a hložím. Proč trním 
a hložím? Starosti Ivana přesahovaly osobní 
okruh, byly vesmírné, na rozmluvu s ním 
stačil málokdo. 

Za námi přišel Karel Vrána v padesátých 
letech do Sand im Taufers v jižních Tyro-
lích, kde jsme bydleli u Hellwegrů. V sou-
sedství pobýval u přátel Pater Petřík, který 
se tehdy pohyboval kolem mnichovské sta-
nice Radia RFE, znal mého manžela i mne 
a spolubratra Karla za námi, českými zná-
mými přivedl. Čekali spolu před vchodem 
do zámečku: kněz Petřík neveliký, světlo-
vlasý, obrýlený a vrtivý, velebný pán Vrána, 
vzhledný mladý muž s černými vlnitými 
vlasy, vysoký, pevný jak lamželezo z hor. 
Naše přátelství se vzápětí rozvíjelo: můj 
manžel se narodil v Brixenu a vzpomínky na 
výstavné město - biskupské sídlo, na idylic-
kou školní dobu, na rajské pobyty v nedale-
ké vsi Slzenbaumu ho neodbytně 
přitahovaly do krajiny dětství. Karel Vrána 
měl pokojík ve Weitentalu u pana učitele. 
Scházívali jsme se v létě v Tyrolích pravi-
delně kolem Sterzingu, Brunecku, v St. 
Konstantinu pod Schlemem. Karla Vránu 
a mého manžela spojovala jak oblíbená alp-
ská údolí, tak společné názory a zájem o filo-
zofii. I naše děti rády vídaly Don Carla, 
který se k nim sice strýčkovsky neskláněl, 
ale přesto je chápal, bral je vážně. Věděly 
také, že nakonec peču každou sobotu 
z máku, který kvetl a uzrál na poli u Vaudoi-
es a který nám ve velkém plátěném pytlíku 
na podzim dodal Don Carlo - ani takovou 
obtíž nepovažoval za malichernou. 

Karla Vránu - Pavla Želivana jsem také 
potkávala na stránkách časopisů a novin, do 
nichž jsme oba přispívali, v Perspektivách 
přejmenovaných z Proměn (za redaktorství 
moudrého dr. Radimského - Petra Dena), 
v římském Novém Životě, tu a tam ve Svě-
dectví, snad i v australském Novém Domo-
vě, americkém Hlasu Domova, ve Sklizni. 
Čtení, psaní a vydávání knih patřilo kromě 
povolání nedělitelně k samozřejmým čin-
nostem Karla Vrány. Měl vliv na vydavatel-
ský program Křesťanské akademie v Římě, 

kterou založil a kde vycházely také překlady 
Dawsona, Gertrudy von le Fort, Hopkinse 
aj. V edici poezie Vigilie se objevil Zdeněk 
Rotrekl, Milada Součková, nepřeslechnutel-
ný Pavel Javor - dr. Škvor z Kanady, za-
hřměl Jan Zahradníček se zasvěceným 
úvodem Karla Vrány, vyšly eseje Rio Preis-
nera a Jana Čepa. Vránův styk s autory se 
neomezoval na papírový. Janu Čepovi s že-
nou Primerose a dětmi Klárkou a Janem 
umožnil prázdninový pobyt v tyrolském 
Kastelruthu, v Tyrolích organizoval kulturní 
sympozia, s dr. Skalickým spolupracoval 
v edici Studium. Po návratu domů se krátce 
podílel na redakci porevolučních Souvislos-
tí. Císařův Mim v Souborných spisech V. 
Renče se zaskvěl ze svitavského nakladatel-
ství Trinitas, kde Karel Vrána spolupůsobí. 

Snadnější je bezpochyby vypočítávat vy-
davatelské zásluhy Karla Vrány než hodno-
tit jeho vlastní spisy. Vyzdvihnout bych 
chtěla alespoň Vránův rozbor velkolepého 
vidění Theillarda de Chardin o vývoji Stvo-
ření, jehož (i jiné moderní přírodovědce) 
Vrána přiblížil českému čtenáři. Bývá-li 
Vránovu slohu vytýkán lyrismus, je to právě 
důkazem o účasti citu, o snaze uhodnout 
přesně odstín, neublížit, nepřestřelit, sdělo-
vat výstižně. 

Karel Vrána strávil mládí na Českomorav-
ské vrchovině, kde se narodil. Protože je muž 
netruchlící, odpouštějící, z radosti žijící, od-
chodem (nuceným!) do ciziny domov neztra-
til, nýbrž rozšířil, má vlast evropsky 
rozmáchlou. Přednášel filozofii na univerzi-
tách v Římě a Neapoli, teologii v semináři 
vjihoitalském Beneventu (odtud pojmenová-
ní Don Carlo a napínavé zkazky, které pan 
profesor Vrána vyprávěl o divech víry: zkla-
maný a rozlícený Jižan, jehož nebesa nevy-
slechla, popadl svěcený obraz, postavil 
v poli, zacílil, prostřelil a z vyobrazeného 
Srdce vytryskla krev. Stalo se v zemi, kde ko-
houti kráčívali v procesích...). Byl rektorem 
koleje Nepomucenum v Římě, zotavovával 
se v Tyrolích, s nepřístupnými Čechami se 
spojoval alespoň za návštěv sestry a švagra. 
Porozumět si dovede na zcela rozličných 
místech s prarůznými lidmi: s hodnostáři, 
s umělci, s teology, s polskými řeholnicemi, 
hospodařícími v bohosloveckém učilišti, 
s vědci, se sedláky ze sousedství. Pamatuji si, 
jak býval hoštěn na alpské objížďce v nejza-
padlejších cípech podhůří, zván na chléb se 
slaninou, sklínku vína a pohovor! 

Střed rozevlátého Vránova domova, rodná 
obec Zahrádka u Ledče nad Sázavou, už není 
na mapě Čech. Byla zatopena, obětována na 
stavbu želivské přehrady. Z městečka Za-
hrádky zbyl jen zavřený kostel s románským 
portálem, kol dokola obrostlý lesem. V pově-
domí stárnoucích obyvatel trvají uplynulá za-
hrádecká léta, pěšiny k milým, vlastní 
domky, rodinné události... Práce Karla Vrány 
je sice doma vydatným mlčením obklopena, 
není však „ničivou vodu" zaplavena, je čás-
tečně přístupná a zcela sledovatelná. Přejeme 
mons. Vránovi, aby jeho činnost ve stínu ne-
zůstávala, nýbrž stín na vyprahlých cestách 
skýtala. A ještě mnohá tvůrčí léta, aby jeho 
dílo rostlo a dál posilovalo! 

Gertruda Gruberová, 
malířka a spisovatelka, Rosenheim 

POUTNÍK A OŽIVOVATEL 
Jeden z mých nejranějších, velice živě 

uvědomovaných zážitků je bourání prasta-
rého trhového městečka Zahrádky. Píše se 
začátek sedmdesátých let, vyrůstám ve vsi 
patřící do zahrádecké farnosti a jednoho 
dne s rodiči scházím silničkou od vrchu 
Šafranice do údolí, do Zahrádky, v jejímž 
středu stojí románský kostel sv. Víta. Pa-
matuji se, jak smutní, strhaní lidé kolem nás 
krompáči a palicemi pomalu bourali své 
domy a statky, ve kterých jejich rody pobý-
valy po mnoho staletí. Bourat byli nuceni, 
neboť z rozhodnutí strany a vlády se na ne-
daleké řece Želivce měla uskutečnit stavba 
století, vodní socialistická přehrada - poto-
pa a městečko tak muselo ustoupit. Vzpo-
mínám si na praskání rozlamovaných 
krovů, na viditelné rozrušování té pospoli-
tosti, které se říká obec, comunio. Až poz-
ději jsem si uvědomil, že v té chvíli bylo se 
zemí srovnáváno také domovské stavení 
Karla Vrány, č.p. l a v něm zřejmě rozští-
pávána jeho rodná kolébka. V otci Vránovi 
se nesmazatelně a hlubinně usadil tón toho-
to vysočinského místa, přestože z něj brzy 
odešel do světa. Ta středoevropská obec 
byla pevně zabydlena v řádu vesmíru a její 
společenství, osazenstvo, tvořilo málem ro-
dinný celek, kruh originálních a samorost-
Iých strejců a tetek, sahajících od kováře 
pana Tulacha, který trhával zuby, přes ta-
nečního mistra Miláčka až po osobnost 
obětavého kněze a otcovského přítele Jose-
fa Toufara, pozdějšího čihošťského mučed-
níka, který měl na životní cestu otce Vrány 
velký vliv. 

Karla Vránu jsem nejdříve potkával ve 
vyprávěních a vzpomínkách. V kraji a ro-
dině (Vondrovi a Vránovi byli blízcí přáte-
lé) se na něj vzpomínalo srdečně, jako na 
„našeho Karlíka." Poté, na konci osmdesá-
tých let, se ke mně dostaly některé z jeho 
textů a nakonec jsem poznal a spřátelil se 
i se samotným otcem Karlem. Přijal mě 
bez rozpaků, velkoryse, jako jednoho ze 
společné domovské obce. A díky jeho po-
bídkám se mi jeho druhá vlast, Itálie, stala 
postupně tak blízkou a přátelskou. Poznal 
jsem v něm nejenom přesně a bystrozrace 
formulujícího a evropsky zabydleného 
Pavla Želivana (pseudonym se zřetelným 
echem na rodné končiny), hluboce pouče-
ného ve vědě, kultuře a filozofii, ale přede-
vším drahého, pomáhajícího, vždy blízce 
stojícího člověka. A tu jsem si uvědomo-
val, že jeho vnitřní obec není zbořena a za-
topena, ale že naopak stále pevně drží, 
budována jako hrad v nitru, pohromadě 
v živé, tvořivé svobodě. Vždy, když si ří-
kám slova z jedné básně Vladimíra Hola-
na: „Všude tam, kde se jeho poutnická hůl 
dotkla země, ozval se hlas některého z mrt-
vých....", tane mi na mysli právě otec Ka-
rel Vrána. Poutník a oživovatel, který nám 
otevírá tajemství evropského ducha. Od-
krývá naše společné rodové kořeny, před-
stavuje tváře těch dávných mrtvých 
a přesto svým odkazem živoucích! A vy-
provází nás směrem k domovu, do té jedné 
jediné a jedinečné zahrady, Zahrádky Bo-
žího království. 

Miloš Doležal 



SETKANÍ S DOMINIKEM 
Pravidelní čtenáři Ledečských novin si jistě vzpomenou na velmi pěkné dopisy Len-

ky Sukdolákové, které nám právě před rokem posílala ze Spojených států amerických. 
Nezapomíná na nás ani letos a její pozdrav je stylový, i když ne typicky vánoční. Kro-
mě jiných, jistě zajímavých setkání, s e j í podařilo setkání se zlatým klukem od ledu, 
dnes už žijící legendou českého i světového hokeje - Dominikem Haškem (Lenka je 
druhá zleva). Věřím, že to není Lenčino poslední eso v Americe a že nám o příštích za-
j ímavých setkání ze svých cest zase něco napíše. Budeme se těšit. OK 

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE 
divize Čechy, Čermákova 1951, 272 01 Kladno 

Tel.: 0312/620 090, 91 

nabízí svým pojištěncům na rok 2001 
Příspěvky z fondu prevence vyplácené od 1.1. 2001 

• příspěvky na podpůrně rehabilitační programy (masáže, cvičení, sauno-
vání) v zařízeních nasmlouvaných ZP M-A do 350,- Kč za rok 

• příspěvek na antikoncepci do 400,- Kč za rok 
• příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě 
• příspěvek na očkování proti Haemophilu 
• příspěvek na ozdravné pobyty dětí do 500,- Kč za rok 
• příspěvek na fixní ortodoncii do 800,- Kč za rok/l čelist 
• zvýhodnění dárců krve - nositelů Janského plakety po 1.4. 1997 do 

3000,- Kč zlatá 
• vitamínová podpora pro dárce krve 
• příspěvek na sportovní prohlídky do 500,- Kč 
• příspěvek na pobyty pořádané ZP M-A pro děti alergiky u moře, na ho-

rách do 7 000,- Kč 
• vybrané hodiny plavání - Plavecký bazén Havlíčkův Brod, pátek 16-17 

hodin (po předložení průkazu pojištěnce ZP M-A) 

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE zajišťuje svým pojištěn-
cům slevy: 
• na pojištění léčebných výloh do zahraničí 
• ve vybraných prodejnách: Oční optika Fibinger s. r. o., Ledeč n. S. 

Textil Hana Nápravníková, Ledeč n. S. 
KONTAKTNÍ MÍSTO: 
Ledeč nad Sázavou, Habrecká 450 (poliklinika) 
TELEFON: 0452/62 10 14 

UREDNI HODINY: 
PO-ST 7.30-11.00; 
ÚT-ČT 7.30-11.00; 

12.00-16.30 hodin 
12.00-16.00 hodin 

t v i a n o l 

Katalogový prodej 
domácích spotřebičů 

na splátky s 0% navýšením 

NOVE I PRODEJ 
NÁBYTKU A ZLATA 

Kontaktujte zprostředkovatele: 
Libuše Nováková 

Havlíčkova 186 
584 01 Ledeč nad Sázavou 

Tel.: 0452/62 60 37 
0604-16 13 02 

ST: 8.00-10.00; 
14.00-16.00 h. 

PÁ: 14.00-16.00 h. 

I VY SE MŮŽETE STÁT 
ZPROSTŘEDKOVATELEM! 

NEJLEVNEJSI 
POVINNÉ RUČENÍ 

Česká podnikatelská 
pojišťovna a. s. 

Kontaktní místo: Havlíčkova 186, 
Ledeč nad Sázavou 

Tel.: 0452/62 60 37; 0604-1613 02 
ST: 8 .00 -10 .00 ; 1 4 . 0 0 - 1 6 . 0 0 

PÁ: 1 4 . 0 0 - 1 6 . 0 0 

BÁJEČNÁ DOVOLENÁ 
ZA SKVĚLÉ CENY 

LÉTO 2001 
PRODEJ LETNÍCH ZÁJEZDU ZAHAJEN 

BULHARSKO 
celé pobřeží 

-letecky 8,11,12 a 15 dní 
již od 8.590, dítě od 7.790 Kč 
- kombinované bus - letadlo 

11, 12, 13, 15 a 22 dní 
od 5.690, dítě od 4.690 Kč 

- autokarem na 17 dní 
od 7.290, dítě od 5.990 Kč 

ŘECKO 
ostrov THASSOS 

již od 11.290, dítě 7.500 Kč 
- letecky STAVROS 

od 10.790, dítě od 7.500 Kč 
- kombinované THASSOS, STAVROS 

od 7.900, dítě 5.900 Kč 
Prodej zahájen 11. prosince 2 0 0 0 

Informace a katalogy: 
Kancelář poj. UNIVERSAL 

Havlíčkova 186, Ledeč n. Sázavou 
Středa 8-10 
Pátek 

14-16 
14-16 



Z Ledče nad Sázavou 
až k Atlantiku 

Jsou věci, které se dají velmi těžko vy-
jádřit slovy a už vůbec ne penězi. Myslím, 
že právě takové je přátelství, které vzniklo 
mezi školami a městy Saint Jean de Monts 
a Ledeč nad Sázavou. 

Na počátku tohoto přátelství bylo něko-
lik dopisů při hledání partnerské školy, prv-
ní návštěva zástupce francouzské školy 
u nás, a pak už první zájezd našich studentů 
do půvabného bretaňského městečka Saint 
Jean de Monts, které leží přímo na pobřeží 
Atlantského oceánu. 

Nadšení, s jakým se vrátily děti z prvního 
zájezdu, se nedá popsat. Následovala stejně 
úspěšná návštěva francouzských studentů 
u nás a přátelství se upevnilo. To bylo před 
čtyřmi lety. 

Ve dnech 13. - 21. října 2000 se již potře-
tí vydal autobus s 26 studenty ledečského 
gymnázia ke svým vzdáleným francouz-
ským přátelům. Odjížděli jsme v pátek 
13. října 2000 v 16 hod. Po dlouhé a vyčer-
pávající cestě, která byla zpestřena návště-
vou několika nádherných zámků na Loiře 
(Chambord, Chaumon, Amboise), jsme 
v sobotu kolem 18. hodiny konečně dorazili 
do vytouženého cíle. Cekalo nás vřelé při-
vítání a pohoštění na půdě školy, a pak už si 
každého studenta odvezla hostitelská rodi-
na do svého domova. 

Počáteční obavy z neznámého prostředí 
a z jazykové bariéry se brzy rozplynuly 
a všechny děti se v nových rodinách cítily 
výborně. 

Francouzští přátelé pro nás připravili 
pestrý program. Dopoledne se naši žáci 
účastnili výuky ve škole a odpoledne jsme 
obdivovali zajímavosti této oblasti. Mezi 

nejkrásnější místa patří bezesporu ostrov 
Noirmoutier, který je dostupný pouze při 
odlivu, a přírodní rezervace Daviaud. Ne-
mohli jsme vynechat ani plavbu lodí na os-
trov L'ile ďYeu. Naši žáci byli rovněž 
přijati na radnici v St. Jean de Monts, kde 
předali dary starosty města Ledeč nad Sáza-
vou a zúčastnili se menší recepce. 

Celý pobyt v St. Jean de Monts uběhl vel-
mi rychle a v pátek 20. října 2000 jsme se 
ráno vydali na cestu k domovu. Slzy, které 
se objevily při loučení, během cesty oschly, 
vždyť jsme měli před sebou ještě celou Pa-
říž. Během jediného dne v Paříži jsme si 
prohlédli většinu nejvýznamnějších pamá-
tek, vystoupili jsme až do třetího patra na 
Eiffelovu věž, projeli jsme se lodí po Seině 
a prošli si noční Champs-Elysées. 

Myslím, že tyto zájezdy jsou velmi pros-
pěšné jak pro rozvoj jazykových znalostí, 

tak pro rozvoj osobnosti studentů. Učí se 
poznávat život a kulturu jiných zemí a náro-
dů, navazovat kontakty v neznámém pro-
středí a stávají se samostatnými a schopný-
mi postarat se sami o sebe. 

Příprava a organizace takového zájezdu 
není vůbec jednoduchá a klade velké náro-
ky jak na pedagogy, tak i na studenty. Vý-
sledný efekt však stojí za to. Studenti se 
naučí toleranci a porozumění, obětují kou-
sek svého pohodlí a volného času pro dru-
hé, což jsou v dnešní době velmi vzácné 
hodnoty. 

Bylo nám ve Francii moc hezky a už se 
těšíme, až na jaře přivítáme naše francouz-
ské přátele doma a budeme je seznamovat 
s krásami naší vlasti. Máme určitě také co 
nabídnout. 

PaedDr. Ilona Dokoupilová 
profesorka Gymnázia v Ledči n. S. 

ŠKOLA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA 
V blízké budoucnosti projde vzdělá-

vací proces zásadní změnou. Zatímco 
v současnosti je kladen důraz na množ-
ství údajů, které si studenti musí zapa-
matovat, v budoucnu bude vyučování 
zaměřeno na to, aby studenti byli schop-
ni vyhledat, zpracovat a použít získané 
informace. Při získávání těchto doved-
ností se stane výpočetní technika nedíl-
nou součástí výchovně vzdělávacího 
procesu. 

Na Vyšší odborné škole {VOŠ) a In-
tegrované střední škole (ISS) strojnické 
v Ledči nad Sázavou je proto věnována 
výuce výpočetní techniky maximální po-
zornost. V průběhu několika let byly vy-
budovány dvě učebny výpočetní tech-
niky, které jsou vybaveny moderními 
počítači propojenými do sítě. S počítač 

( pŘOĎňM 
byt 2+1 II. kategorie, 

i 2 sklepy, telefon, 
| u Haškouě ulici 
; u Ledči nad Sázauou. 

Cena dohodou. 
ls Tel.: 0607-677 611 

se můžeme setkat i v odborné učebně au-
tomatizace, ve cvičné firmě a v odborné 
učebně, kde jsou počítače propojeny 
s obráběcími stroji. Škola každoročně 
věnuje značné finanční prostředky k mo-
dernizaci výpočetní techniky tak, jak si 
to současný trend vyžaduje. 

Výuka výpočetní techniky probíhá ve 
všech maturitních oborech. V prvním 
a ve druhém ročníku se studenti naučí 
ovládat běžné uživatelské programy 
včetně textového editoru a excelu. 
V dalších ročnících se pak věnují apli-
kovanému využití výpočetní techniky. 

Ve studijním oboru strojírenství, kte-
rý je od letošního roku zaměřen na vý-
početní a informační technologie, jde 
zejména o využití výpočetní techniky 
při výuce počítačové grafiky, počítačo-

KOUPÍM 
chatu nebo rekreační 

pozemek v okolí 
vodní nádrže Želivka 

(Švihov). 
Tel.: 02/22 075 101. 

Zn.: Na samotě u lesa. 

vého modelování, počítačových sítí 
a základů programování. Dále v před-
mětech automatizace a počítačové pod-
poře výroby. 

Ve studijním oboru management je vý-
početní technika využívána v účetnictví, 
personalistice, ve mzdové agendě, v tech-
nice administrativy a ve cvičné firmě. 

Samozřejmou součástí výuky v matu-
ritních oborech je i výuka internetu, na 
který j e škola připojena. Orientačně se 
s výpočetní technikou seznámí i učni 
v učebních oborech. 

Na škole mají naši studenti i učni vol-
ný přístup k výpočetní technice a k in-
ternetu i v době svého volna. Záměrem 
školy j e zvyšovat podíl výpočetní tech-
niky i v dalších vyučovaných předmě-
tech. Mgr. Radomír Nulíček 

V Y M Ě N Í M 
byt 2+1 II. kategorie, 

2 sklepy, telefon, 
v Haškově ulici v Ledči 
nad Sázavou za Prahu. 

Tel.: 0606-22 16 52 



Tříkrálová sbírka S P O L E Č E N S K Á KRONIKA PROGRAM KINA - IEDEN 2001 
Rádi bychom vás seznámili s chystaným 

projektem Tříkrálová sbírka, která proběhne 
mezi 4. a 7. lednem 2001. Hlavním organizáto-
rem akce probíhající v celé republice je Česká 
katolická charita. O celém projektu budou in-
formovat širokou veřejnost celorepubliková 
media. 

Hlavním cílem sbírky je získání finančních 
prostředků na podporu, rozvoj a provoz sociál-
ních služeb, nápomoc rodinám, lidem a dětem 
v nouzi. 

Chceme vás tímto požádat o podporu a po-
moc při organizování Tříkrálové sbírky. 
Uspořádat tuto sbírku v celém okrese v tak 
krátkém časovém období je pro nás organizač-
ně a technicky nemožné. Prosíme o získání 
dobrovolníků, kteří by chtěli pomoci a přispět 
tak ke zdárnému výsledku této charitativní 
sbírky. 

Záměrem je vytvořit skupinky koledníků 
Tří králů (s vedoucím starším 18-ti let) a v den 
slavnosti chodit po ulicích s koledou. V Ledči 
n. S. proběhne tato akce v pátek 5. a v sobotu 
6. ledna 2001. V tento čas vás osloví Tři králo-
vé v dobových kostýmech, abyste přispěli na 
tuto charitativní akci. Místně tuto akci zajiš-
ťuje ledečská oblastní charita. 

Podrobnější informace o sbírce a činnosti 
Oblastní charity získáte na této kontaktní adre-
se: 

Oblastní charita Havlíčkův Brod 
Boženy Němcové 188 
580 01 Havlíčkův Brod 
Tel.: 0451/42 60 70 
E-mail: caritas@quick.cz 

70. narozeniny v prosinci oslaví 
Holoubek Lubomír Rýdl Miloslav 

Sukdolák Stanislav 
Nápravníková Eva 

Kaczmarková Vlasta 

Svobodová Marie 
Lášová Marie 

Fulín Jan 
Svoboda Jaroslav 
75. narozeniny 
Urbanová Jiřina 
Radoš Milan 
80. narozeniny 
Eder František 
Langer Jaroslav 
Dokoupilová Anna 

K Vašemu životnímu jubileu Vám přeje-
me prožití dalších dnů Vašeho života ve 
zdraví a spokojenosti. 
Svatba 
Marta Průšová a Josef Kosík 

Novomanželům přejeme do společného 
života hodně lásky, porozumění a spokoje-
nosti. 
Narozeni 
Buchal Václav PalánováNatálie 
Andrlová Michaela 

Vážení rodiče, s radostí vítáme narození 
Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby 
vyrůstalo ve zdraví a k všeobecně radosti. 
Zemřeli 
Mikšíček František Mašinová Anna 
Pajerová Marie Bila Oldřich 
Malimánková Františka Krajíček Jaroslav 

1.1. OBĚTI A VRAZI 
19.30 Vzrušující filmové drama 
4. 1. SAMOTÁŘI 

19.30 Úspěšná filmová komedie 
6.1. OSPALÁ DÍRA 

19.30 Hrůzostrašná komedie 
9. 1. MAGNOLIE 

19.30 Skvělý f i lm-USA 
11.1. LÁSKA JE LÁSKA 
19.30 Film vyznamenaný na MFF 

v Karlových Varech 
13.1. GALAXY QUEST 
19.30 Komedie 
16. 1. KID 
19.30 Rodinný film - komedie 
18.1. NEVĚSTA NA ÚTĚKU 
19.30 Úspěšná filmová komedie 
20. 1. NĚCO NA TÉ MARY JE 
19.30 Komerčně úspěšná filmová 

komedie 
23. 1. VESMÍRNÍ KOVBOJOVÉ 
19.30 Dramatický příběh 
25. 1. PODFUK 
19.30 Černá komedie 
27.1. X-MEN 
19.30 Film USA 
30. 1. MILLION DOLLAR HOTEL 
19.30 Milostný příběh 

HODINÁŘSTVÍ - ZLATNICTVÍ 
BÁRTA - Ledeč nad Sázavou 

Velký výběr náramkových hodinek, 
budíků, hodin, zlatých a stříbrných 

šperků. 
5% sleva na hodinky CASIO. 

Děkuji prostřednictvím Ledečských 
novin kolektivu Pečovatelské služby 
v Ledči n. S., jmenovitě paní Pelikánové, 
kteří se vzorně a obětavě po několik let 
starali o moji matku, paní Annu Mašino-
vou. V jejich péči se velmi dobře cítila až 
do posledních dnů života. 

Děkuje Stanislav Mašin - syn 

Poděkování 
Srdečně děkujeme za krásný zážitek při 

uspořádání naší diamantové svatby Měst-
skému úřadu v Ledči nad Sázavou a zvláště 
pak panu starostovi Karlu Urbanovi a všem, 
kteří se na obřadu podíleli. 

Také děkujeme za projevené blahopřání 
zástupkyním ČČK. 

Manželé Strakovi 

STALO SE ROKU... 
Za purkmistra pana Václava Perknovského, 
kupce z čp. 74 v Ledči, byl zakoupen obecní 
dům čp. 16 při dražbě dne 22. prosince 1865 za 
částku 3575 zlatých. 
1925 
Byla dokončena elektrizace města nákladem 
440 000 korun, kterou provedla firma Bartel-
mud a Donát. Energie je odebírána od Jihočes-
kých elektrárenských podniků v Českých Bu-
dějovicích. Nákupní cena 1 kw světelného 
proudu činí 1,90 Kč. 
Byl přijat třetí policejní strážník do služeb měs-
ta. Stal se jím obuvník pan František Kadlec. 
Tělocvičné jednotě Sokol v Ledči byla uděle-
na podpora 15 000 korun, dříví a kámen na 
stavbu místní sokolovny. 
1930 
Úprava Poděbradovy ulice byla zadána stavi-
teli Františku Vodičkovi ofertním řízením za 
11 000 korun. 
1935 
19. prosince byl biskupské konzistoři v Hradci 
Králové sdělen písemný požadavek, aby du-
chovní správou zdejšího děkanského úřadu 
byl pověřendosavadní oblíbený administrátor 
páter Josef Šulc, jehož milá povaha a srdečný 
styk s občany města dávají záruku, že bude za-
chován velmi dobrý a srdečný poměr duchov-
ní správy ke všem příslušníkům města. 
1950 
Zřízení komunálního podniku v Ledči (v polo-
vině r. 1950) zmenšilo počet zaměstnanců 

MNV a částečně i hospodářskou agendu. 
V závěru tohoto roku mělo MNV šest kance-
lářských sil a jim byly přiděleny všechny refe-
ráty; Rudolf Tobolka (vedoucí úředník), 
Jarmila Mendlová, Jaromír Vodrážka,v Josef 
Vladyka, Josef Vopěnka, Václav Šebek. 
K uvedeným přibyl ještě Josef Bobek, který se 
vrátil z vojenské služby a který byl jmenován 
vedoucím úředníkem v oddělení důchodů. 
Krom toho po přechodnou dobu pracovaly na 
MNV ještě dvě výpomocné síly, a to paní Ká-
calová a paní Klofáčová. Stalo se tak proto, že 
na MNV byly od roku 1950 vyhotovovány ob-
čanské průkazy. 
1955 
11. prosince zemřel František Janouch (86 
let), ředitel školy ve výslužbě, otec spisovatele 
a překladatele Jaroslava Janoucha. 
1960 
K 15. prosinci byla se souhlasem nadřízených 
orgánů uzavřena mlékárna, která denně zpra-
covávala 15 000 litrů mléka. Výroba byla za-
bezpečena mlékárnou v Havlíčkově Brodě, 
kam také odešli někteří zaměstnanci. Rovněž 
byla uzavřena jatka a celý provoz centralizo-
ván v Havlíčkově Brodě. 
Po zrušení ONV, Okresní bezpečnosti, soudu, 
atd. v Ledči přešlo nejvíce zaměstnanců do n. p. 
Kovofiniš a na okresní orgány v Havl. Brodě. 
Část jich přešla do Kutné Hory, Benešova a Pel-
hřimova. Osm pracovníků tehdejšího ONV se 
stalo tajemníky národních výborů v obcích. 

V tomto roce mělo město 1025 bytů. Přibylo 
36 bytových jednotek v Haškově ulici a šest 
rodinných domků. V rámci územní reorgani-
zace byly bytovým účelům navráceny dva 
byty pro O V ČSM a OV ČSČK. Přesto je evi-
dováno na dvě stě žádostí o byt. 
V důsledku nové úpravy krajů byla zřízena au-
tobusová linka Ledeč - Hradec Králové a také 
pravidelná autobusová doprava do okresního 
města (H. Brod), a to 4x denně. Přibyla i jedna 
místní linka - do Kozlova. 
V závěru rokuje veliká poptávka po elektric-
kých chladničkách a televizorech. 
5. prosince zemřel v nemocnici v Humpolci ve 
věku 64 roků Josef Bobek, zaměstnanec Měst-
ského národního výboru v Ledči. 
Město Ledeč má 3997 obyvatel, místní klub 
důchodců má 180 členů a jeho předsedou je 
Bohuslav Roček. 
1965 
Před vánočními svátky dostalo 21 rodin od 
stavbařů pěkný dárek. V družstevní výstavbě 
bylo dokončeno 21 bytových jednotek, které 
byly ihned předány do užívání. 
Ve stáří 79 let zemřela dne 25 prosince Božena 
Baklová, nejstarší ledečská divadelní ochotni-
ce, která byla při zrodu divadelního souboru 
v roce 1907. Vytvořila řadu postav, z nichž 
nejúspěšnější byla její Babička od B. Němco-
vé. OK 
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