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SYNAGOGA V NOVÉM 
Ledečská synagoga získává po desetiletích opět svou původní podobu. Objekt, který byl 

v minulosti odsouzen k zániku se nyní opět objeví v nové kráse. Stavba vznikla v roce 1739, ale 
před tím stávala ve městě synagoga dřevěná. Sloužila židovské komunitě až do roku 1942, kdy byli 
židé násilně odvlečeni do koncentračních táborů. Dnešní majitel, Pražská židovská obec, zahájila 
v letošním roce generální opravu celého objektu. Elektrický proud byl převeden zemním kabelem 
a byla provedena izolace proti vlhkosti kolem celého objektu. Nejpodstatnějším stavebním úkolem 
letošního rokuje oprava střechy. Provádí ji firma DOS s.r.o. z Hlinská. Pod vedením mistra, pana 
Plíška, dostane novou krytinu ze štípaného smrkového šindele. Tak vypadala i původní střecha, na 
kterou byl za první republiky necitlivě položen eternit. Ten stavbu vzhledově poškodil. Bylo třeba 
vyměnit i část vazby. Tam, kam nezatékalo, se zachovaly zdravé, ručně tesané trámy. Jsou ještě 
spojeny dřevěnými a kovanými hřeby. Nově bylo provedeno i oplechování mědí. Na půdě nebyl 
objeven žádný pověstný Golem, ale našlo se zde velké množství listů z modlitebních knih. O jejich 
"kvalitu" se postaral myší národ. Podle prvních náhledů může jít o tisky na pergamenu a ručním 
papíru ze 16. - 17. století. Tyto materiály budou předány do Pražského židovského muzea k pro-
zkoumání. Zajímavý byl i nález kamenné mísy (umývadla), která byla kdysi umístěna v předsíni 
synagogy. Muži si v ní symbolicky oplachovali ruce před modlitbou. Někdy v minulosti byla ze 
zdi odstraněna a přenesena na půdu. Našly se zde i dvě plechové odrazky. Visely na zdi synagogy 
a před nimi byly umístěny svíčky. (V té době ještě nebyla ve městě elektřina.) 

V příštích letech budou opravy pokračovat dalšími vnitřními úpravami synagogy. Po jejich 
dokončení bude objekt zapůjčen městu. Nebude sloužit k modlitbám, ale bude zde výstavní 
a koncertní síň. To vše naše město potřebuje. Na závěr je třeba poděkovat všem, kteří bydlí kolem 
této stavby a oprava narušila jejich pozemky a čistotu okolí. Ledečská synagoga se stane historic-
kým objektem, který budou obdivovat nejen naši, ale i zahraniční turisté. Stavba tohoto druhu nemá 
obdobu v. celém Posázaví. Je uváděna i v zahraničních odborných článcích. Jistě bude chloubou 
našeho města. 

František Pleva 

LISTOPAD 
Listopad je jedenáctý měsíc roku. Ve starém 

římském kalendáři to byl měsíc devátý - no-
vember a toto pojmenování převzala 
v drobných obměnách většina evropských ja-
zyků. Český název měsíce souvisí bezpochyby 
s padajícím listím. 

Jsme v měsíci holých větví, rozplakaného 
počasí a prvního jíní. Příroda zmlkla, listí opa-
dalo, co včera byl strom velikán, je dnes koště. 
Hromady listí šustí pod nohama. Příroda je jak 
opuštěná zahrada. Nikde ani živáčka. Z rozora-
ných polí honci střelbou vyhánějí poslední 
zbytky života. Martin možná přijede na bílém 
koni, anebo v zablácené bryčce? 

Z listopadových pranostik jsou nejznámější 
a nej hojnější rčení vázaná na právě zmíněného 
Martina. K významným "kritickým" dnům mě-
síce však patří Kateřina a Ondřej. 

Nepřijde-li sníh na vše svaté v noci, 
přijde o svatém Martině se vší mocí. 
Je-li Kačenka ucouraná, je Baruška 

naškrobená. 
Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví. 

Je za námi dušičkový čas. 15. a 16. listopa-
du se budou konat první volby do Senátu Parla-
mentu České republiky. Hned po volbách (po 
prvním kole?) se 20. listopadu sejde k veřejné-
mu zasedání Městské zastupitelstvo v Ledči. 

Je tu čas plískanic, dlouhé tmy, kdepak listo-
pad není vlídný měsíc. V listopadu přijmi radu 
- schovej uši, nos i bradu. 

OK 

Vážení čtenáři! 
Závěr roku 1996 se blíží závratnou 

rychlostí a naše redakce Ledečských novin 
bude mít za sebou "pětiletku" své činnosti. 
Věřím, že Vás obsah tohoto měsíčníku uspo-
kojuje, že v něm nacházíte dostatek aktu-
álních informací i článků z dalších oblastí 
života ve městě. Popravdě řečeno, přivítali 
bychom od veřejnosti větší vstřícnost. Vaše 
postřehy, ať už pozitivní či negativní by jistě 
obohatily obsah Vašich novin. 

Připomínám, že náš měsíčník také nabízí 
inzerci všeho druhu, od obchodní po osobní. 
Občané mohou prostřednictvím našeho 
listu psát svým příbuzným nebo zveřejnit 
vzpomínku na své blízké. 

Na závěr dobrá zpráva. Ledečské noviny 
si i pro příští rok zachovají stávající cenu, 
tedy 5,-Kč a 60,-Kč činí předplatné na celý 
rok. Z toho je tedy patrné ž.e předplatné na 
celý rok je i pro Vás nejvýhodnější. Ušetří 
Vám shánění novin po stáncích a za stejnou 
cenu je dostanete až do domu. Tuto částku 
můžete uhradit složenkou s variabilním 
symbolem 569/2618 nebo hotově na odboru 
školství a kultury MU. 

Přeji Vám abyste byli s Ledečskými no-
vinami spokojeni i v příštím roce a těším se 
na spolupráci s Vámi - našimi čtenáři. 

OK 



SKAUTI Z LEDČE HLÁSÍ 
• Ve jménu Krásy, Síly, Pravdy a Lásky. 

"Protože jsem poznal trýzeň žíznivé touhy, chtěl jsem vykopat studnu, z níž by mohli 
pít i jiní..." 

E. T. Seton 

Společně s autorem tohoto mimořádně lidského vyznání chceme i my přispívat ke 
zmírnění věčné žízně člověka po dokonalosti a harmonii s okolním světem. Často 
přicházíme k Setonově studni nabírat sílu a uhasit na čas žízeň. Cesta je dlouhá a mnozí 
nevěří, že na konci je voda. A právě díky nim jsme pochopili: Žízeň neuhasí studna, dílo 
člověka, ale voda, která jí dává smysl, stejně jako lidské konání. Začínáme tedy kopat 
blíže domovu s vědomím, že voda vytryskne svobodně vždy tam, kde ji ostatní hledají. 
Letos v lednu byla znovuobnovena naše T.O. Svobodní tuláci v Ledči nad Sázavou. 

Jen ve zkratce zde vyjmenuji akce, které osada uskutečnila. Proběhlo 11 "malejch" a 
3 "velký" sleziny. Vzplálo několik ohňů: Jarní - Svatojiřický a Výroční. Osada pořádala 
dva country bály, v Dolních Královicích a v Třebětíně (ten bude 30. listopadu). 4. - 6. 
října pořádala osada společně se skauty výlet autobusem do Beskyd, kde uctila památku 
na Ivančeně skautům, kteří zde 24. dubna roku 1945 byli bez soudu postříleni. 

Jako poslední akci v tomto roce pořádá osada zájezd na Moravu. Přeji všem, kteří 
máte rádi přírodu, jako naše osada, stále modré nebe a suchou cestu životem. 

Naše středisko v roce 1996 registruje 62 skautů a skautek a 10 členů Old skautů. Dne 
23. února se naposledy naše středisko sešlo na velké radě v klubovně na ledečském 
hradě. Následující den už se klubovna stěhovala do prostor dvora ledečské radnice. Dnes 
již mohu říci, že naše středisko opět má, díky pochopení Městské rady z Ledče, klubovnu 
zařízenou dle našich představ. Naši Roven a Rangers mají buď čekatelské, či vůdcovské 
zkoušky, což je záruka, že skautink v Ledči bude stále pokračovat. Na skautském táboře 
na Horkách nás letos bylo 42 a i když počasí nepřálo, byl tábor, dle vyjádření dětí, dobrý. 
Starší skauti a skautky v červenci 13 dní tábořili v Belgii. Naše středisko stále buduje 
srub na Horkách, i když se neustále potýká jak s pracovní, tak finanční pomocí. 

V roce 1997 mají naše středisko navštívit skauti a skautky z Austrálie a bude prav-
děpodobně možnost, že někteří naši členové se na oplátku zase podívají do této exotické 
země. Také navazujeme kontakt s anglickými skauty a i tady se naskytla možnost 
výměny táborů. 

Děti z našeho střediska znají Holandsko, Francii, Belgii a vždy, když se vracejí domů, 
tak říkají, že doma je to nejlepší. Budeme se i nadále snažit a vychovávat děti tak, aby 
v budoucnu bylo znát, že každý, kdo prošel skautinkem je lepší než ten, který bez cíle 
běhá po našem městě. 

Prosím podnikatele z Ledče, kteří jsou ochotni nám přispět finanční částkou na 
zvelebení a dostavbu srubu i areálu na naší základně Horky, aby poukázali dar na konto: 
Č. spořitelna a. s. v Ledči nad Sázavou, č. účtu 307455-528/0800. Za případné peněžní 
dary předem jménem střediska děkuji. 

Náčelník střediska 
Antonín Bay 

• • • 

COUNTRY BÁL 
T.O. Svobodní tuláci z Ledče pořádá 30. listopadu 1996 od 20.00 hodin Country bál 

v Třebětíně. Odjezd autobusu v 19.00 hodin z náměstí v Ledči. Hraje country kapela 
"Monokl" z Uhlířských Janovic. Odvoz zpět do Ledče bude po skončení country bálu 
zajištěn. Srdečně zvou pořadatelé. 

ZPRÁVY Z RADNICE 
- MR schválila v souladu s vyhláškou města č. 7/95 

o hospodaření s byty její novelizací č. 2/96 pořad-
ník uchazečů o pronájem bytů v majetku města. 
Platný pořadník byl schválen MR 27.3.96 a vyvě-
šen na úřední desce MÚ 9.4 .96 . 
Byt 1+1 1 Ladislav Fialka, ul. Koželská - vyřízeno 

2 Marie Bilíčková, Hradní č.p. 701 
3 Josef Pajer, Stínadla č.p. 1036 

Mimo pořadník byla přidělena v souladu s uvede-
nou vyhláškou garsoniéra v Haškově ul., kterou 
výše uvedení uchazeči písemně odmítli. 
Byt 2+1 1 Jan Procházka, ul. Nádražní 

- bude vyřízeno v r. 96 
2 Hana Kopelentová, Koželská 205 

- bude vyřízeno v r. 96 
3 Květoslav Vávra, Mlýnská 147 

V této kategorii byla v jednom případě řešena by-
tová situace žadatelů, kterým byl byt přidělen již 
v r. '95, ale z technických důvodů nemohlo dojít 
k uzavření nájemní smlouvy. 
Byt 3+1 1 reservováno pro lékaře dle § 10 odst. 3, 

písmeno a ) , 
2 Magda Kubíčková, Zoufalka 926 
3 Ludmila Zikmundová, M. Majerové 940 

Začátkem roku 1997 bude sestaven nový pořad-
ník, přičemž u bytu 1+1 bude doplněn ze seznamu 
žadatelů jeden na třetí místo a u bytu 2+1 dva noví 
žadatelé na 2 a 3 místo. Nevyřízené žádosti z r. 
96 se posouvají automaticky na přední místa 
v novém pořadníku. 

- Pod patronací děkanského úřadu bude uspořádá-
na ve dnech 4 až 15. listopadu '96 další humani-
tární sbírka ošacení, ložního prádla, dětských hra-
ček atp. Část sbírky bude použita na doplnění naší 
"banky oděvů" v Domě pečovatelské služby, která 
je určena pro potřebné občany z Ledče nad Sáza-
vou a okolí. 

- MR projednala připomínky organizacía občanů ke 
schválenému konceptu Územního plánu sídelního 
útvaru města Ledeč nad Sázavou a postupuje je 
k projednání a schválení MZ. 

- Z MÚ odchází pí Weingátnerová. Na uvolněné 
místo nastoupila pí Peroutkové, zaměstnankyně 
MÚ, která se vrátila z mateřské dovolené. 

- S vydáním knihy Františka Plevy "Ledeč nad 
Sázavou - historie města" jsme počítali v prosinci 
t.r. Vzhledem k tomu, že na vydání knížky nemů-
žeme přispět z městského rozpočtu a jsme tak 
vázáni jen na sponzorské dary, posune se termín 
vydání asi na červen - červenec 1997. 

- MR se zabývala žádostí Základní organizace 
zdravotně postižených občanů v Ledči n. S. o fi-
nancování některých jejich činností v roce 1997 
a rozhodla uplatnit jejich požadavek při sestavo-
vání rozpočtu na rok 1997. 

- Ve výběrovém řízení na nejvýhodnější nabídku 
dle zákona č. 199/94 Sb. na "půdní nástavbu" 
dalších 10 bytových jednotek v č. p. 555-557 v ul. 
Ke Stínadlům a v č.p. 558-559 v ul. na Sibiři se na 
prvním místě umístila 1. Lhotecká stavební s. r. o. 
Ledeč nad Sázavou. 

CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ 
bílá technika 

- potřeby pro domácnost 
SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 

nejnižší ceny - dohodou, dovoz 
do bytu, odborné předvedení, včetně 
zapojení, vlastní servis do 24 hodin, 

ekologická likvidace starého 
zařízení, záruční i pozáruční opravy 

všech typů chlad, a výčepního 
zařízení klimatizace, chlazení mléka 

PRODEJNA: 
Lánecká 149, tel. 0451/51638 



ZMĚNY V LEDEČSKÉM ŠKOLSTVÍ 
Se začátkem školního roku 1996-97 došlo, z rozhodnutí zřizovatele MZe ČR, 

k převedení odloučeného pracoviště SOU zemědělského Tehov v Ledči n. S., do 
působnosti ISS ve Světlé n. S. 

Tato změna přinesla našemu pracovišti nový název, avšak nemá žádný vliv 
z hlediska vyučovaných oborů, které zůstaly zachovány v původním rozsahu. 

V dnešním odloučeném pracovišti ISŠ se tedy nadále vyučují následující učební 
obory: 

- opravář zemědělských strojů 
- kovář, podkovář 
- mechanik, opravář pro silniční motorová vozidla (automechanik) 
- kuchař-číšník, kuchařka-servírka - pro přípravu jídel, nebo 

pro pohostinství. 

Přesto, že v letošním roce vlivem prodloužení základní školní docházky nedošlo 
k otevření prvních ročníkům, máme na našem odloučeném pracovišti 150 žáků 
druhých a třetích ročníků v uvedených učebních oborech, včetně nástavbového 
studia. Teoretické i praktické vyučování je i nadále zajišťováno v Ledči n. S. Záci 
učebního oboru kuchař - číšník absolvují praktickou výuku, kromě naší školní 
jídelny a cvičné kuchyně, i v řadě provozů společného stravování a přicházejí tak 
do styku s podmínkami, které j e očekávají po absolvování závěrečných zkoušek. 
Pro ostatní učební obory zajišťujeme odborný výcvik v prostorách našich dílen, kde 
v rámci výuky opravujeme automobily, traktory a veškerou zemědělskou techniku 
pro veřejnost. Tato činnost má i nemalý ekonomický přínos pro naši školu. Od 
letošního školního roku bylo na našem odloučeném pracovišti otevřeno dvouleté 
nástavbové studium, zakončené maturitní zkouškou, kde maj í absolventi učebních 
oborů opravář, kovář a automechanik možnost zvýšení své kvalifikace. Pro 
absolventy učebních oborů kuchař - číšník je možnost tohoto studia zajištěna v ISS 
ve Světlé n. S. 

Pro všechny zájemce pořádáme dny otevřených dveří a to 27. 11. 1996 a 11. 12. 
1996, vždy od 14.00 hod. Přijďte se i vy přesvědčit o studijních možnostech pro 
Vaše děti na naší ISŠ OP v Ledči n. S. 

Za OP ISŠ Ledeč n. S. 
Jaroslav Kotek 

• • • 

ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÍ 
BILANCUJÍ 

Na sklonku října bilancovala Základ-
ní organizace Svazu zdravotně postiže-
ných v Ledči n. S. svou činnost za téměř 
uplynulý rok. V rámci našeho okresu 
patří tato organizace mezi větší, v sou-
časné době má 182 členů, kteří se dělí 
podle druhu postižení. Pro případné zá-
jemce zveřejňujeme jednotlivé svazy i 
s jejich současnými předsedy. 

Svaz tělesně postižených - Josef 
Beneš, Hradec 34 
Svaz vnitřně postižených - Běla Na-
gyová, Vilémovice 79 
Svaz sluchově postižených - Ladislav 
Jaroš, Ledeč n. S. 618 
Svaz zrakově postižených - Marie 
Ročková, Ledeč n. S. 662 

Patnáctičlenný výbor svazu se schází 
každé poslední pondělí v měsíci (mimo 
leden a červenec) v Domě pečovatelské 
služby od 14.30 hodin. Informace 
získáte také ve vývěsních skříňkách, 
které jsou na poliklinice, u prodejny Se-
verka a na Husově náměstí. 

Členové svazu mohou uplatňovat po-
žadavky na ozdravné pobyty, které jsou 
velmi žádané a oblíbené. Podmínkou 
pro účast na těchto rekondičních poby-
tech je doporučení lékaře. Vítaná je 
i částečná dotace Ministerstva zdra-
votnictví. V letošním roce byly tyto tý-
denní pobyty v Hodoníně u Kunštátu a 
v Dobré u Světlé nad Sázavou. Kromě 
těchto ozdravných pobytů j sme uspořá-
dali zájezdy do zámků v Ratibořicích, 
Litomyšli a Slatiňanech. 

Jelikož se nejedná o organizaci vý-
dělečnou, potýkáme se, jak jinak, s pe-
nězi. Tento neutěšený stav našich finan-
cí nám brání v rozšíření našich aktivit. 
Z tohoto důvodu jsme museli pro rok 
1997 odhlasovat zvýšený příspěvek, 
který tak činí 25,- Kč. 

Obracíme se touto cestou na humán-
ně založené podnikatele, aby nám 
v rámci svých možností vypomohli. 
Rádi oznamujeme, že už tak učinila 
ASTRA, E K O L a AQUACOMP. 
Pokud získáme jejich následovníky, bu-
deme velmi vděčni - jedná se přece 
o pomoc lidem v nouzi. 

Jaroslav Dvořák 
předseda org. 

• • • 



KLID MRTVÝM 
- LÁSKU ŽIVÝM 

V těchto dnech zapalujeme na hro-
bech našich nejbližších svíčky. Hřbi-
tovy, plné spadaného listí a podzimní 
mlhy, podobají se na okamžik zahra-
dám, kde zároveň rozkvete tisíce žlu-
tavých květíi. Ta třpytivá světýlka 
symbolizují živou lásku, kterou cítíme 
k těm, kteří od nás už odešli. Někdy se 
zdá, že ta světla mají příliš málo tepla, 
než aby mohla rozehnat chlad 
a tesknotu, která na nás ze všech stran 
útočí. I květiny, které v tuto roční 
dobu můžeme klást na hroby, jsou 
spíše smutné. Odtud snad i nálada, 
která zpravidla tuto dobu provází a jíž 
se říká dušičková. 

Památka na zesnulé pochází z doby 
stalých Keltů, kdy slavili Nový rok 
V tuto noc nastával předěl mezi živým 
a mrtvým. Mrtvý mohl kdykoliv přijít 
a hřát se u ohně. V tento den se zapa-
lovalo velké množství ohňů (zapalo-
vání svíček). Mrtví přicházeli z bájné-
ho ostrova Avalon. Den Dušiček je 
vzpomínkou na mrtvé, kteří se nestali 
svatými. Než se tento den stal církev-
ním svátkem (998 po Kristu), býval 
charakterizován slavností boha Wo-
dena (Odina), boha mrtvých; v pře-
vleku za divokého koně i v jiných 
maskách znázorňoval tajemství živo-
ta. 

Smutek podzimu by neměl vrhat 
stín na svátek zemřelých. Smrt nepři-
náší nikomu radost, nejméně pak těm, 
kteří zůstávají osamělí po odchodu 
někoho blízkého. Jenže tento svátek 
přesahuje svým významem všechnu 
vlastní bolest. Skláníme se vlastně 
nad posledním odpočinkem všech. 
Procházka po posvátných hřbi-
tovních polích nás nutně vede k za-
myšlení a místy si přečteme připo-
mínku: "Prach jsi a v prach se obrá-
tíš". A přece svůj život podle toho 
málo zařizujeme. Jsme nevraživí, zá-
vidíme, nenávidíme, záměrně působí-
me hořkost i bolest. 

Procházka hřbitovem nám často 
dává duševní rovnováhu a někde hlu-
boko v duši zakotví snahu o dobro 
a pohlazení ke všemu co máme v nej-
bližším okolí. Klid mrtvým - l-á-s-k-u 
živým. 

OK 

LEDEČSKÉ 
POMNÍKY 

Čas podzimu je i časem vzpo-
mínek na zesnulé. Svědectvím 
0 tom, jak naši předkové žili 
jsou i náhrobky. Prozradí nám, 
jak byli lidé zbožní, kulturní 
1 jaký panoval umělecký názor. 
Ty nejstarší nacházíme 
v našem městě na židovském 
hřbitově. Zde pomníky přečká-
vají už celá staletí. Dle ži-
dovského náboženství není 
možná likvidace hrobů tak, jak 
ji známe na křesťanských hřbi-
tovech. Nejstarší náhrobní 
kámen pochází až z roku 1679. 
Čas a příroda zničily ty nej-
starší po roce 1600, kdy byl 
tento hřbitov založen. Nejstar-
ší křesťanský hřbitov ve městě 
se rozkládal kolem kostela sv. 
Petra a Pavla. Ledečtí páni 
pak odpočívají uvnitř, 
v kostelních hrobkách. Hřbitov 
byl po dokončení výstavby 
kostela Nejsvětější Trojice na 
východní straně města přene-
sen sem. 

Na starém hřbitově se na-
chází několik významných po-
mníků. Jsou dílem předních 
českých sochačů. Snad nej zná-
mější je pomník na hrobě 
prvního známého ledečského 
lékaře MUDr. Maxmiliána Rů-
žičky. Na námět sochaře Sta-
nislava Suchardy zde jeho otec 
vytesal do pískovce výjev 
z Erbenova Pokladu. Náhro-
bek pochází z roku 1890. Dal-
ším uměleckým náhrobkem je 
socha anděla od sochaře Adolfa 
Vágnera z roku 1868. Sochu 
Krista v životní velikosti vyte-
sal český sochař, spolupracov-
ník J. V. Myslbeka a A. P. 
Wagnera, Čestmír Vosmík. Tá-
borský sochař Rudolf Kabeš je 
autorem sochy Mistra Jana 
Husa na stejnojmenném le-
dečském náměstí. Hradecký 
sochař J. V. Škoda vytvořil 
plastiku mladé dívky na hrobě 
svého přítele, akademického 

malíře a majitele papírny 
v Podolí, Míly Beránka. Jsou 
zde zastoupena i díla nově ob-
jeveného českého sochaře 
Františka Bílka. Ten patří 
k nejuznávanějším osobnos-
tem českého secesně symbo-
listního sochařství. Jedná se 
0 sochu anděla na hrobě 
Doubkových a reliéf Panny 
Marie na hrobě Veletových. Za-
jímavé pomníky pocházejí ze 
světelské dílny Mahlerů. Ale 
1 od ledečského kamenického 
mistra a legionáře Františka 
Krandy. Jsou tu i pomníky 
všední mistrovské práce ne-
známých kameníků. Nelze ne-
vzpomenout krásných, ručně 
kovaných a litinových křížů 
umělecké práce. Těch už je 
velmi málo. Dnes jsou v módě 

pouze hladké a jednoduché po-
mníky. Tím se vytratila doba, 
kdy přední umělci vytvářeli 
řady funerálních plastik. 

Nejen pomníky, ale i vý-
znamní lidé zde odpočívají po 
životě na tomto světě. Mohlo by 
se jich vyjmenovat desítky. To 
však až někdy jindy. Ať v Pánu 
odpočívají. 

František Pleva 



Návrat sovy pálené 
Sova pálená (Tyto alba) je 

jednou z našich nejkrásnějších 
sov a kdysi patřila i mezi nej-
běžnější. Hnízdila nedaleko 
lidských sídel v kostelních vě-
žích a na půdách hospo-
dářských budov, v jejichž okolí 
lovila hlodavce. Když šel za 
šera pocestný kolem hřbitova a 
z okénka márnice vylétl k šeří-
cí se obloze se syčením světlý 
stín, říkalo se, že duše zemřelé-
ho opustila tento svět. Byla to 
ale sova pálená, která si vylétla 
ze svého úkrytu na lov. 

Na hubení hlodavců našel člověk 
chemické jedy, kostelní věže byly 
uzavřeny proti vnikání zdivočelých 
domácích holubů a ve stodolách do-
chází k zasypání hnízd uskladně-
ným krmivem a likvidaci kunou. 
A tak tato krásná sova začala mizet 
z naší krajiny a v dnešní době je 
velkou vzácností slyšet její chrčivé 
houkání, nebo dokonce zahlédnout 
letící šedý stín. 

V hodině dvanácté přicházejí lidé 
pomoci vyvěšováním budek a upra-
vováním věží kostelů pro hnízdění. 
Možná ani to nebude stačit a tak se 
sovy pálené odchovávají uměle 
a vypouštějí do přírody v místech, 
kde mají šanci ještě se usadit. 

V letošním roce se rozběhl pro-
jekt na ochranu sovy pálené i v okre-
se Havlíčkův Brod. Hlavním reali-

zátorem projektu je Klub ochrany 
dravců a sov při sdružení Dětí Země 
ve spolupráci se Stanicí ochrany 
fauny AOPK Pavlov a Okresním 
úřadem Havlíčkův Brod. 

Projekt byl zatím soustředěn do 
severozápadní oblasti okresu, která 
navazuje na rovinatou oblast kolem 
Čáslavy, kde mapování pomocí 
magnetofonové nahrávky hlasu, na 
který v nočním tichu hnízdící sovy 

reagují, bohužel nebyla zaznamená-
na žádná reakce. O něco lépe do-

padly přímé kontroly objektů, kdy 
bylo nalezeno několik pobytových 
známek, přesto se však v dané 
oblasti nepodařilo najít žádné obsa-
zené hnízdo. 

Ve vhodném objektu byla vy-
puštěna do volné přírody čtyři mlá-
ďata sovy pálené z umělého odcho-
vu Stanice ochrany fauny AOPK 
Pavlov a souběžně bylo započato 
s výrobou hnízdních budek. 
V těchto dnech je více jak čtyřicet 
nových domovů rozvěšováno v kra-
jině a s napětím budeme očekávat 
zda sovy pálené některou z budek 
obsadí. 

Projekt by měl v příštích letech 
pokračovat i v dalších částech okre-
su, proto bychom chtěli poprosit 
Vás všechny, kterým není osud naší 
přírody lhostejný o pomoc. Pro za-
jištění ochrany je důležité zmapovat 
obsazená i zaniklá hnízdiště, uvítá-
me jakoukoli informaci. Rádi mezi 
sebou uvítáme nové zájemce 
o pomoc s ochranou této sovy, pří-
rody vůbec. Pomohou nám i materi-
ální dary pro výrobu budek. 
Informace na adrese: KODA.S DZ, 
Mladé Bříště č. 2, 394 43. 

Sova pálená je jedním z druhů, 
které člověk svojí činností přivedl 
na pokraj vyhubení. Jedině společ-
ným úsilím se nám ji podaří zachrá-
nit tak, aby ji dnešní děti neznali jen 
z vyprávění a televize. Pomůžete 
nám ? Pavel Koubek 

KODAS DZ 

O JEDNÉ LEGENDĚ 
Klasické taneční kurzy jsou právě v této době v plném proudu. Také v Ledči 

mají taneční svou dlouhou tradici. Snad jen o mužskou část tanečníků je 
v poslední době nouze, a tak celá řada dívek musela, bohužel, své nachystané 
šaty pověsit na hřebík. Svízel nastala i s paní mistrovou tance, která si před 
začátkem kurzu vážně poranila nohu. Díky profesionalitě a letité přízni opět 
vypomohli ti, kteří jsou živou legendou tance v celé široké oblasti - manželé 
Holanovi ze Světlé n. S. 

Přestože už před časem přenechali vedení kurzů svým mladším kolegům, 
velmi ochotně nám vypomohli v této svízelné situaci. Čas od času sice nějaký 
ten neduh na tělo přijde, ale svěžest a elán by mohl manželům Holanovým 
závidět mnohý a podstatně mladší. O tom, že láska k tanci se v této rodině 
dostala do genů, svědčí i rodinný nástupce v roli tanečního mistra - vnuk Petr, 
jinak student medicíny. Na závěr patří naše velké poděkování a přání pevného 
zdraví legendě tanečních kurzů - Blance a Jiřímu Holanovým. 



N Á Š H O S T 
Redakce Ledečských novin se rozhodla 

na stránkách tohoto listu postupně 
představovat místní podnikatelské aktivi-
ty. Jako první z našich hostů jsme vyzpo-
vídali představitele Lesní společnosti 
v Ledči nad Sázavou. 

(1) Kdy vaše firma vznikla a jaký je 
rozsah její působnosti? 

Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a. s. 
byla založena k 1. 10. 1992 na základě pri-
vatizačního projektu VČSL, s. p. a KDZ, s. 
p. z majetku bývalého Lesního závodu 
v Ledči nad Sázavou a Pily ve Světlé nad 
Sázavou. Hlavním předmětem činnosti je 
komplexní lesní výroba od sběru semen přes 
výchovu a obnovu lesa až po dopravu dříví. 
Na tuto činnost pak navazuje rozsáhlá dře-
vařská výroba na manipulačních skladech 
a pile (tuto činnost dnes vykonává sesterská 
společnost WOOD-FOREST, s.r.o.). Lesní 
společnost ročně provádí na více jak 12.000 
ha lesní půdy těžbu dříví v rozsahu cca 
70.000 nr , obnovu lesa na cca 70 ha, ochra-
nu kultur na cca 800 ha a výchovu lesa na cca 
1.300 ha (prořezávky a probírky). Vedle 
toho ještě vykupuje dříví od obcí a soukro-
mých majitelů lesů. Nej větší zakázkou Lesní 
společnosti Ledeč nad Sázavou, a. s. je dlou-
hodobá smlouva s LČR, s. p. na dodávky 
prací pro cca 11.000 ha státních lesů v rámci 
LHC Ledeč nad Sázavou. Ostatní zakázky 
získala společnost u majetku měst Humpo-
lec, Ledeč nad Sázavou a obcí Horní Paseky, 
Bojiště, Křivsoudov a Hulice. Získávání 
těchto zakázek je pro společnost velmi vý-
znamné, protože jí umožňují lépe využívat 
vlastní kapacity pro lesní výrobu a tím doci-
lovat nižších výrobních nákladů na technic-
kou jednotku. 

(2) Jak je Vaše akciová společnost 
organizačně rozčleněna? 

Organizačně je společnost rozčleněna na 
3 regiony s centry v Ledči nad Sázavou, 
Světlé nad Sázavou a Humpolci. Společnost 
při vzniku převzala od výše uvedených s. p. 
celkem 304 zaměstnanců, z toho 65 THP. 
Postupem času při zachování stejného obje-
mu výroby v důsledku řady racionalizačních 
opatření v organizaci společnosti a vývoji 
úrovně technologií klesl tento počet na sou-
časných 155 zaměstnanců (z toho 30 THP), 
přičemž tento proces není zdaleka u konce. 
Drtivá většina zaměstnanců ubyla přiroze-
ným vývojem, tj. odchody do důchodu či 
k jiným organizacím na základě dohody. 
Část z původního počtu zaměstnanců dnes 
pracuje u našich příbuzných společností (60 
zaměstnanců, z toho 7 THP). 

(3) Co nám můžete říci o Vašem výrob-
ním programu od počátku Vaší existence 
po současnost? 

Hlavním výrobním programem společnos-
ti, jak již je výše uvedeno, je komplexní lesnic-
ká výroba. Tato činnost se opírá zejména 
o kvalitní organizační a řídící systém podpo-
řený vysokou odbornou úrovní zaměstnanců, 
a to vzhledem k tomu, že základním výrobním 
prostředkem a předmětem je lesní ekosystém 
jako složitý živý organismus, ve kterém platí 
jen jedno pravidlo, a to že v něm neplatí žádné 

pravidlo. Samotné technologie pro lesní vý-
robu jsou vcelku stabilní již delší dobu a je-
jich vývoj není tak rychlý, jak je tomu třeba 
v jiných odvětvích. Základními výrobními 
prostředky je i doposud ruční nářadí jako 
motyka a srp, jednoduché motorové nářadí 
- motorová pila, křovinořez či jamkovač. 
V dopravních technologií se doposud ne-
obejdeme bez koňských potahů, na jejichž 
práci pak navazují univerzální a kolové 
traktory. Na odvozních soupravách je pak 
našim největším technickým pomocníkem 
hydraulický jeřáb. 

Již z výše uvedeného je patrno, že v lesní 
výrobě se velice těžko hledá cesta racionali-
zace práce a růstu produktivity práce. To má 
samozřejmě značný dopad na výši mzdo-
vých nákladů. K tomu je potřeba pozname-
nat, že k nasazení produktivnějších prostřed-
ků je potřeba vedle vhodných přírodních 
podmínek vždy větší objem plošně 
koncentrovaných úkolů, a to se v dnešních 
podmínkách majetkové držby dociluje velmi 
nesnadno. Společnost proto od počátku její-
ho vzniku hledala a našla cestu, jak tento 
problém řešit. Touto cestou byly masívní 
investice do technologií na zpracování dříví, 
kdy s částí operací, dříve prováděných přímo 
v lese, jenž byly nákladově náročné, zatěžo-

valy ekologicky lesní ekosystém a nepřiná-
šely vždy přiměřený ekonomický efekt, pře-
sunula na nově vybudované či moderni-
zované centralizované výrobní kapacity, kde 
je hlavním cílem vytvořit nejvyšší přidanou 
hodnotu. Tato cesta je i významnou kvalita-
titní a systémovou změnou v pohledu na les 
jako výrobní prostředek a pracovní předmět. 
Z toho pohledu je hlavním cílem les jako 
plnohodnotný polyfunkční systém a ne jako 
produkt zisku. Ten je možno vytvořit vyso-
kým zhodnocením dřevní suroviny, která se 
z lesa běžně získává na principu trvalé výno-
sové vyrovnanosti a těžební nepřetržitosti, 
protože jedině takový les, který splňuje dlou-
hodobě tuto podmínku, je možno považovat 
za les stabilní. S touto filozofií i lesní spo-
lečnost nabízí své služby všem majitelům 
lesa pod heslem "Vaše starosti na naši 
hlavu". Určitým problémem je zajištění 
hospodaření pro vlastníky na malých ma-
jetcích (pod 20 ha lesa). Na těchto majetcích 
totiž nelze dost dobře zabezpečit výše uve-
dené základní principy. Zde je však možná 
cesta ve vytváření sdružení vlastníků lesů do 
celků, které již tyto principy splňují. Je to 
však otázka bližší či vzdálené budoucnosti, 
kdy tito vlastníci najdou společnou řeč 
a podobná sdružení vytvoří nejen k vlastní 
spokojenosti, ale i jako základ pro další ge-
nerace vlastníků jejich lesů. 

Extenzivní podstata lesního hospodaření 
je tak zákonitě pro úspěšné fungování závis-
lá na celkovém objemu zakázek, v nichž je 
možno výrazně snížit podíl fixních nákladů, 
který je limitujícím faktorem pro ekonomic-
kou efektivnost společnosti. 

(4) Co soudíte o spolupráci s Městským 
úřadem, případně s dalšími místními 
firmami? 

Již z výše uvedeného vyplývá, že při své 
činnosti se společnost neobejde bez spo-
lupráce i s ostatními firmami v regionu a v 
neposlední řadě i s městskými a obecními 
úřady, zvláště když drtivá část měst a obcí 
je zároveň i vlastníky lesů. Úroveň spo-
lupráce se přitom odvíjí od kvality a úrov-
ně firem - jejich vlastníků a vedoucích pra-
covníků a složení zastupitelstev městských 
a obecních úřadů, zejména osob starostů 
a místostarostů. Popravdě řečeno ne vždy 
se tato spolupráce vyvíjí konstruktivně. 
Příčinou jsou zejména informační bariéry 
a lepší úroveň znalosti problematiky 
jednotlivých firem a na druhé straně i měst 
a obcí. Přestože naše vztahy například 
s MěÚ v Ledči nad Sázavou jsou velmi 
dobré, širší spolupráce města a firem 
v něm působících se nachází stále na bodu 
mrazu a zdá se složité vzájemné vztahy 
ohřát. Bylo by dobré si rychle uvědomit, že 
rozvoj regionu se odvíjí od úrovně a vý-
konnosti firem, které v něm působí, při-
čemž hlavní tíha leží vždy na firmách nej-
větších. Spolupráce by měla být proto po-
stavena na bázi komparativních výhod, tz. 
že jeden podporuje druhého, přičemž by se 
nemělo v tomto vztahu zapomenout na 
dobré jméno firmy. Absence silné firmy 
v Ledči nad Sázavou je toho ukázkovým 
příkladem. Roztříštění aktivit z dříve nej-
větší a rozhodující firmy Kovofiniše do 
malých společností rozhodně městu ne-
prospělo. Navíc konkurenční soutěž mezi 
novými společnostmi výrazně brzdí spo-
lečný postup ve věcech, které by mohly 
městu pomoci. Stačí porovnat stav 
infrastruktury, která je tím nejlepším 
zrcadlem stavu věci, v Ledči nad Sázavou 
se stavem v jiných městech stejné velikosti 
a nemusíme jezdit ani daleko. Nevyhovují-
cí komunikace, absence plynu, širokého 
spektra služeb či jejich úrovně a stav spo-
lečenského života města je toho živým dů-
kazem. Tuto nevýhodu nebude sice jedno-
duché v krátkém čase odstranit, ale buďme 
optimisté a věřme, že rozhodující firmy 
společně s městem najdou způsob řešení 
výše uvedených problémů a že Ledeč nad 
Sázavou, která je intenzívně navštěvova-
ným výletním městem, najde svojí pravou 
tvář a potvrdí svoji pověst "perly Posáza-
ví". Pokud se jedná o naši firmu, která své 
aktivity vyvíjí nejen v Ledči nad Sázavou, 
ale jak je již výše uvedeno i v ostatních 
částech regionu, uděláme pro tento cíl ma-
ximum co bude v našich možnostech, pro-
tože nám není lhostejné, jak vypadá město, 
ve kterém sídlíme. Na této cestě je potřeba 
se opřít v první řadě o pozitivní příklady, 
kterých je i v Ledči nad Sázavou stále více 
a více, stačí jen otevřít oči. 

Rozhovor s generálním ředitelem 
Lesní společnosti Ing. Jaroslavem Rýd-
lem vedlo vedení Města v Ledči n. S. 



ADRIAN Z ENKEFURTU KRÁTCE Z MĚSTA 
• Nad bývalou cukrárnou INA (Husovo nám.) je nově 

otevřena prodejna drogerie a parfumerie. Otevřeno 
je: 8.00 -12.00; 12.30 -17.00. K návštěvě Vás srdeč-
ně zve firma LARIO ze Zruče nad Sázavou. 

• Velkoobchod Vysočina s.r.o. otevřel novou prodejnu 
na Husově náměstí v Ledči. Provoz byl zahájen 1. 
listopadu, prodejna je otevřena denně v době: 8.00 
-11.30;13.30 -17.30. K dostání tu je zejména plasto-
vé zboží pro vybavení domácnosti, ale i potřeby pro 
zahrádkáře. Na objednávku je možné si zajistit někte-
ré součásti pro stavební práce (tvárnice, příčkovky, 
materiál pro hromosvody a uzemnění, velkoplošnou 
eternitovou vlnovkovou krytinu, okapové systémy 
atp.) Toto zboží dodá velkosklad v Dolních Královi-
cích. 

• Prodejna drogerie a papírnictví pana Huška na ná-
městí Svobody změnila sice své sídlo jen o pár metrů, 
ale zato se přestěhovala do nového, velmi vkusně 
zrenovovaného domu, kde Vás rádi a ochotně ob-
slouživ nových prostorách. 

• Upozorňujeme občany, že i přes stavební práce na 
domě č. 561 v ulici Ke Stínadlům, je obchod s květi-
nami a čistírna oděvů stále v provozu. Zmíněné služ-
by Vám ráda nabídne i Vás ráda obslouží paní Vo-
dehnalová. Telefon: 0452/620501. 

• Cestovní kancelář Harmonia uspořádá předvánoční 
zájezd do historického německého města Pašova. 
Uskuteční se prohlídka historického centra - návště-
va pasovského dómu, kde jsou největší varhany na 
světě. Je možné navštívit obchodní dům a velký vá-
noční trh. Zájezd se uskuteční v pátek 6. prosince 
1996. Zájemci se mohou přihlásit v cestovní kance-
láři Harmonia na náměstí Svobody, Ledeč n. S., 
telefon 0452/2171. 

• Městské kulturní středisko ve Štúrově na Slovensku 
uspořádalo k 15. výročí založení Klubu výtvarníků 
výstavu prací svých členů. Mezi vystavujícími je i fo-
tograf, pan Július Barta, žijící dnes v Ledči n. S. 
Vystavuje zde fotografie převážně s náměty města 
Ledče a jeho okolí. Jeho práce jsou uveřejněny i v 
jubilejním katalogu klubu výtvarníků. Pan Barta publi-
kuje v časopisech a nechybí ani na výstavách, které 
klub pořádá po celém Slovensku i v zahraničí. Pana 
Bártu můžete často potkat s jeho fotoaparátem při 
hledání motivů na Ledečsku. 

• Restaurace HUNGARIA Vás srdečně zve na pravi-
delná hezká posezení o sobotních večerech s hud-
bou a tancem. Přijďte se pobavit při příjemných me-
lodiích našich i světových evergreenů. Zahájeníje 8. 
listopadu 1996 ve 20 hodin. Hrát Vám bude Duo 
Evergreen Seniors. Pořadatelé se těší na Vaši návš-
těvu. 

JAKOU MÁME MLÁDEŽ 
Často se ozýva j í hlasy veřejnost i , s těžuj íc í si 

na chování mládeže a j e j i ch nezá jmu o ušlechti-
lou činnost. 

I m y v Sokole Ledeč n. S. j s m e zaznamena l i 
v minulém období pokles zá jmu cvičenců, z e j m é -
na mladých, trápila nás tato skutečnost , ale nalezli 
j s m e řešení. 

Změnil i j sme především vlastní přístup 
k mládí, zbavili se starých stereotypních zvyklostí , 
které j iž nebyly pro současné mlád í přitažlivé. 

Pracujeme dnes s novým programem, vyžaduje-
me kvalitativní přístup cvičitelů i trenérů k cvičícím. 
Obětavost, nadšení a zajímavý program řídících cvi-
čitelů nám dnes přináší první plody naší práce. 

D o tělocvičny přichází stále noví zá jemci . 
Velký přírůstek z a z n a m e n á v á m e hlavně ve 
sportovních oddílech stol. tenisu, košíkové, odbí-
jené, nohejbalu, badmintonu, florbalu, u malých 
dětí především v míčových h r á c h j gymnast ice. 
Snažíme se založit i oddíl lehké atletiky dětí 
a bude-li zá jem o minikošíkovou. Potřebná vyba-
vení m á m e j iž k dispozici. 

Členové mladší, starší i dříve narození nachází 
své tělesné i duševní osvěžení v oddílu zdravotní 
tělovýchovy a jógy, který m á j iž své tradice a cvičí 
pravidelně ve třech skupinách. Svou kondici i vý-
konnost si může každý ověřit, udržovat , event. 
zvýšit také na posilovači technice s počí tačovým 
vyhodnocením. Takové jsou dnes naše možnost i . 

Budeme-l i působit dobrým příkladem, do-
vedností i přátelským přístupem ke svým svěřen-
cům trvale, bude se nám asi mládež fo rmova t 
podle našich představ k lepší budoucnost i . K C 

Jméno tohoto šlechtice a poprav-
dě i dobrodruha z dob třicetileté 
války je neodmyslitelně spjato 
s Ledči. Vždyť byl vládcem nad měs-
tem a okolím, sídlil na ledečském 
hradě a v Ledči také zemřel. 

Tato šlechtická rodina nebyla 
zdaleka nějaká okrajová a nezná-
má a je možné si o ní přečíst 
i v Ottově slovníku naučném. 
Uvádí se zde mj., že se říkalo 
z Enkevortu, Enkevoertu a Enke-
vur tu a lze dodat, že četlo-li se 
něco německy, jiné nizozemsky, 
pak výsledek byl tentýž. Byla to 
šlechtická rodina, pocházející 
z Brabantska (kdysi se jistě splet-
lo Brabantsko a Bavorsko, protože 
A. Kostelecký v roce 1929 píše, že 
šlo o bavorského šlechtice). J a k je 
známo, Brabantsko bylo v dnešní 
Belgii, v Nizozemsku je pak Sever-
ní Brabantsko (s městem Eindho-
venem) jako jedna z provincií. 
V Čechách se usadili v 17. století. 
Jeden z jejich předků - Vilém, byl 
začátkem 16. století biskupem 
v Utrechtu a jeho synovec Gottfri-
ed pak byl Karlem V. povýšen za 
služby do rytířského stavu (13. 2. 
1530). 

Nás zajímá Adrian z Enkefur tu , 
pán na Ledči. Ten se stal vojákem 
a nejdříve sloužil Maxmiliánovi 
Bavorskému (i zde mohl historik 
nabýti dojmu, že byl Bavor). 
Později však přešel do služeb císa-
ře Ferdinanda II. V letech 1832-34 
se srdnatě projevil v bojích 
a "došel přízně" u arciknížete Le-
opolda Viléma i císaře, a t ak se 
stal komorníkem, generálním 
vachtmistrem nad lidem jízdným 
i pěším i nejvyšším nad plukem 
německé pěchoty. Dne 13. 3. 1635 
byl povýšen do stavu pánů 
říšských a stal se svobodným 
pánem na Ledči. Za své služby a za 
odměnu obdržel roku 1636 panství 
ledečské a statek Dolní Hamry. 
Teprve následujícího roku byla 
uvedená panství složena v zemské 
desky, protože i téhož roku byl při-
ja t za obyvatele a učinil přiznání 
k zemi (jak krásně píše Ottům 
slovník). Od té doby se vyskytuje 
také s t i tulem c.k. vojenský rada. 
V roce 1637 odprodal s ta tek 
Hamrský (Vlastějovice), ale při-
koupil s tatky jiné, jako Tři Dvory 
(1647), Zdeslavice a Vrbku o rok 
později a posléze prodal Pavlíkov 
(1652). 

Adrian z Enkefur tu se dvakráte 
dostal do zajetí - poprvé v roce 
1638 a pak 1644, když bojoval 
u Jutřebogu. Těžko říci, kde to 

bylo (Goteborg?). V dalších letech 
jeho tituly nebraly konce, r. 1654 
byl jmenován polním maršálkem, 
byl vojenským radou kurf i ř ta ba-
vorského. Bez války dlouho ne-
vydržel a tak v letech 1657/58 se 
zúčastnil bojů v Itálii. Díky záslu-
hám byl roku 1638 povýšen do 
stavu říšských hrabat . Zemřel 
v Ledči roku 1663. 

Jeho ženou byla Anna Kamilla, 
dcera J a n a hraběte z Verdenber-
ka, který byl říšským kancléřem. 
Po něm zdědila některé s tatky 
v Dolních Rakousích. Roku 1638 
koupila s tatek Svojšický (u Heř-
manova Městce) a 1643 Bohdaneč, 
avšak obojí 1677 prodala. Jejich 
syn, J a n Ferdinand Frant išek se 
usadil 1663 v Ledči. Tu však 
s matkou prodali 1677 Michalovi, 
hraběti z Thunů a tím j im zbyly 
statky pouze v Rakousku. J a n 
Ferdinand měl syna Václava Adri-
ána a ten zdědil ještě panství Ná-
měšť nad Oslavou a 1738 zemřel 
bez dědiců. 

Za erb užíval zlatý štít se třemi 
černými orly a černého orla s ko-
runou nad klenotem. 

Tolik český pohled na Adriána 
z Enkefur tu a jeho potomky, příš-
tě si řekneme o témže rodu, ale 
z nizozemského pohledu a prame-
ne. 

Dr. Miroslav Vostatek 



Hasiči jsou 
dobrá parta 

Neuvěřitelných 20 let již v Ledči nad Sá-
zavou pracuje profesionální Hasičský zá-
chranný sbor (HZS). Dnes jej tvoři 13 mužů. 
Velitelem stanice je pan Jaroslav Nácovský. 
Průměrný věk celé jednotky je 35 let. K dob-
rému personálnímu obsazení se přidružuje 
i dobré vybavení technické, které ještě v zá-
věru letošního roku bude završeno 
francouzským hasičským vozem CAMIVA. 

Vedle profesionálních hasičů jsou členy 
výjezdové jednotky i členové Sboru dobro-
volných hasičů ve stejném počtu 13 mužů. 
Průměrný věk této části jednotky je 39 let. 

Všichni členové výjezdové jednotky 
procházejí řádným výcvikem, který slouží 
k udržení jejich dobré fyzické kondice. 

Připomínka 20-ti let činnosti HZS 
v Ledči nad Sázavou měla dvě fáze. První 
byla veřejná prezentace jednotky 27. září 
na ledečském sportovním stadionu pro 
žáky a studenty místních škol. Druhá se 
uskutečnila v pátek 1. listopadu ve formě 
společenského večera. Hosty ledečských 
hasičů byli okresní ředitel HZS ing. 
František Zadina a starosta okresního 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
pan František Grubauer. V zahajovací 
části večera byly zakládajícím členům 
HZS v Ledči nad Sázavou předány věcné 
dary. Několika členům HZS byla předána 
medaile za zásluhy. Velitel stanice pan 
Jaroslav Nácovský byl povýšen do 
hodnosti majora. Při této příležitosti bylo 
starostovi místního Sboru dobrovolných 
hasičů panu Ludvíku Johanesovi tlumo-
čeno pozvání do Hasičského centra v Při-
byslavi, kde mu bude předáno nejvyšší 
ocenění pro dobrovolné hasiče. Průběh 
večera potvrdil to, co mě velmi těší -
dobré vztahy mezi profesionály a dobro-
volníky. Ledečským hasičům přeji, aby 
toto soužití trvalo i nadále a aby, budou-li 
muset zasahovat, byli úspěšní a ze zásahu 
se vraceli ke svým rodinám zdraví. 

Jan Hálek 
starosta 

PODĚKOVÁNÍ 
Dopis plný chvály na pracovníky 

místní pošty přišel od paní A. Alešo-
vé. Paní Alešová zažila zlé chvilky, 
když chtěla zaplatit svůj nákup v sa-
moobsluze - peněženka nikde! 

Vydala se cestou zpět tam, kde 
naposledy svou peněženku držela 
v ruce. Bylo to právě na ledečské 
poště, kde platila své úcty. Chvíle 
zoufalství se rázem změnily na veli-
kou radost. Pracovnice pošty ji totiž 
vyhlížely už před dveřmi, aby ji pe-
něženku, kterou v roztržitosti necha-
la ležet u přepážky, vrátily. K opako-
vaným díkům paní Alešové pro pra-
covníky pošty se přidává i naše re-
dakce. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. NAROZENINY 
11.11. Motyčková Hana, Haškova 604 
12. 11. Pavelka Bohumil, 28. října 549 
22. 11. Skalický Ladislav, Stínadla 1096 

2. 12. Jaroš Ladislav, Melechovská 618 
2.12. Peroutka František, 

Pod Stínadly 637 
8. 12. Jiříková Marie, Na Žižkově 810 

13.12. Malovec Štefan, Stínadla 1094 

80. NAROZENINY 
17.11. Keller František, J. Fučíka 898 
21.11. Vomela Josef, Nádražní 280 

5.12. Červený Antonín, Haškova 571 
9. 12. Mojžíš Václav, Habrek 1 

85. NAROZENINY 
19. 11. Rudlová Emilie, Sázavská 273 
14. 12. Brožová Růžena, Zahradní 733 

NAROZENÍ 
9. 10. Baumová Anna, Hradní 737 
9. 10. Bíza Ondřej, Fibichova 685 

28. 10. Pešková Michaela, Stínadla 1038 

SVATBY 
5. 10. Blanka Cvrkalová, 

Bilantova Lhota 5 
Milan Bauer, 
Bilantova Lhota 5 

5.10. Jaroslava Dvořáková, 
Bojiště 47 
Robert Halla, 
Čáslav 1426 

26.10. Martina Fialová, 
Bohumilice 17 
Václav Hoskovec, 
Ledeč n. S. 870 

ZEMŘELÍ 
2.10. Knytl Jindřich, 

Hlaváčova 562 (1927) 
9. 10. Dědičová Marie, 

Havlíčkova 649 (1924) 
17.10. Žáček Josef, 

Ke Stínadlům 518 (1906) 
26. 10. Vojířová Blažena, 

Na Pláckách 602 (1933) 

PROGRAM KINA 
PROSINEC 1996 

3. 12. FENOMÉN 
19.30 h. Úspěšná filmová komedie 

5. 12. INTIMNÍ DETAILY 
19.30 h. Milostný příběh 

7. 12. MISSION: IMPOSSIBLE 
19.30 h. Špionážní film 

10. 12. THECABLEGUY 
19.30 h. Bláznivá komedie 

12.12. SANTA CLAUS 
16.00 h. Rodinná komedie 

14. 12. VOYEUR 
19.30 h. Reprisa italského filmu 

25. 12. KOLJA 
19.30 h. Filmová komedie se Zdeňkem 

Svěrákem 
26. 12. 
17.30 h. 
19.30 h. 

28. 12. ŽELVÍ NINDŽOVÉ 
18.00 h. Dětský film v české řeči 

28. 12. LIKVIDÁTOR 
19.30 h. Akční thriller 

f 
Mnohé občany jistě upoutala domi-

nantní stavba na vrchu Borovina u Kynic. 
Jedná se o základnovou stanici veřejné 
telefonní sítě (popřípadě televizní), která 
je jedním ze stavebních prvků celostátní 
radiotelefonní sítě firmy EUROTEL 
Praha a zapadá do koncepce pobytí ce-
lého území státu radiotelefonním spoje-
ním s dostatečnou kapacitou. 

Tato stavba svým charakterem patří 
mezi přenosové stanice většího rozsahu. 
Jsou na ni připojeny další stanice, svým 
rozsahem menší, které vysílají signál 
GSM a NMT nebo které budou v okolí 
Ledče a Světlé vybudovány. 

52 metrů vysoká věž s anténním systé-
mem, umístěná v nadmořské výšce téměř 
600 metrů, zajišťuje pokrytí radiotelefon-
ním signálem přilehlé území v okruhu 30 
km a přenos na další základové stanice. 
Stavba má být dokončena do konce tohoto 
roku. " Č-K 
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