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UTAJENE HRISTE? 
Je to sice k nevíře, ale řada našich spoluobčanů si ani nepovšimla stavebního ruchu Na Mizero-

vě. Už od podzimu loňského roku se tu začalo s terénními úpravami a v těchto dnech práce na no-
vém sportovišti vrcholí. Původně zanedbané a málo vyhledávané místo se téměř přes noc 
„vylouplo" do úplně nové krásné podoby. Velké pracovní úsilí, ale také nemalé finanční náklady, 
se tu proměnily v jedno z nekrásnějších a nejmodernějších sportovišť ve městě. Víceúčelové hřiš-
tě s umělým povrchem a zázemí pro další sportovní vyžití mládeže bude k dispozici už od příštího 
měsíce. Nové sportoviště budou po vzájemné dohodě využívat především školy, v odpoledních 
hodinách volně všechna sportumilovná mládež. Zkrátka jistě nepřijdou ani sportovci z řad oddílů 
místních sportovních jednot. Po dohodě i oni zde budou moci pořádat své turnaje. Hřiště bude mít 
také svého správce, který bude udržovat nové zařízení, půjčovat sportovní nářadí, dbát na režim 
a pořádek. Sportoviště je vlastně v centru města a přesto mimo veškerý ruch, a to všechno orámo-
váno panoramaty hradu, Šeptouchova a podbarveno šumem jezu řeky Sázavy. Novou podobu zís-
kává i ulička Na Mizerově. Z blátivé cesty se tu rázem stala dlážděná ulička, nasvícená stylovými 
lampami, která bude jistě během krátké doby oblíbeným „korzem", a nejen pro roztoužená srdce. 
V poslední květnové dny bude hřiště slavnostně předáno do užívání. V příštím čísle Ledečských 
novin se k této stavbě ještě vrátíme, ale už teď vás zveme k prohlídce. Jistě stojí za to! OK 

K V E T E N 
V máji se provozovala celá řada zvyků, 

ušlechtilých i veselých, jež svědčily o síle lidí, 
těšících se z nového jara. Byla to májová škád-
lení, kdy se postavil i vůz sedlákovi na střechu, 
nebo zavezl do rybníka. Do komína zastrčili 
májku, větev březovou nebo dali navrch sklo, 
takže když se zatopilo, to kouřilo nebo vůbec 
nehořelo. Na vrata se psávaly různé průpovíd-
ky, hlavně o podvádění frei a jiných neple-
chách. Mladé ženy přijely s vozem pro 
pastýře, naložily jej a vozily po vsi, starší hos-
podyně je polévaly vodou, aby prý dobře pásl 
a pak jej zavezly do rybníka a nechaly jej tam 
„civět". 

Konala se slavnostní stínání krále, vítání 
Vesny a hlavně pak stavění a kácení máje. 
Byla to krása, když statná máj, hned po noci fi-
lipojakubské na návsi vztyčována byla za ve-
selí a zpěvu mládeže. Co bylo jásotu, když od 
věnců na máji volně přivěšených pestré fábory 
vlály a tance na zeleném pažitu dovedly rozve-
selit celou obec, ceíý kraj. A když na tuto máj 
rozvěšeny bývaly různé věci, jež byly zdarma 
dávány těm, kdož si pro ně vylezli, to bývalo 
legrace, když leckterý odvážlivec se sice na-
horu vyšplhal, ale když dosahoval kýženého 

předmětu, sjel po hladké tyči dolů, až si ruce 
i nohy popálil. 

Máj se musela samozřejmě hlídat, neboť 
hoši ze sousední vesnice by ji uřízli a odnesli. 
Bývala by to ostuda, která se leckdy odbyla 
i pořádnou rvačkou. Když došlo ke kácení 
máje, bývalo velmi rušno, obyčejně se napřed 
vydražila a kdo ji vyhrál, býval vsazován na 
zicácenou máj a odnesen do hospody s kyticí 
v ruce. O věnec byla svedena bitva, každý si 
chtěl odnést alespoň větvičku, neboť věřil, že 
mu přinese po celý rok štěstí. V hospodě, kde 
byl pověšen ležmo u stropu veliký věnec ze 
smrčí, tančívalo se až do rána. Dívky měly na 
hlavě věnečky ze sedmikrás a pampelišek i ji-
ného raného kvítí, podobné věnečky házely 
chlapcům na krk. Když se podařilo děvčeti vě-
neček na krk zavěsit, musel s ní tančit a do 
roka byla jeho. Volila se i královnička máje, 
kterou chytal „oslepený" mládenec. Ta legra-
ce, když tak chytil starou bábu! To prý bude 
mít jisto jistě parohy. 

I dnes není nouze o májovou zábavu. Jen 
časy se mění a zábava je poněkud jiná - zpro-
středkovaná, a tak na tu starosvětskou se spíše 
j en nostalgicky vzpomíná. OK 

nejkmsnější měsíc roku, 
platí odedávna za měsíc lásky. 
»Byl pozfiní večer, první máj, ve-
černí máj byt lásky cas. . . " 

Úvodní veršeMáchova Májezná 
snad každý, ale prozívat to je jistě 
lepší, M 

O Mamince 
Když prvně do světa pohlédneš. 
Hlava se ze všeho točí, 
První, co nad sebou zahlédneš, 
Jsou laskavé máminy oči. 
Po celý život Tě provází, 
0 Tebe starost je v nich, 
Pláčí, když vidí Tě v nesnázích, 
Smějí se, když zří Tvůj smích. 
Nejdražší poklad, jejž v světě máš, 
Je tvoje maminka zlatá. 
Stačí když v nouzi ji zavoláš 
A rychle k tobě hned chvátá. 
Obětí žádných se neleká, 
Všechno to laskavě dá, 
Na vděk a odměnu nečeká 
Maminka milovaná. 

LEDEČ MÁ NOVÉ 
POHLEDNICE 

Pro nastávající sezónu vydalo Infor-
mační centrum v Ledči n. S. pět druhů no-
vých pohlednic. Jsou na nich zachyceny 
klenoty našeho města - samozřejmě hrad, 
oba kostely, nová synagoga a další, ale co 
vás jistě mile překvapí je to, že všechny 
použité obrázky jsou současné, mnohdy 
z neobvyklého úhlu pohledu. Mnohé z vás 
jistě potěší i pohlednice Ledče n. S. s vá-
nočním motivem. 

Pohlednice (i s poštovní známkou) lze 
koupit v Informačním centru a v muzeu 
na ledečském hradě. 

Přestaň a vyhraj! 
Ke 40. výročí založení Světové zdra-

votnické organizace přijalo Světové 
zdravotnické shromáždění v roce 1987 
rozhodnutí, že v květnu bude vyhlášen 
Světový den bez tabáku. Od roku 1989 
se tímto dnem stal 31. květen. Program 
přestaň a vyhraj probíhá každým ro-
kem celosvětově a trvá vlastně celý 
máj - přesněji od 2. do 29. května. 
1 když jste možná tyto dny zrovna ne-
trefili - nevadí. Přestat kouřit, v zájmu 
svém i svého okolí, můžete třeba právě 
teď! 

(předat!!!) 
MĚSTSKÁ K N I H O V N A 
pí Viktorova 
584 01 Ledeč nad Sázavou 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady Města Ledeč 

nad Sázavou konaného dne 2. dub-
na 2001 
• RM vzala na vědomí informace ře-
ditele firmy ATOS s.r.o. Ledeč nad Sá-
zavou pana Otakara Duška o pro-
jektové připravenosti a řešení adaptace 
tepelné sítě v Ledči nad Sázavou na 
sídlišti, především z důvodu nálezu 
České inspekce životního prostředí pro 
nevyhovující stav kotelny cp. 94. 
• RM vzala na vědomí informaci mís-
tostarosty p. Poborského o jednání, 
které se konalo 29. března 2001, se zá-
stupcem hejtmana Jihlavského kraje 
RNDr. P. Pospíchalem, spravujícím 
oblast dopravy a silničního hospodář-
ství, ve věci překvalifikace silnice 2. 
třídy 11/150 v úseku Bezděkov - Ledeč 
nad Sázavou - Světlá nad Sázavou -
Havlíčkův Brod, opětovně do systému 
komunikací 1. třídy (1/18) včetně pře-
dání písemného stanoviska Města Le-
deč nad Sázavou. 
• RM vzala na vědomí informaci sta-
rosty města p. Urbana o jednání se zá-
stupcem firmy Stavby silnic a železnic 
a.s. České Budějovice s ing. Mirosla-
vem Koreckým, který nabídl Městu 
Ledeč nad Sázavou jako majiteli míst-
ních komunikací projekt na zajištění fi-
nancování výstavby a reprodukce 
místních komunikací, který vychází ze 
zkušeností francouzské firmy Enterpri-
se Jean Lefebvre. 
• RM schválila v souladu s § 102 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích uzavření smlouvy s firmou Irena 
Dundychová, Sadovnictví a krajinář-
ství, Havlíčkův Brod. Předmětem 
smlouvy je zpracování dokumentace 
na akci „Regenerace zeleně u hradu 
v Ledči nad Sázavou". 
• RM schválila v souladu s § 102 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích poskytnutí finančního příspěvku 
Sdružení Adivadlo, Na Ostrově 28, 
Havlíčkův Brod ve výši 1000,- Kč na 
materiální zajištění výtvarné a literární 
soutěže Moje pohádka. 
• RM schválila v souladu s čl. 2 odst. 
1 c) Tržního řádu Města Ledeč nad Sá-
zavou využití Husova náměstí ke ko-
nání mimořádných trhů v roce 2001 na 
dny: 
14. dubna - Velikonoční trh 

(sobota) 
27. října - Dušičkový trh (sobota) 
1. prosince - Mikulášský trh (sobota) 
8. prosince - Vánoční trh (sobota) 
15. prosince - Vánoční trh (sobota). 
• RM schválila podle § 39 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích zveřejnění zá-
měru Města Ledeč nad Sázavou odpro-
dat pozemek pare. č. 2070/26 o výměře 
45 m2 v katastrálním území Ledeč nad 
Sázavou (lokalita v ul. Pod Stínadly). 

• RM schválila zveřejnění záměru 
Města Ledeč nad Sázavou odprodat 
pozemek pare. č. 320/1 v katastrálním 
území Leština u Ledče nad Sázavou. 
• RM schválila zveřejnění záměru 
Města Ledeč nad Sázavou pronajmout 
nebytový prostor v přízemí domu čp. 
52 v Hrnčířích. 
• RM schválila zadání dokumentace 
na koncepci obnovy infrastruktury 
místních komunikací v Ledči nad Sá-
zavou včetně chodníků a inženýrských 
sítí v nich uložených prostřednictvím 
SSŽ a.s. České Budějovice. 
• RM uložila vedoucímu OVÚPaŽP 
ing. Dvořákovi připravovat podklady 
ke zpracování krizového plánu a ve vě-
cech odborných vést konzultace s refe-
rátem obrany OkÚ Havlíčkův Brod. 
V souladu s nařízením přednostky 
OkÚ po projednání v radě města před-
ložit na Okresní úřad Havlíčkův Brod 
nejpozději v termínu do 31. prosince 
2001. O průběhu informovat radu měs-
ta ve dvouměsíčních intervalech. 
• RM uložila vedoucímu OVUPaZP 
ing. Dvořákovi zabezpečit kontrolu 
dopravního značení na frekventova-
ných ulicích v majetku města a v přípa-
dě potřeby záležitosti konzultovat s Dl 
OŘ PČR Havlíčkův Brod, v termínu do 
15. května 2001 návrhy předložit radě 
města k zaujetí stanoviska. 
• RM uložila vedoucímu oddělení vý-
stavby p. Březíkovi nepovolovat uží-
vání veřejného prostranství Na 
Pláckách pro umístění zařízení cirku-
sů. V dalších případech vystavovat pla-
tební výměr pouze proti přímé úhradě 
poplatku. 
• RM dle § 715 občanského zákoníku 
nesouhlasí s vzájemnou výměnou bytů 
mezi manželi Petrou a Jiřím Skývový-
mi, bytem ul. Ke Stínadlům čp. 556, 
Ledeč nad Sázavou, a, paní Naděždou 
Rakašovou, bytem Šandova ulice čp. 
149, Kutná Hora, ze závažných důvo-
dů, spočívajících v prodlení s placením 
nájemného v bytě v Kutné Hoře, které 
bylo podstatně nižší než nájemné 
v bytě v Ledči nad Sázavou a je dána 
reálná obava v opakování této situace 
a ještě vyšší dlužné částky. 

Ze zasedány Rady Města Ledeč 
n. S. konaného dne 18. 4. 2001 
• RM vzala na vědomí informaci sta-
rosty p. Urbana o zadání veřejné zakáz-
ky na odstranění havarijních stavů 
v nemocnici Háj u Ledče n. S. 
• RM vzala na vědomí dopis ředitele 
Základní školy v Nádražní ul. v Ledči 
n. S. pana Vladimíra Kirchnera ze dne 
10. dubna 2001 o jeho záměru odejít 
k 3. srpnu 2001 do starobního důchodu 
a z funkce ředitele ZŠ Nádražní. 
• RM schválila v souladu s § 102 odst. 
3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
uzavření smlouvy č. 07500038 o pod-
poře ze Státního fondu životního pro-
středí ČR. Předmětem smlouvy je pos-
kytnutí finančních prostředků ze SFŽP 
ve výši 2.416.400 — Kč na akci „Re-
generace lesoparku Šeptouchov". 
• RM schválila vyměnit byt č. 22 
v DPS uvolněný po paní M. Holendové 
žadatelce o výměnu bytu zvláštního ur-
čení v DPS paní M. Najdenové, za byt 
zvláštního určení č. 11 (velikost 1+1). 
Byt č. 11 zvláštního určení v DPS pro-
najmout paní B. Zichové, bytem Per-
toltice čp. 46. 
• RM schválila v souladu s § 36 odst. 
1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zve-
řejnění záměru odprodat část pozemku 
pare. č. 898/34 v kat. území Ledeč nad 
Sázavou (lokalita ul. Zahrádecká). 
• RM z důvodu naléhavosti uložila 
firmě ATOS ve spolupráci s investič-
ním oddělením MěÚ prováděcí projekt 
pro stavební povolení, který bude řešit 
1. etapu ve stanoveném rozsahu letoš-
ního roku z celkového generelu rekon-
strukce centrálního vytápění a teplo-
vodní sítě s hlavním zaměřením odsta-
vení kotelny K 94 z důvodu překračo-
vání limitů emisí. 
• RM uložila starostovi města p. Ur-
banovi zabezpečit vyhlášení obchodní 
veřejné soutěže na realizaci zakázky 
„Odstranění havarijních stavů - léčeb-
ný areál nemocnice Ledeč n. Sázavou -
Háj" s termínem uveřejnění v Obchod-
ním věstníku nejpozději do 15. května 
2001. 

Slávek Poborský 
místostarosta 

SEBEOBRANA 
OBRANNÉ PROSTŘEDKY 

• Plynové pistole, revolvery 
• Flobert revolvery, puška Fox 
• Vzduchové zbraně 
• Air-Soft zbraně 
• Elektrické paralyzery 

• Obušky, teleskopické obušky 
• Tonfy, nunchaku 
• Obranné spreje, pepřové pero 
• Střelivo (slepé, plynové, flobert) 
• A další 

Kontakt: Zbyněk Novosád, Na Bradle 965, 582 91 Světlá n. S. 
tel.: 0604 - 93 02 04, e-mail: zn.zn@post.cz 

mailto:zn.zn@post.cz


RÁDI OTISKUJEME 
Činnost charity v Ledči nad Sázavou 

a blízkém okolí má dle našich zkušeností 
velký přínos pro staré a nemocné lidi, 
kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. 
Zdejší charita je tým zkušených sestři-
ček, které dokáží starého člověka odbor-
ně ošetřit, ale také povzbudit psychicky. 
Za to jim patří naše poděkování. 

Zároveň všem nemocným a osamělým 
lidem doporučujeme, aby se s důvěrou 

obrátili na Charitní ošetřovatelskou služ-
bu v Ledči. 

Naše rodina touto cestou děkuje ses-
třičkám z charity za péči, kterou vykona-
ly při ošetřování našeho dlouhodobě 
nemocného tatínka. 

Rodina Tvr dikova 
Hněvkovice 

Rovněž ohlas paní Slavíkové z Pavlo-
va, který se nám dostal na redakční stůl, 
potěší: 

„Jezdí ke mně sestřička Ivanka již asi 
2 měsíce. Jsem s ní velice spokojena a za 
její přítomnosti se cítím lépe. Péče ses-
třičky o mě je příkladná, bez ní bych vše 
nezvládla. Vše mi zařídí u lékaře, díky 
její pomoci ještě užiji chvilku života. 

Doporučuji každému, kdo je nemocný 
a opuštěný, aby se obrátil na charitu. 
Bude se cítit zdravěji a raději na světě. 
Díky těm, co pro charitu pracují a snaží 
se nám zbytek života zpříjemnit." 

OPRAVA: 
V minulém čísle LN byla omylem uve-

dena telefonní čísla, která patří charitě 
v Chotěboři. Správná telefonní čísla na 
staniční sestru Charitní ošetřovatelské 
služby na poliklinice v Ledči nad Sáza-
vou jsou: 0452/62 15 76; mobil 0604-76 
51 03. 

CYKLOSTEZKA 
OTEVŘENA 

Cyklostezka Posázavím je vlastně už 
dokončena, přesněji řečeno doznačena. 
Trasa ze Žďáru nad Sázavou do Davle 
měří více jak 260 km a milovníkům cyk-
listiky přinese v nadcházející dovolenko-
vé a turistické sezóně mnoho pěkných 
zážitků. Samozřejmě se nevyhnou ani 
těžkostem. Organizátorům, tedy Sdruže-
ní měst a obcí Posázaví, se zatím z tech-
nických a legislativních důvodů nepoda-
řilo vše jak by si přáli, zejména pak co 
nejtěsnější kontakt cyklostezky s řekou 
Sázavou. Vítané budou všechny podněty 
těch, kteří projedou alespoň některé tra-
sy. Pro všechny je pak připravena „malá" 
mapa celé trasy, kterou v závěru měsíce 
května doplní „velká" mapa i s popisy 
jednotlivých míst, kudy budou „kolečká-
ři" projíždět. Sdružení připravuje i webo-
vé stránky a CD-ROM. V druhé polovině 
června se budou v účastnických městech 
a obcích celého projektu konat malé slav-
nosti oficiálního otevření jednotlivých 
úseků. Bližší informace získáte v jednot-
livých informačních centrech nebo na 
městských a obecních úřadech. Na sním-
cích je starostka Jílového u Prahy ing. 
Hal ano vá a místostarostka H. Brodu ing. 
Fischerová - právě v Jílovém se v květnu 
Sdružení sešlo ke svému jednání zatím 
naposledy. OK 

MIMOŘÁDNÁ nabídka 
firmy 

TRIANGL 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA 
„ Tisíckrát je darováno a tisíckrát se obnovuje štěstí toho, kdo se každý den 

raduje ze svých darů a je za ně vděčný Ignaz Lohmoyor 
V týdnu od 23. do 27. dubna proběhla pod patronací Děkanského úřadu 

v Ledči n. S. humanitární sbírka. Předmětem sbírky bylo především ošacení, 
obuv, deky, spací pytle, ložní prádlo atd. 

Na třídění materiálu se každý den střídavě podílelo na 20 žen a mužů. A že 
bylo co dělat, o tom svědčí i výsledek celé sbírky, která byla tou nej větší v celé 
historii konání sbírek. Vždyť bylo zabaleno 880 velkých krabic ošacení a 75 
pytlů dek, obuvi, několik krabic hraček, nádobí a jiného drobného materiálu. 
Pro představu čtenáře - jedná se o objem tří nákladních automobilů. Vše bude 
opět odvezeno do střediska Diakonie v Úpici a odtud odesláno všem potře-
bným lidem u nás, i v zahraničí. 

Aby se celá sbírka mohla uskutečnit, vše závisí na nezištné celotýdenní po-
moci všech těch žen, které mají můj hluboký obdiv. Všem, kdo se na té letošní 
sbírce jakýmkoli způsobem podíleli, i všem dárcům za jejich štědrost vřelý 
dík. Jiří Vondráček 

DEN MATEK 
Základem každého národa je rodina - základem každé rodiny je m a t k a . 

Všichni dobře víme, že mateřskou lásku nikdo nemůže umlčet, zničit nebo na-
hradit. Básník Jan Neruda se ve svých nej krásnějších verších také vyznává 
z lásky - k národu, vlasti, k matce.. . „Ach, což ta láska matčina, přes časy, 
přes hrob hoří Neumrazíš ji na horách, neuhasíš ji v moři...u 

Svátek matek se slaví od roku 1907. Druhou květnovou neděli i my vzdává-
me dík svým maminkám za jejich obětavou péči a lásku. Mnozí z nás už mo-
hou na svou maminku jen vzpomínat. Ale vy, kteří máte ještě tu možnost 
projevit jí svou vděčnost a úctu, učiňte tak, i když je třeba mimo vaše bydliště. 
Větší radost jí způsobíte, když j í vtisknete malou kytičku do dlaně, přidáte k ní 
úsměv, věnujete j í část svého volného času a popovídáte si s ní. 

Jak líbezně zní slovo m a m i n k a . Jak sladce se vyslovuje a je v něm obsa-
žena i úcta, všechna láska za život, který nám dala. Jsme tolik vděční za všech-
nu starost, probdělé noci a trvalou péči. Vždyť to byla maminka, která tvořila 
teplo domova a dávala vše potřebné do života. Važme si proto maminky, do-
kud j i máme, a mějme k ní bezmeznou úctu. OK 

Mfcif* m Splátky 
s m \ ň m ý m m m ý š e n í m 

O d 2 , d o 3. č e rvna 
je km W t d é z a k o u p e n é 

c h l a d n i č c e Fagor 
Z D A R M A 

I#t i l ička n e b o m i x é r 

Kontakt: 
Havlíčkova 186, Ledeč n. S. 

středa 8-10, pátek 14-16 hodin 



Z policejních zápisků 

ODEŠLY ODPOČÍVAT 
N a sklonku dubna letošního roku 

j sme se na Městském úřadě v Ledči 
rozloučili se dvěma velmi dobrými 
úřednicemi a skvělými kolegyněmi -
Marií Smejkalovou a Lidmilou Vá-
šovou. Oběma kolegyním přeji za 
celý náš kolektiv pevné zdraví, hod-
ně radosti v kruhu svých blízkých. 
A s tím titulkem to nemysl ím vážně, 
obě dámy maj í dostatek elánu, koníč-
ků a zahálet snad ani neuměj í. O K 

MWIIIV 

* ^ l u r w Mm Fmázmí 

Zruč nad Sázavou 285 22 
Slunný Vrch 783 

teL/fax: 0327/53 24 40 
mobil: 0603/18 07 86 

e-mail: nove@telecom.cz 

Noviny N O V E Posázaví vycházejí 
j iž druhým rokem v nákladu 2000 ks 
a j sou zatím čtrnáctideníkem. Jsou 
typickými regionálními novinami 
a pokrývají oblast tří okresů podél 
řeky Sázavy - tzv. Střední Posázaví. 
Díky soukromým rozvozcům se dos-
tanou na každou obec v regionu. Jsou 
zapojeny do sítě regionálních tisků 
Český region. 

Mottem novin j e nezávislost, svo-
boda a objektivita. Jejich náplní j e 
převážně zpravodajství a publicisti-
ka, dále kultura, historie, sport a vol-
ný čas - vše z daného regionu. 
Vydavatelem j e Jiří Ul lmann ze Zru-
če nad Sázavou, 37 let, ženatý, 3 děti, 
středoškolské vzdělání, pracoval mj . 
i na M ě Ú Zruč nad Sázavou, kde byl 
také v redakční radě Zručských no-
vin. Noviny maj í na internetu své 
stránky www.zruc.cz/nove a pro ty, 
kdo maj í k internetu přístup, j e zajiš-
těna možnost předplatného na 
www.neknihy.cz. 

V současné době redakce hledá ne-
závislé dopisovatele a kameloty po 
městech a obcích Posázaví. 

• 2. 4. Povedený kutnohorský podnikatel 
P. H. si ve firmě Ralco nechal udělat ná-
ročnou opravu svého Wapu, znovicírova-
ný stroj si nechal naložit a spokojeně 
opustil brány firmy. Méně spokojení však 
byli v Ralcu, neboť „zákazník zapomněl" 
uhradit požadovaných 17 000 korun za 
opravu. Po čertech jednoduché a chytré! 
• 4. 4. Pracovník místních Českých drah 
se v kolej išti pohyboval tak neopatrně, že 
byl sražen přijíždějícím vlakem. Hrozivý 
střet pro pana L.P. naštěstí skončil J e n " 
tržnou ránou na hlavě. Frekvence ledeč-
ských vlaků není zase až taková, aby se 
zaměstnanci nemohli lépe chránit. 
• 5.4. Místní nádraží také přitahuje zatím 
neznámého mladíka, kterého neláká krása 
lokomotiv nebo volání dálek, ale obdivné 
pohledy mladých krasavic. Mladík však 
neukazuje ani vypracované svaly či módní 
účes, nýbrž svoje roztoužené pohlaví. Po-
licie žádá veřejnost, aby byl neprodleně 
nahlášen každý podobný deviantův spek-
tákl. 
• 6.4. Opožděné jaro stále ještě láká ze-
mědělce a zahrádkáře k vypalování travin, 
což už se mnohokrát ukázalo jako velmi 
nebezpečné. Vznikají tak rozsáhlé požáry, 
ale i ničení fauny v dané lokalitě. V tento 
den tak museli zasahovat hasiči u želez-
niční tratě před městem na příjezdu od 
Světlé. 
• 8.4. Už minule jsem psal o vandalském 
chování a házení kameny. Něco podobné-
ho se odehrálo v nočních hodinách v ulici 
M. Majerové. Neznámý útočník tu kame-
nem rozbil okno spících spoluobčanů. 
• 9. 4. Plynaře v tyto dny najdeme všude. 
Jsou však mezi námi takoví, kteří je přímo 
vyhledávají - respektive jejich stroje a za-
řízení. Tak se stalo, že byli u Číhoště okra-
deni o naftu, svářecí kleště a jiné nářadí za 
více než 37 000 korun. Podobná situace se 
opakovala 26. dubna u Nezdína, tentokrát 
škoda činila 1900 korun. Místa i neopa-
trnost se nápadně podobají. Už aby se ti 
plynaři přestěhovali jinam. 
• 21.4. Bylo nahlášeno vloupání do sto-
doly bývalého statku v Kamenné Lhotě. 
Neznámý zloděj se tu obohatil o 10 000 
korun, když tu ukradl dvě kola od zapar-
kovaného kombajnu. Ještě že je do skliz-
ňové sezóny daleko. 
• 23. 4. Tu správnou sezónu naopak vy-
stihl neznámý „náruživý cyklista", když si 
na místním sídlišti ukradl horské kolo 
z uzamčené sklepní kóje. Nešťastnému 

• 6. 4. Hasiči zasahovali u požáru suché 
trávy na železničním náspu v Ledči nad 
Sázavou. Požár byl uhašen pomocí vyso-
kotlaku z Camivy. Příčinou požáru bylo 
plošné vypalování trávy, které bylo nále-
žitě ohodnoceno blokovou pokutou. 
• 11.4. Ledečští hasiči vyjeli do Leštiny 
u Světlé n. S., kde došlo ke střetu vlakové 
soupravy s Avií. Hasiči zajistili vozidlo 
proti požáru a povolali jeřáb z Havl. Bro-
du, který vyprostil Avii z železničního 
přejezdu. 
+ 14.4. Dopravní nehoda osobního vozu 
s Babetou v osadě Veliká. Hasiči zde pro-

majiteli, který teď brázdí čerstvě rozkvet-
lou krajinou pěšky, způsobil škodu za 
10 000 korun. 
• Těžké deprese přivedly místního mla-
dého muže až na samý okraj únosnosti. 
Tento stav ho přiměl, bohužel, ke smutné-
mu rozhodnutí - sám si vzal život. 
• Co však vede neznámou nemocnou 
duši k tomu, aby trhala turistické značení 
a vláčí se s nimi několik kilometrů, kde je 
pak pohodí - to nikdo neví a nepochopí. 
Značení bylo z Ledče a nalezeno bylo 
v Obrvani. 
• Špatně se odcházelo z práce lesnímu 
dělníkovi, který měl zaparkované auto 
v lese mezi Ostrovem a Vilémovicemi. 
Zatímco tvrdě pracoval, neznámý dlouho-
prsťák mu lehce ukradl z auta doklady 
a kryty kol. Do lesa se bude muset něko-
likrát vrátit, aby vydělal ztracených více 
jak 6 000 korun. 
• 24. 4. Krade se i na významné svátky 
svatých. Výjimkou tentokrát nebyl ani 
Jiří. Z výšin své svatosti sledoval (nesle-
doval?) počínání neznámých lapků, kteří 
si naložili vytěžené dřevo Lesní společ-
nosti a.s. a jednoduše zmizeli. Společnosti 
způsobili škodu za téměř 50 000 korun. 
• Na ledečském nádraží byl zadržen cho-
vanec havlíčkobrodské psychiatrické lé-
čebny. Prodloužená vycházka už ho asi 
nebavila, a tak se bez odporu nechal pře-
vézt zpět do zatím ještě okresního města. 
• 28. 4. Na místní policejní oddělení byl 
předveden spoluobčan (s trvalým pobytem 
v Praze), který dlouho odolával nástrahám 
poštovních doručovatelek a nepřijímal do-
ručenky na předvolání před vyšetřovatele. 
Teď už se úředním postupům nevyhne 
a jeho počínání mu jen může přitížit. 
• Jako by si v tento den místní rivalové 
vyřizovali účty tím, že si vzájemně ničili 
své plechové miláčky. Nejprve byla v křo-
ví v Komenského ulici nalezená utržená 
poznávací značka, a pak bylo úmyslně 
rozbité zadní okno u škodovky, aniž by se 
cokoliv ztratilo. Berte to jen jako hypotézu. 
• 30. 4. Neřádily čarodějnice, ale rozváš-
nění švagři v Nezdíně. Jejich rodinné roz-
pory se dostaly až k policejnímu šetření. 
Snad je krásná jarní krajina přivede k ro-
zumu a k míru. Přejeme jim to. 
• 50 metrů kabelu se ztratilo na koupališ-
ti v Kožlí. I když škoda není zanedbatelná, 
věřím, že se provozovatelům podaří při-
pravit toto oblíbené místo na novou sezó-
nu opět na výbornou. OK 

vedli úklid vozovky po havárii a vrátili se 
na základnu. 
• 16. 4. Hasiči vyjeli k požáru hutě ve 
světelských sklárnách. Jednalo se o velké 
zahoření elektrické instalace a na likvida-
ci požáru se též podílela jednotka z Havl. 
Brodu a dobrovolní hasiči ze Světlé. 
• 28. 4. Jednotka vyjela k dopravní ne-
hodě v obci Mrzkovice, kde došlo ke 
střetu dvou osobních automobilů. Jed-
notka provedla odstranění vozidel z vo-
zovky, zajištění proti požáru a odstranila 
pomocí sorbentů olejové skvrny z vozov-
ky. 

, 

LINKA 150 - duben 
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MUZIKANT Z LEDEČSKA - JOSEF KAREL 
Narozen a pokřtěn v Ledči n. S. a až do dneška je stále ledeč-

ským občanem. I když tu byli i jiní učitelé (Griinfeld, Litman, 
Bačkovský a další). Sám začal u pana Berana, místního ředitele 
kůru, varhaníka a kapelníka. Z jeho školy vyšlo hodně hudební-
ků. Byl členem dajčmajstrů (císařská kapela) ve Vídni, Honové-
du (královská kapela) Budapešť, pak Grodmo, Kovmo, Velička, 
Kowel, ale i klášter Pečerská Lávra, Krym, Petrohrad atd. Hned 
u bílých (carských), hned zase u ru-
dých (komunistů). Zvládl přitom ruš-
tinu i azbuku. Byl to znalec hudební 
nauky i harmonie, upravující mnoho 
skladeb pro dechovku nejen svoji, ale 
i dalších kapelníků. 

U něho byl začátek na housle, asi 
dva a půl Malátovy školy. Byly tehdy 
vydávány skladby F. Kmocha, J. Fučí-
ka, R. Strause a mnoha dalších zná-
mých děl pro houslové kvarteto. 
S těmi nás pan Beran učil vnikat do 
muziky. Nechal nás hrát samotné 
a odešel - hrát jsme nepřestali. Pak 
jsem přešel do chrámového sboru. Byl 
jsem škvrně mezi ostatními zpěváky, 
a držel se v altu. V každém hlase bylo 
několik výtečných hlasů, ze sopránu 
to byla především paní Špačková. 
S jejím stříbrným hlasem jsem se v ži-
votě už nesetkal. V basech pak p. Vác- Foto: Miloš Doležal 
lav Hoskovec - ne nepodobný panu 
Hakenovi. Varhany tehdy hrával student Vašák... a Rybovka 
„Hej mistře" v nádherné atmosféře kostela jen duněla. To vše by 
bylo za samostatnou dosti obsáhlou kapitolu. V tomto prostředí 
jsem se formoval. 

V roce 1939 jsem odešel do učení ve strojírnách MAS jako 
strojní zámečník. První čtyři měsíce jsem však byl ve Zlíně. Sezi-
movo Ústí se dostavovalo. Do kostela jsem nepřestal docházet. 
Z počátku přes hodinu pěšky cesty do Tábora; tam hrál výtečný 
varhaník (o něm později). Když pak nám začal chodit do kostela 
v Sezimově Ústí jednou za čtrnáct dní p. děkan z Plané n. L., po-
trefila mě těžká tubera plic. Z táborské nemocnice jsem odešel 
domů s tím, že u pana Berana pochytím asi tři písničky a buduje 
v kostelíku v Sezimově Ústí hrát. Bůh určil jinak. 

Začal jsem u p. Berana s harmoniem. Nemaje doma žádný ná-
stroj, dával jsem mu půl přídělu cigaret, abych si u něho mohl pře-
hrávat. Měchy varhan tehdy obsluhoval ručně p. Bačkovský. 
Kdepak ventilátor! A protože jsem už tehdy chtěl vědět něco 
o muzice, koupil jsem si „Nauku o harmonii", „Základy chorální" 
a jiné (dnes tomu říkám „základní násobilka") a pilně studoval. 

Od té doby jsem už s povolením pana Berana hrával při rů-
žencových pobožnostech. Tehdy, ještě za války, byla v Ledči n. 

S. poměrně hezky obsazena místní „filharmonka". Prvních 
houslí bylo 12, druhých houslí 10, viol bylo 5 a tu mě pan učitel 
Strádal, takto houslista, přeškolil na šestého violistu. Bylo i 12 
dřevěných nástrojů včetně flétny s pikolou (p. Čihák), 4 lesní 
rohy a jeden fagot. Nesmím zapomenout i na 4 violoncella a 3 
kontrabasy. Samozřejmě trubky, pozouny a tuba. Nemohu za-
pomenout, když jsme zkoušeli Griega, byl jsem unesen do nor-

ských f j o r d ů n a rozhoupané moře... 
Ale hráli jsme i A. Dvořáka, Smetanu 
a jiné známé skladatele. Dali jsme do-
hromady dětský chrámový sbor. Bylo 
to kolem čtyřiceti dětí, z nichž bylo 
i dvanáct sólistů. Takže v jednom roce 
se při májových pobožnostech denně 
střídal dětský sbor se sólovými zpěvá-
ky. A zpívala se i koleda od skladatele 
Karla Hradila, při níž byl 60-ti členný 
dětský sbor doprovázen 22 hudebníky 
- housle, violy, hoboj, klarinety, po-
zouny, basa a tympány (zapůjčené 
z kostela v Čechticích). Toto jsem si 
dovolil již dirigovat. V květnu 1945 
hrávala Beranova dechovka každou 
sobotu v sokolovně. Jsa též rybářem, 
zastavoval jsem se tam občas a pose-
děl u bicích. Jednou se p. kapelník 
„kdesi" zdržel a muzikanti byli netr-
pěliví, protože lidé chtěli tancovat. 

I přesvědčili mě muzikanti, abych vzal 
do ruky taktovku. Dodnes pamatuji na hromové „haló", když 
jsme dohráli polku o Karlovým mostě. Ale opakování se neko-
nalo, přišel p. Beran a hrál se valčík. 

Po prázdninách 1945 jsem na radu lékařů začal v Obchodní 
škole v Havlíčkově Brodě. Dodnes vděčím za výuku těsnopisu. 

V Havlíčkově Brodě byl tenkrát varhaníkem p. prof. Svobo-
da. K němu jsem chodil na pokračování v hudební nauce a do 
chrámu zpívat. Při tom jsem poznal tehdejšího konzervatoristu 
Láďu Přibyla. O velkých prázdninách v srpnu odešel prof. Svo-
boda dirigovat operetu v Kolíně. Na soboty a neděle jezdil hrát 
p. Přibyl. V týdnu jsem hrál na varhany ráno v 7 hod., potom do 
školy. Jenže jsem musel hrát i o pohřbech, a ty vycházely oby-
čejně na ruštinu. Udělal jsem ji za tři. Řídil jsem se pravidlem: 
„piš jak slyšíš a sem tam do toho vraz Jeřík" (měkký znak)". Při 
pohřbech zpívala hezký soprán pí Kubátová a jiný alt slečna 
Křičková, výtečný bas zpíval p. Kubát a pak se museli spokojit 
s mým tenorem, pokud nepřišel s jasným tenorem p. Jelínek. 

Tehdy jsem připravoval v Ledči opět asi se šedesáti dětmi, 
jednou paní učitelkou a pěti „učiteli" chorální „Missa de Ange-
lis", na bratrovu primici. (Pokračovánív červnových LN) 

Svaz rybářů Ledeč nad Sázavou 
pořádá dne 26. května 2001 Y R O Č N Í K 
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v Ledči nad Sázavou 



Od Atlantiku až do Ledče nad Sázavou 
3. duben 2001 byl pro většinu lidí oby-

čejným dnem. Jinak tomu bylo ale pro stu-
denty ledečského gymnázia, kteří oče-
kávali příjezd svých francouzských kama-

zážitek. Odpoledne přijal studenty i jejich 
doprovod starosta města Ledče nad Sáza-
vou pan Karel Urban. Po mnoha upřím-
ných slovech pana starosty Urbana i pana 

Slavnostního setkání s Francouzi se zúčastnila i představitelka Jihlavského 
kraje Mgr. Alena Štěrbová, která mimo jiné velmi dobře hovoří francouzsky. 
Na snímku s místostarostou J. Poborským. 
rádů ze školy v St. Jean de Monts. Na pod-
zim s nimi totiž strávili nádherný týden 
v jejich městě na pobřeží Atlantského oce-
ánu a nyní byla řada na nich, aby jim uká-
zali krásy našeho regionu. 

Konečně nadešel ten očekávaný den, 
kdy měli naši žáci přivítat francouzské 
přátele v našem městě. Nervozita stoupala 
s každou hodinou a na učení ve škole ne-
bylo ani pomyšlení. Po skončení vyučová-
ní žáci proměnili jednu ze tříd v uvítací 
salonek a připravili zde lákavé pohoštění. 
Na školní budově zavlály státní vlajky 
obou zemí a pak už nastalo nekonečné 
očekávání. Příjezd původně plánovaný na 
16. hodinu se díky nezbytné očistě na hra-
nicích posunul o více než 3 hodiny. Ale 
konečně se asi v 19.30 hod. objevuje mod-
robílý autobus s francouzskou SPZ a ra-
dost ze shledání „starých známých" nezná 
mezí. Po uvítání a občerstvení se unavení 
cestovatelé vydávají do hostitelských ro-
din, kde je po dlouhé cestě čeká sprcha, 
teplá večeře a sladký spánek. 

Ihned po příjezdu se potvrdilo, jak moc 
byla jejich cesta náročná - porouchal se 
totiž autobus. Opět se potvrdilo známé pří-
sloví, že v nouzi poznáš přítele. Díky umě-
ní a obětavosti pana Zítka a pana Krepčíka 
z ČSAD BUS v Ledči nad Sázavou se po-
dařilo závadu odstranit, za což jim patří 
nesmírný dík. Samozřejmě děkujeme i za 
poskytnutí náhradního autobusu z ČSAD 
BUS. 

Ve středu 4. dubna se francouzští žáci 
vydali na prohlídku skláren Bohemia do 
Světlé nad Sázavou, kde se seznámili s vý-
robou světoznámého českého broušeného 
skla a na závěr pro ně bylo připraveno pře-
kvapení. Díky ochotě a vstřícnosti vedení 
Střední sklářské školy si mohli sami vy-
zkoušet, jak náročné je foukání do sklář-
ské píšťaly, což pro ně byl neopakovatelný 

Pinsona, učitele matematiky ze St. Jean de 
Monts, byly předány dary a na všechny če-
kaly krásně připravené stoly s pohoštěním, 
až oči přecházely. Francouzští přátelé byli 
velmi mile překvapeni a panu starostovi 
a všem, kteří se na přípravě této recepce 
podíleli, upřímně děkujeme. 

Ve čtvrtek 5. dubna bylo na programu 
společné vyučování. Francouzští studenti 
usedli do lavic se svými českými kamará-
dy, aby se seznámili i se způsobem výuky 
u nás. Někteří ale dali přednost měření sil 
v odbíjené a košíkové. Poté je již čekal 
opravený autobus a cesta do Kutné Hory 
provázená pořádnou přeháňkou deště se 
sněhem. Během cesty se však počasí 
umoudřilo a Kutná Hora se jim představila 
v celé své kráse. 

Po návštěvě Kostnice, která je asi pro 
každého trochu šokujícím zážitkem, si pro-
hlédli město, chrám sv. Barboiy a doly 

v muzeu na Hrádku, kde se seznámili 
s těžbou stříbra a výrobou stříbrných min-
cí. 

V pátek 6. dubna čekal naše francouzské 
přátele náročný den. Brzy ráno se vydali do 
Prahy, kde navštívili ty nejznámější památ-
ky. Nezapomenutelným zážitkem bylo pro 
ně střídání stráží na Pražském hradě, pro-
cházka po Karlově mostě a Malé Straně. 
Na závěr opět vzali útokem místní obchody 
a obchůdky a plnili své batůžky nezbytný-
mi dárečky. Naše hlavní město na ně uděla-
lo velký dojem a tak splnilo pověst jednoho 
z nej krásnějších měst na světě. Sobotu a ne-
děli strávili žáci ve svých rodinách, které 
pro ně připravily zajímavý program. Ně-
kteří navštívili bowling nebo halu na squ-
ash v Havlíčkově Brodě, jiní bazén nebo 
ZOO v Jihlavě. 

Dospělí účastníci výměnného pobytu si 
se zájmem prohlédli pivovar v Havlíčkově 
Brodě a prošli si jihlavské historické pod-
zemí. Sobotní večer strávili všichni pohro-
madě v příjemném prostředí lyžařské 
chaty na Melechově. Všechno bylo skvě-
lé, pouze počasí si postavilo hlavu a celý 
víkend pršelo a pršelo. Ale jak se říká, 
všechno zlé je k něčemu dobré. Alespoň 
byl čas na klidné posezení, výměnu zkuše-
ností ze školy i ze života. Tam, kde nesta-
čila slova, přišly na řadu ruce, nohy, gesta 
a bylo zajímavé sledovat, o čem všem se 
lidé dvou různých zemí, jazyků a kultur 
dokáží bavit. 

Tato vzájemná výměna byla nej přínos-
nější v tom, že přiměla jak studenty, tak 
i dospělé k rozhodnutí zdokonalit své zna-
losti jazyka, aby si se svými kamarády 
a přáteli příště rozuměli ještě lépe. 

Ani jsme se nenadáli a bylo tu pondělí 
9. dubna, den odjezdu. Pošmourné ráno, 
6 hod, náměstí plné zavazadel, postávající 
hloučky žáků a rodičů. Radost ze setkání 
vystřídal smutek z loučení, ale také naděje 
na další shledání. Mezi mnohými žáky 
vzniklo během těchto výměn trvalé pouto 
a jejich rodiny se již navštěvují několik let. 
Co více si přát! 

Poslední objetí, slzičky, nosíky přilepe-
né na sklo autobusu, poslední zamávání 
a zase někdy na shledanou. 

„Cest la vie!" 
PaedDr. Ilona Dokoupilová 

Zúčastněným hostům slavnosti opět připravili studenti ISSŠ Na Pláckách bo-
haté pohoštění se vzornou obsluhou. Patří jim za to veliký dík. 



Na snímku zleva: Starosta K. Urban, ředitel místního gymnázia F. Trpišovský, učitelka 
a překladatelka ledečského gymnázia J. Dokoupilová a vedoucí francouzské delegace 
ze St. Jean de Monts pan C. Pinson. 
A právě úvodní řeč pana Pinsona k představitelům města i studentům vám v plném 
znění otiskujeme. 

Vážený pane starosto, pane řediteli, dámy a pánové, drazí žáci 
Jsme velmi šťastni, že jsme opět mezi vámi. 

Vždy jsme velmi dojati vaší laskavostí, šlechet-
ností a kvalitou vašeho přijetí. 

Již vás nebudu zatěžovat historií našich vel-
mi úzkých vzájemných vztahů, trvajících již 
více než šest let mezi oběma školami i našimi 
městy. Na začátku 21. století a na úsvitě vaše-
ho blízkého vstupu do Evropské unie je nes-
mírně důležité, aby výměny jako je ta naše 
neustále pokračovaly a zintenzivňovaly se. 
Velmi úzké vztahy se vytvořily nejenom mezi 
našimi žáky, ale také již v několika rodinách 
vzniklo skutečné, upřímné a vřelé přátelství. 

Naše dvě školy již podepsaly reciproční 
smlouvu a já za to děkuji jejich ředitelům. Ale 
tato výměna, vážený pane starosto, nemůže 
skončit jinak než spoluprací, družbou mezi na-
šimi městy. Proto vás s pověřením zástupců 
St. Jean de Monts prosím, abyste v tomto du-
chu začali přemýšlet a uvažovat o této mož-

také nový začátek, který by se zapsal do velmi 
úzkých až příbuzenských vztahů mezi oběma 
městy. 

Tato spolupráce by symbolizovala naši pří-
slušnost ke stejným hodnotám tolerance, svo-
body a demokracie, které vždy spojují oba 
naše národy. 

Přeji si z celého srdce, aby tato spolupráce 
vedla k dobrému konci a abychom tímto či-
nem přispěli ke zrodu té velké Evropy, která 
zítra bude patřit našim dětem. 

Končím tento proslov ještě jednou s podě-
kováním z celého srdce všem, kteří přispěli 
k úspěchu těchto výměn v minulosti, v součas-
nosti i v budoucnosti. Ať žije bratrský svazek 
mezi Ledčí nad Sázavou a St. Jean de Monts. 

Děkuji 

Dovolte mi, vážený pane starosto, předat 
vám dárek od pana starosty St. Jean de Monts 

nosti. Bylo by to nejen vynikající završení, ale jako výzvu k naší budoucí spolupráci. 

Z4 TÍM JE BĚLOSKVOUCÍ budova zastávky Českých drah na Horní Ledči. V pátek 4. dubna 
jsme byli pozváni (městský úřad), abychom byli přítomni slavnostnímu otevření zmíněného za-
řízení. Ve zvolený čas nás však přivítali jen dva intenzivně pracující zedníci. Kompetentní 
(a zvoucí) zaměstnanec havlíčkobrodských CD se bez omluvy dostavil až za půl hodiny. Nicmé-
ně jsme se dozvěděli, že zastávka byla zrekonstruována nákladem 40 000 korun, že by se ještě 
v letošním roce mělo dostat na výměnu střešní krytiny na budově zdejšího nádraží. Pravda, 
slavnost to zrovna nebyla - kromě dokončovacích prací v interiéru chybělo označení zastávky 
a také rozpadlý přístřešek na posyp v bezprostřední blízkosti stanice, žádnou slávu dráze nedě-
lá. Přesto jistě bude v krátké době vypadat hezky a alespoň jako přístřešek pro cestující bude 
sloužit dobře. Měli bychom si takto upravených míst více vážit a chránit je. „ Vymatlané " spre-
jery a další choré mozky taková místa až příliš přitahují. OK 

MLUVÍ VAŠE DITE 
SPRÁVNĚ? 

Nemluví-li vaše dítě včas a správně, pří-
padně nemluví-li vůbec, má problémy se 
čtením, koktá atd., je třeba vyhledat přísluš-
ného odborníka. 

Diagnostika a diferenciální diagnostika 
komunikačních poruch by měla být prová-
děna lékařem foniatrem ve spolupráci s kli-
nickým logopedem a psychologem. Kde 
jmenované odborníky nejdete, by vám měl 
poradit váš dětský lékař. 

V našem regionu je možné navštívit fonia-
tra a klinického psychologa v Havlíčkově 
Brodě. Klinickou logopedii je možno nav-
štívit i v Ledči n. S., a to každé pondělí od 8 
do 16 hodin v MŠ Stínadla. V této MŠ fun-
gují i logopedické třídy, kde se provádí in-
tenzivní logopedická péče. Děti z logope-
dických tříd dochází do ambulance klinic-
kého logopeda a zároveň každý den učitel-
ky — logopedické asistentky - provádí 
individuální a kolektivní logopedické čin-
nosti. Společně s logopedií od 1. září 2001 
bude dále pokračovat kroužek „Veselé pís-
kání, zdravé dýchání", podle výukové me-
tody prof. Václava Žilky - vhodné pro 
astmatiky, alergiky, koktavé a hyperaktivní 
děti. Dále pořádáme cyklus přednášek pro 
rodiče, pedagogy, zdravotníky apod. 

Téma: Komunikační poruchy - základní 
informace o všech řečových vadách (patla-
vost, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfá-
zie, nemluvnost, koktavost, vývojové 
poruchy učení - dyslexie atd.). 1. přednáška 
bude 21. května 2001 v MŠ Stínadla - od 15 
hodin. 

Po přednášce možnost incjjviduálních 
konzultací. 

Dále MŠ otevírá od 1. září 2001 výuku 
anglického jazyka, počítačů, kroužek dra-
matický a výtvarný. Mgr. M. Dubská 

Vážení rodiče, 
ZUŠ v Ledči nad Sázavou vyhlašuje 

zápis žáků pro příští školní rok 
2001/2002. Své děti můžete přihlásit 
v ředitelně budovy ZUŠ Na Mizerově čp. 
82 (pod školní jídelnou) nejpozději do 
10. června do těchto oborů: 
1. Hudební - hra na klavír, el. klávesy, 

housle, akordeon, zobcovou flétnu 
a ostatní dech. nástroje, bicí nástroje, 
sólový zpěv, sborový zpěv, kytara (je 
možno se přihlásit i do souborů, které 
v letošním roce zahájily svou činnost: 
sborový zpěv mladších žáků a sboro-
vý zpěv starších žáků, country soubor, 
soubor zobcových fléten, saxofonový 
soubor a rocková kapela). 

2. Taneční - přípravka (děti od 5ti let) 
mladší žáci 

3. Výtvarný - malba, kresba, grafika, 
keramika... 

4. Literárně dramatický - součástí to-
hoto oboru je i vzdělání výtvarné a po-
hybové 

Zájemci budou mít možnost zavítat do 
jednotlivých tříd a získat informaci o vý-
uce v požadovaném oboru, případně sle-
dovat průběh vyučovací hodiny. 

Vážení rodiče, dopřejte svým dětem 
smysluplné využití volného času a nechte 
jejich talent rozvíjet pod vedením kvalifi-
kovaných učitelů. Vedení ZUŠ 



PO ROCE OPĚT 
HARMONIKY V LEDČI 

Jistě si ještě někdo z vás vzpomene na 
koncert Pražského akordeonového a klá-
vesového orchestru PRAKO, který se ko-
nal jednoho květnového podvečera v sále 
ledečského gymnázia. Koncert se setkal 
s velkým ohlasem, a tak se mladí muzi-
kanti rozhodli, že do našeho krásného 
městečka zavítají znovu. Asi to bude 
i tím, že v orchestru účinkuje i rodák Slá-
vek Brabec. Ten se před několika lety vy-
dal do Prahy na zkušenou a nyní se rád 
vrací do klidného rodného městečka. 

Určitě byste rádi věděli, co vlastně mů-
žete očekávat, jestliže se rozhodnete na 
koncert přijít. Loni se s největším ohla-
sem setkala Smetanova Vltava. Na ne-
jedné tváři se objevily slzy (myslím, že 
dojetí). I letos je pro vás připraveno ne-
jedno překvapení. Těšit se můžete mimo 
jiné na Gershwinovu Rhapsody in Blue, 
Bernsteinovo West Side Story, nebo zná-
mou televizní melodii Růžový Panter. 
Nemusíte se obávat, že se zaměřují pouze 
na určitý druh hudby. PRAKO je jeden 
z mála orchestrů, který se věnuje všem 
hudebním žánrům a asi proto je tak oblí-
bený. Uslyšíte vše. Jak se říká „od Bacha 
po Brabce", a to doslova. 

PRAKO k nám zavítá již v květnu. 
Koncert se bude konat opět v sále gym-
názia v pátek dne 25. května 2001 v 18 
hodin. Všichni jste srdečně zváni. Mladí 
muzikanti pod taktovkou Stanislava Ště-
pána se již dnes těší na vaši účast. 

Martina Brabcová 

OHLÉDNUTÍ ZA HUDEBNĚ 
POETICKÝM VEČEREM 

V pátek 27. dubna se konal v sále le-
dečského hradu Hudebně poetický večer 
žáků ZUŠ Ledeč n. S. a jejich hostů -
žáků ZUŠ Světlá n. S. z oboru hudebního 
a literárně dramatického. Diváci mohli 
zhlédnout autorskou výpověď žáků 
4. ročníku LDO ZUŠ Ledeč n. S. a zdra-
matizované básně Marka Ebena v podání 
žáků LDO ZUŠ Světlá n. S. Z hudebního 
oboru ZUŠ Světlá zazářila zpěvem Eliš-
ka Srncová. 

Tomuto večeru byl přítomen také ma-
jitel jedné z pražských výstavních galerií, 
nabídl učitelkám literárních oborů spolu-
práci a pozval děti na vystoupení v Praze. 
Rádi budeme reprezentovat naše město. 

„My z hradu" 
V prostorách ledečského hradu fungu-

je literárně dramatický obor Základní 
umělecké školy v Ledči nad Sázavou 
a mnozí z vás již navštívili některé z je-
jich představení. Od září loňského roku 
se tam také zabydlel obor výtvarný. 
S pracemi žáků tohoto oboru se můžete 
seznámit na výstavě nazvané „My z hra-
du", která proběhne ve dnech 21. 5 . - 3 . 
6. 2001 v prostorách městského muzea. 
Vernisáž se koná dne 21. 5. v 18 hod. Jste 
srdečně zváni! Marie Zaj ícová 

STŘELECKY ZAVOĎ V LEDČI N. S. 
28. dubna 2001 se konal již třetí veřej-

ný střelecký závod na bateriové lovecké 
střelnici v Ledči n. Sázavou. Letos popr-
vé věnovalo město Ledeč n. S. hlavní 
cenu soutěže. Účast byla tradičně vyso-
ká. Zúčastnilo se 56 střelců z celé repub-
liky. Hlavním rozhodčím závodu byl 
předseda střelecké komise OVČMJ p. 
Bohumil Zakl. Výkony zúčastněných 
byly velmi vyrovnané. 

Do finále se probojovalo šest střelců 
v tomto pořadí: A. Bulík, Jaroslav Dobeš, 
Ladislav Krupka, Jaroslav Moravec, 
Aleš Brusman a Petr Malínský. Ale finá-
lové rozstřely ještě zamíchaly výsledným 
pořadím. Hlavní cenu předal vítězi - p. 
Jaroslavu Dobešovi z Rychnova n. Kněž-
nou - osobně starosta města Ledče p. Ka-

rel Urban. Druhé a třetí místo obsadili 
Antonín Bulík z Dolních Královic a Jaro-
slav Moravec z okresu Rychnov n. Kněž-
nou. 

Organizaci závodu zajišťoval střelec-
ký klub Velká stráň na vlastní bateriové 
střelnici, kterou vybudovali jeho členové 
svépomocí na místě původní střelnice 
z 50. let. 

Klub má 11 členů, především mysliv-
ců z okolních mysliveckých sdružení 
a byl založen v roce 1997. Střelnice slou-
ží mysliveckým sdružením na Ledečsku 
pro kondiční střelbu a trénink bezpečné-
ho zacházení se zbraní hlavně před lovec-
kou sezónou. 

Za střelecký klub Rudolf Husák 
Foto: O. Kubát 

Lauchhammer 2001 
Již podruhé se v dubnu konal výměnný 

zájezd našich studentů do německého 
Lauchhammeru. Bylo tak navázáno na 
pobyt německých gymnazistů v září loň-
ského roku, kdy němečtí žáci pobývali 
v rodinách ledečských studentů. Se zvě-
davostí a napětím očekávaný zájezd pře-
kročil veškeré naše představy, němečtí 
přátelé týden pobytu velmi důkladně při-
pravili. 

Hned druhý den navštívili naši žáci vý-
uku na lauchhammerském gymnáziu 
a nastalo srovnávání obsahu a kvality vý-
uky v Německu a u nás. Určitě to bylo 
pro všechny dost poučné a zajímavé, 
i když začátek výuky v 7 hodin byl pro 
nás překvapením. Velkým zážitkem byla 
návštěva Lausitzringu, nově vybudované 
závodní dráhy pro automobilové závody 
s budoucím kandidátem pro závody For-
mule 1. Při průjezdu zatáček testovací 
dráhy se všem tajil dech. Trčící monu-
ment bývalé doby, těžební stroj hnědo-
uhelné pánve, je dnes již muzeem, ačko-
liv byl v provozu pouhých deset měsíců. 
Zde jsme se seznámili s ambiciózními 
plány německé vlády na rekultivaci kraji-

ny a pořídili samozřejmě i fotografie 
v och- ranných přilbách. 

Hezký den jsme strávili v Berlíně, mo-
derní výstava z dějin Berlína a Německa, 
budova Říšského sněmu, známá ulice 
Kurflirstendamm, Potsdamer Platz nám 
přiblížilo toto nej větší staveniště Evropy. 
Další den po exkurzi do Berlína nám při-
šla vhod návštěva krytého bazénu s něko-
lika dalšími atrakcemi, o tom se nám 
v Ledči může jen zdát. 

Ve volném dni obdivovala většina stu-
dentů památky i kolorit Drážďan, nej vět-
šího centra Saska, a již se blížil závěr. 
Všichni byli s pobytem velmi spokojeni 
a během závěrečného večera bylo do-
hodnuto další pokračování úspěšné spo-
lupráce v příštím roce. 

Mohli jsme porovnávat životní úroveň 
a životní styl obou zemí, poznávat mno-
ho nového a zajímavého a navazovat 
nové kontakty a nová přátelství. Někteří 
studenti již plánují v létě i individuální 
setkání a to je určitě dobrým znamením 
do budoucna. 

J.Král 
Gymnázium Ledeč n. S. 



CENTRUM - Dům dětí a mládeže v Ledči nad Sázavou 
Husovo nám. 242, tel.: 0452/62 64 15 

nabízí dětskou rekreaci o hlavních prázdninách na letním táboře 

VRANOVSKÁ PŘEHRADA 2001 
T E R M Í N : od 7. do 14. července 2001 

C E N A tábora 1850,- Kč 

Tábor j e provozován v letovisku ve Švýcarské zátoce Vranovské přehrady. 
Ubytování j e v chatičkách po 4 osobách, stravování ve zděné budově zajišťu-
j í naše kuchařky. 

Region j e známá rekreační oblast. Hlavní pláž se nachází asi 250 m od tábo-
ra. K vybavenosti patří sportoviště v areálu a molo s loďkami. 

Letošní celotáborová hra se nazývá Robinsoni na pustém ostrově. Pobyt 
na našem táboře mohou, jako v minulých letech, využít i děti nad 15 let, které 
budou mít upravený denní režim a účast na celotáborovém programu. 

O vaše děti se bude starat profesionální personál s dlouholetou praxí v oboru 
práce s dětmi a mládeží. 
- Bližší informace, tiskopisy přihlášek a ostatní organizační záležitosti získáte v domě 

dětí. 
- Přihlášky odevzdávejte ihned. 
- Po naplnění celé kapacity od nás obdržíte Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte a pokyny 

k placení tábora. 
- V červnu předáme pokyny týkající se odjezdu a pobytu na táboře. 

Hlavní vedoucí: Hana Veletová 

Centrum - DDM Ledeč n. Sáz. organizuje 

LÉTO S AEROBICEM - Vranovská přehrada 
Určeno pro rodiče s dětmi a mládež (celkový denní režim včetně stravy j e 

přizpůsoben cvičení). 

Termín: 30. června - 7. července 2001 
Cena: 1850,- Kč děti od 10 let a dospělí; 

1650,- Kč děti do 10 let (děti do 2 let zdarma). 

INFORMACE O TANEČNÍM KURZU - „PODZIM 2001" 
Centrum - D D M připravuje T A N E Č N Í K U R Z pro dívky a chlapce od 15 

let. První taneční hodina bude v pátek 14. září 2001 v sokolovně od 18.30 ho-
din (na této lekci každý účastník obdrží podrobný rozpis dalších lekcí). Kurz 
obsahuje 9 tanečních lekcí a 4 lekce prodloužené. 

Cena: 1100 , -Kč 

Přihlášky a placení provádí v D D M každý osobně nebo zákonní zástupci. 
Zápis začíná 10. kvěna 2001 ve 14.00 hodin a končí 8. června 2001. 

Centrum - dům dětí a mládeže informuje milovníky přírody o akci první 
toho druhu v Ledči nad Sázavou s názvem Vítání ptačího zpěvu. 

V našem okrese se úspěšně koná například v Havlíčkově Brodě. V čem spo-
čívá? Pracovníci Stanice pro ochranu fauny v Pavlově připraví asi hodinovou 
vycházku přírodou, kterou povede RNDr. Toman, při níž budou identifiková-
ny hlasy ptáků. N a konci trasy bude ukázka odchytu a kroužkování p táků 
a předvedení ptačích dravců ze stanice. 

Protože ranní ptáče dál doskáče, bude sraz na náměstí v sobotu 
19. května ve 4 hodiny ráno. Doufám, že se sejde stejně sympatická skupi-
na lidí, jaká byla na besedě o přírodě Zimbabwe. Hana Veletová 

CENTRUM - dům dětí a mládeže 
oznamuje ledečské veřejnosti změnu termínu, ve kterém se bude konat 

Běh Terryho Foxe. Došlo k ní z důvodů pozemních prací spojených s plyno-
fikací Ledče, které právě v této době postupují naším náměst ím. Nový termín 
j e 7. června. Všem, kteří naši zprávu zachytili, se omlouváme a těšíme se na 
ně o měsíc později . Hana Veletová 

TJ SOKOL VXEDCIN, S. 
Vás zve na 

představení lidové operety 

s hlavním líčinktyícím 

JOSEFEM ZIMOU 
v i t c c l e H 3 . č e r v n a 2 0 0 1 

od 19.00 hodin v sokolovně 

Informační centrum 
Ledee nad Sázavou 

Husovo nám. 60 
Tel.: 0452/62 14 71 

Vážení a milí 
přátelé Stonožky! 

V týdnu od 2. do 6. d u b n a žáci ZŠ 
v Ledči n. S. vydělali p r o d e j e m veli-
konočn ích přán í a p ř e d m ě t ů 
14 6 0 0 Kč. Tyto pen íze b u d o u vě-
novány n a n á k u p česko-angl ické 
s tonožkové knihy „Kdyby všechny 
děti s v ě t a . . / , k te rá m á pomoc i ve 
výuce angl ického jazyka. 

D ě k u j e m e vám s rdečně za po-
m o c při organizaci t o h o t o s tonož-
kového týdne. 

Za organizátory: 
Dana Tůmová 

Jitka Kroutilová 
Jaroslava Příhodová 

' HLEDÁME PODNÁJEM N 

ZŠ Komenského ul. v Led-
či nad Sázavou hledá nutně 
podnájem pro začínající 
učitelku. Ubytování od září 
tohoto roku. Telefon ZS 
0452/62 63 13. 

r " 
I Firma Protherm & t\ vý-j 
i robce plytiových kotlů a j 
I větší český vývozce těchto] 
kotlů, vás srdečně zve na vý~j 
stávku svých produktu. Na vý- ] 
stávce budete informováni! 
o plynových kotlích Protherm i 
a obdržíte prospekty a ceníky, j 
Součástí akce bude i poraden-] 
ská činnost pracovníků Irmy) 
Protherm. Výstavka se usku-j 
teční v pátek dne 25. května | 
2001 od 9 do 16 hodin na Hu-I 
sově náměstí před domem děti j 



PŘIJEDE I KLISNA CENZURA 
Milovníci a přátelé koní z Ledče a nej-

bližšího okolí si vá§ vlgphny dovolují po-
zvat na 3. ročník setkání s těmito krásnými 
a ušlechtilými zvířaty. V rámci setorepubli-
kového B m koní, který letos připadána ne-
děli 2?. května, a při příležitosti Dne dětí se 
sejde par majitelů kpiíí u tomu Velká Slráň 
u Sázavy (kolem sůtMm hřbitova stálé áo-
za&$, aby vám mé mllfěky představili. 
M m začíná vs iS hoům a bude možni se 
blíie s koňmi r t a ý e h plemen seznámil, 
pdhladit š i je , mém se na sedle a moÉni 
t v kočáře mi® fřbdstaví se vám je-
ě m z nej starších koní v ČR !- teplokrevná 
klisna Ceiizara» která začátkem dubna osla-
vil a své neuvěřitelné 29, narozeniny. Uvilí-
te ppácš s ksem na hudbu, bude: možné 
zakoupit ároímosti s motivem koní, v blíz-
kém kloskti se občerstvit a užít si hezké od-
poledne. DM mají vstup ÉDARMA, 
dospělí dobiovolný, takže se určitě přijďte 
podívat! M iiaíórmaeé na tel. 
0606/80 78 74 p. R o « l a a 0602-57 30 04 
p. Prchalová. J. Prchalová 

PODĚKOVÁNÍ 
V áubxm měl pan M.H. z Kouta špat-

ný den. Po zaparkování svého auta v Ná-
dražní ulici zjistil, že ztratil peněženku 
s penězi, ale také se všemi důležitými 
doklady. Milé překvapení přišlo jen 
o pár dní později Poetivý nalezee pan 
Jaroslav ICudrna z Leděe mu osobně vrá-
til nalezenou peněženku s penězi i tolik 
potřebnými doklady. Poctivému nálezci 
patří dik nejen majitele peněženky, ale 
také všech spoluobčanů města. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny v květnu oslaví 
22. 5. Adam Vladimír, Hutní 699 
27. 5. Tvrdík Antonín, Havlíčkova 674 
28. 5. Jaroš Vladimír, M. Majerové 660 
28. 5. Šimek Miloslav, Wolkerova 882 

Kunášková Milada 
75. narozeniny 

Šilhán Stanislav 
80. narozeniny 
15.5. Malá Eliška, Haškova 569 
31.5. Soldát Miloš, Husovo nám. 6 

Janatová Žofie 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přeje-
me prožití dalších dnů Vašeho života ve 
zdraví a spokojenosti. 
Narozeni: 
22. 3. Filip Bělohradský, Údolní 1032 
29. 3. Liška Vojtěch, M. Majerové 660 

Tomáš Holuša 
Kristýna Doležalová 
Kristýna Kopecká 

Vážení rodiče, s radostí vítáme narození 
Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, 
aby vyrůstalo ve zdraví a k všeobecné ra-
dosti. 
Svatby: 
7. 4. Lada Krontorádová a Jiří Heller 
14. 4. Ilona Smejkalová a Petr Nekola 
21.4. Marcela Marková a Miroslav 

Kořínek 
Novomanželům přejeme do společného 
života hodně lásky, porozumění a spoko-
jenosti. 
Zemřeli: 
Alešová Alexandra KrandováAnna 
Hejkrlík Josef Záviška Karel 
Smetanová Jiřina 

PROGRAM KINA - červen 
2.6. TROSEČNÍK 
20.00 Strhující drama s populárním 

T. Hanksem 
5.6. ŽIVOTNÍ ZKOUŠKA 
20.00 Thriller 
7. 6. VERTICAL LIMIT 
20.00 Dobrodružný film 
9. 6. PRCI, PRCI, PRCIČKY 
20.00 Filmová komedie 
12. 6. PO ČEM TOUŽÍ ŽENY 
20.00 Americká komedie 
14. 6. OTEC RODINY 
20.00 Komedie 
16. 6. SMLOUVA S ĎÁBLEM 
20.00 Komedie 
19.6. KOSTKA 
20.00 Kanadský tajemný film 
21.6. 102 DALMATINŮ 
20.00 Rodinná komedie 
23. 6. NEPŘÍTEL PŘED BRANAMI 
20.00 Filmové drama 
26.6. POKEMON 
18.00 Skvělý film s padesáti 

imaginárními příšerkami 
28. 6. CHARLIEHO ANDÍLCI 
20.00 Úspěšná komedie 
30. 6. HELE VOLE, KDE MÁM 

KÁRU? 
20.00 Filmová komedie 

f PROSLÝCHÁ SE, 1 
že 3. července se ve známém letovi-

sku na Stvořidlech bude vyskytovat 
věhlasný Vladimír Mišík. Pogratulu-
je a zazpívá na oslavě známého ledeč-
[ského fotbalisty. Bez záruky! y 

STALO SE ROKU... 
Roku 1875 rozmnožil se v pansko ledečských 
lesích lýkožrout a roku 1876 hrozil nebezpe-
čím i lesu Březině, ústavu špitálskému patřící, 
takže veškeré pařezí a štěpinové dříví otesané 
a kůry zbavené býti muselo. 
Dne 29. května 1876 zvolilo obecní zastupitel-
stvo za příčinou zúčastnění se při pohřbu dne 
30. května 1876 v Praze velezasloužilého dě-
jepisce Františka Palackého deputaci v osobě 
obecního rady Karla Schmause a členů zastu-
pitelstva Jana Kunce a Josefa Peroutky. 
V Ledči konány smuteční služby boží za ze-
mřelého, za účastenství obecního zastupitel-
stva a veškerých spolků a obecenstva. Dáno 
najevo okázale, jak velice si občané tohoto 
patriarchy českého vážili a jak bolně se jich 
ztráta jeho dotkla. 
Dne 10. května 1881 oslaven skvělým způso-
bem sňatek jeho všesvati korunního prince 
Rudolfa a princezny Stefanie, dne 9. května 
bylo město osvětleno, průvod pochodnový 
s obecním zastupitelstvem v čele, vyšel od 
radnice před budovu c.k. okr. Hejtmana, kdež 
přednesl spolek Burian národní hymnu a pro-
volána „sláva". Na domech bylo plno praporů 
národních, rakouské a belgické barvy. Okna 
byly transparenty vyzdobené. Dne 10. května 
stříleno z hmoždířů, hudba procházela ulice-
mi. V devět hodin ráno byly velké služby boží, 
ku kterýmž se s hudbou dostavilo obecní za-
stupitelstvo, okresní úředníci, spolkové, škol-
ní mládež. Po službách božích zasazené čtyři 
javory na náměstí. Večer bylo divadelní před-
stavení a akademie. 
Jaro i léto 1911 byly nesmírně suché, dešťů 
bylo zjara málo, v létě. nepršelo. V červenci 
a srpnu panovala velká parna, nicméně úroda 
byla dosti dobrá co do jakosti zrna. 

1926 
Dne 14. května konána schůze městského za-
stupitelstva a předsedal v ní starosta města Jo-
sef Křivohlavý. Schválena jednomyslně účet-
ní uzávěrka účtů na rok 1925. Podle ní jest pře-
bytek obecního fondu 48 691 Kč, 97 h. a pře-
bytek elektrárenského podniku 27 187 Kč, 13 
h. úhrnem přebytek 75 879 Kč, 10 h. Usneseno 
uzavříti u Okresní hospodářské záložny v Led-
či n. Sáz. zápůjčku 200 000 Kč na úhradu mi-
mořádného rozpočtu a zápůjčku 60 000 Kč na 
úhradu účtu za elektroměry. Proti uzavření zá-
půjčky 200 000 Kč hlasovali členové občan-
ského bloku z důvodu, že podnikatelé staveb 
neplatí dělníkům mzdy dle kolektivní smlouvy. 
Městské zastupitelstvo přejímá protektorát 
slavnosti odhalení Husova pomníku na ná-
městí ledečském. Podnět k zřízení pomníku 
dal spolek divadelních ochotníků „Tyl" v Led-
či n. Sáz. O finanční otázku staral se spolek 
pro postavení pomníku. Pomník z umělé ka-
meniny postavil sochař Kabeš z Tábora. Ná-
klad na postavení činil kol. 20 000 Kč. a byl 
uhražen sbírkami, dary a výtěžky z divadel-
ních her a slavností. 
1931 
Dne 27. května konána mimořádná schůze 
městského zastupitelstva. Na novostavbě 
domu pro okresní úřad vypukla druhá stávka 
dělníků. Dělnictvo požaduje úpravu mezd 
a osmihodinovou dobu pracovní. Podnikatel 
stavby ing. Chromosta dožádán, aby požadav-
kům dělnictva vyhověl a cizí dělníky postupně 
propustil. 
1946 
Teprve první výročí květnové revoluce rozví-
řilo poněkud klidnou hladinu života v našem 
městě. 

Slavnosti, které byly zahájeny už 4. května ve-
čer vatrou na sokolském cvičišti, pokračovaly 
dne 5. května v 9.30 hod. štafetovým během 
do Kobylího dolu, kde byl k pamětní desce 
padlých partyzánů položen věnec. 
Večer se konala tělocvičná akademie místní 
sokolské jednoty. Příštího dne (6. 5.) v 15 hod. 
zavítala do našeho města delegace zahranič-
ních partyzánů, jejíž členové byli přítomni 
manifestaci obyvatelstva v 19 hodin na ná-
městí. Po zahájení předsedou MNV Emilem 
Čechem odsoudili zahraniční delegáti (bulhar-
ský, jugoslávský, řecký, španělský a sovětský) 
zrůdnost fašismu. Manifestace byla zakonče-
na závěrečným projevem předsedy ONV Mi-
loslava Růžka v 21.15 hod. 
Vyvrcholením slavností byl 9. květen, kdy 
místní legionářské jednotě byl zástupci města 
předán krásně vyšívaný prapor, který po jed-
né straně má znak města. Po zavěšení stuh, 
které věnovaly různé spolky a korporace, 
a patřičných projevech byly slavnosti zakon-
čeny přehlídkou legionářů, jichž se do našeho 
města sjel velký počet z blízkého i vzdálené-
ho okolí. 
Brzy po návštěvě zahraničních partyzánů dos-
talo naše město další návštěvu z ciziny. Přijela 
členka amerického Červeného kříže Thom-
psonová, aby překontrolovala tzv. mléčnou 
akci. - Dne 22. března 1946 dostaly totiž le-
dečské školní děti z daru amerického Červené-
ho kříže 7724 plechovek kondenzovaného 
mléka, z něhož bylo do dne návštěvy (22. 5. 
1946) podáno celkem 30 896 porcí mléka. -
Děti za mléko poděkovaly a pí Thompsonové 
podaly kytici a zvětšeniny fotografií našeho 
města. OK 

Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb LN - příspěvky představují názory 
a postoje pisatelů. Adresa: Městský úřad, Husovo nám. 7,584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon: 0452/626210-2. Odpovědný redaktor: O. Kubát, foto: F. Pleva. Registrováno na 
OkÚ Havl. Brod pod značkou 5/R5. Podávaní novinových zásilek povoleno, Česká pošta Pardubice, č.j. PP/1-1868/95, 5. 5. 1995. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, s.r.o. 


