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Mimořádné zasedání MZ 
Dne 28. 8. 1993 proběhlo na MěstÚ: 

v Ledči n. S. mimořádné zasedání MZ, 
které se opětovně zabývalo změnou pri-
vatizačního projektu ZZ Ledeč n. S. tý-
kající se další existence nemocnice 
v Háji. Původní projekt předpokládal 
převod nemocnice a rozestavěné bu-
dovy ze státu na město. Návrh předlo-
žený členům MZ předpokládal převést 
na město pouze starou budovu nemoc-
nice a rozestavěnou budovu LDN pone-
chat Okresní nemocnici H. Brod, která 
by výstavbu dokončila a v nové budově 
zřídila ústav pro mentálně postižené. 
S dokončením budovy by byla vybudo-
vána i nová kotelna, sloužící i pro po-
třeby nemocnice. 

MZ svůj souhlas s navrhovanou změ-
nou privatizačního projektu podmínilo 
ponecháním přízemního podlaží nové 
budovy pro potřeby LDN. Na řádném 
zasedání MZ dne 21. září v DDM se 
MZ k tomuto návrhu znovu vrátí 
a o konečném rozhodnutí vás budeme 
informovat v příštím vydání LN. -sv-

Znovu do školy 
Prvního září byl na ledečských školách 

zahájen nový školní rok. Na Základní 
škole v Nádražní ul. nastoupilo do 12 tříd 
1. stupně celkem 334 žáků a do 13 tříd 
2. stupně 352 žáků. Z rozhodnutí Škol-
ského úřadu v H. Brodě je na naší škole 
zřízena též jedna třída pro žáky 9. ročníku 
z Ledče n. S., Světlé n. S., Golčova Je-
níkova a okolí. O výchovu, vzdělání a pro-
voz se stará 46 pedagogických i nepeda-
gogických pracovníků. 

Ředitelství ZŠ 

Kde bude ČOV ? => 
Na vedlejším obrázku získaném z do-

kumentace HYDROPROJEKTu jsou za-
kresleny hlavní kanalizační stoky a umís-
tění čističky odpadních vod v našem měs-
tě. Kanalizační stoky budou navazovat na 
stávající kanalizační síť ze sídliště, budou 
procházet centrem města a vzhledem 
k složitosti terénu budou muset být opat-
řeny čerpacími stanicemi u sokolovny 
a pod Čechovou ulicí. 

Vlastní čistička odpadních vod bude 
vybudována na pravém břehu Sázavy 
v lokalitě pod bývalou cihelnou, jak je 
z náčtrku patrno. 

O zahájení výstavby ČOV, na kterou 
má město Ledeč přislíbenou dotaci 22,3 
mil. korun z fondu životního prostředí 
ČR, budeme čtenáře LN včas informovat. 

-sv-

V současné době se dočkala restaurace další významná ledečská socha sv. Jana 
Nepomuckého před Děkanským úřadem. Autorem sochy je pardubický sochař a řezbář 
Jan Teplý. Socha stojí na žulovém podstavci, který je datován rokem 1746. Vlastní 
socha však bude o něco mladší. Vždyť v roce 1746 bylo mistrovi teprve 17 let. Tento 
rozdíl v datování je v současné době zkoumán památkáři. Opravy sochy se ujal aka-
demický sochař Otakar Marcin s kolektivem. Socha se tak díky finanční pomoci Okres-
ního úřadu H. Brod a Děkanského úřadu v Ledči n. S. opět zaskví v nové kráse. 

František Pleva 



J A D R A 
Pod tímto pseudonymem nám do re-

dakce Ledečských novin zaslala svoje 
verše paní J. D. z Prahy, rodačka z Ledče 
n. S. Jednu z jejich básní, která doplňuje 
Malé zamyšlení, otiskujeme. 

Smích skrz slzy ... 
Na ulici stojí malé dítě. 
Jeho píseň nikdo nechce znát. 
Smutná je a těžko pochopíte. 
Kamarády hledá, 
chce si taky hrát. 

Jenom smog a betonové domy. 
Kdo by se tomu chtěl smát? 
V dnešní době nesázíme stromy. 
Jenom byznys, ten má každý rád! 

Zavřeme všechny mateřské školy. 
Na ulici je ještě místa dost. 
Tam ať děti skáčou přes výmoly, 
svým rodičům pěkně pro radost. 

Porazíme všechny zbylé stromy. 
Uděláme skříně pro Němce. 
Prodáme jim všechny naše domy. 
A kapličku první na Vltavěnce. 

Policistům vezmem malé platy. 
Prostitutky, hurá do ulic. 
Svobodu teď máme 
a všichni spěcháme 
šťastným zítřkům vstříc. 

v 

Židovský hřbitov 
Ledečský židovský hřbitov byl založen 

v roce 1601 zakoupením pozemku mimo 
město. Hřbitov má rozlohu 1 734 m2 a na-
chází se v sousedství nového hřbitova. 
Jsou zde převážně barokní náhrobky, ale 
také náhrobky z 19. a 20. století Od druhé 
světové války, kdy židovská obec v Ledči 
n. S. zanikla, se zde již nepochovává. Celý 
hřbitov je cenný po stránce historické 
i umělecké. Jsou zde mimo jiné pochováni 
i předkové hudebního skladatele a diri-
genta Gustava Mahlera z matčiny strany, 
odpočívají zde prostí řemeslníci a ob-
chodníci s rodinami z Ledče a okolí. Celý 
hřbitov je jednou z památek chráněných 
státem v našem městě. Za minulého re-
žimu byl odsouzen k zániku. Začalo se již 
i s bouráním kamenných zdí kolem hřbi-
tova. Všechny náhrobní desky se měly vy-
trhat a poskládat na sebe do mohyly. Ne-
dostatek peněz a postupující čas tento zá-
měr zabrzdil. 

V současné době se díky Pražské židov-
ské obci celý hřbitov čistí a bude se zde 
provádět historický průzkum. Dle finanč-
ních možností této obce bude opravena 
márnice, oplocení celého objektu a dojde 
i ke znovupostavení položených pomníků, 
které v minulosti utrpěly nejen zubem ča-
su, ale i vandalskou rukou. Celý objekt 
hřbitova by tak byl pietně zachován i pro 
další generace. František Pleva 

Malé zamyšlení 
Na sídlišti Stínadla bydlím již od dob, 

kdy byl dostavěný první dům, tedy letos 
v červnu to bylo 14 let. Chodíme s man-
želem hodně na procházky, takže máme 
naše město prochozené křížem krážem. Je 
nesporné, že nová doba se přece jenom 
začíná promítat do jeho tváře. Některé 
domy v rukou soukromníků příjemně 
„prokoukly", náměstí je také uklizenější, 
než bývalo dříve, i když zlepšovat je toho 
pořád dost a dost. 

Jinak už je to se sídlištěm. Na pohled 
je tu rozdíl mezi starým a novým sídlištěm. 
Na tom starém je plno krásně vzrostlé ze-
leně, před domy udržované trávníčky, 
snad bylo i šťastnější architektonické ře-
šení domů do ulic. Když přijdete na sídliště 
nové, působí na vás celkově neutěšeným 
dojmem. Velká prostranství bez stromů, 
keřů, vlastně k ničemu. Nikdo se o ně ne-
stará, většinou jsou ošklivě zarostlá ple-
velem (výjimkou bylo až letošní léto, kdy 
technické služby trávníky posekaly). Děti 
běhají všude, ničí i to málo, co tam na-
rostlo, většina dospělých tomu netečně 
přihlíží. Téměř každý z nich má zahrádku, 
a tak se stará o své. Většina lidí se řídí 
heslem: „ Můj byt - můj hrad a co je okolo, 
to mě nezajímá!" 

Bývalo dobrou tradicí, že se ve městech 
v nově vzniklých čtvrtích zakládaly parky, 
které vytvářely příjemný stín a poskyto-
valy tak odpočinek jak maminkám s dětmi, 
tak i starším lidem. I na novém sídlišti 
bydlí maminky, ale s kočárkem mohou kři-
žovat pouze chodníky, starší lidé se nemají 
před sluníčkem kam schovat. Je to škoda, 
že se sídliště stala periférií města. Jak ob-
rovský je rozdíl mezi sídlištěm a třeba 
čtvrtí rodinných domků! Upravené za-
hrádky, balkony plné nádherných pelar-
gonií. Proč se obyvatelé činžovních domů 
chovají tak netečně? Protože jim tam nic 

nepatří? Nebo proto, že si na své nepěkné 
okolí již zvykli a vlastně ho už ani nevní-
mají?! 

Panelová výstavba je nevzhledná už ve 
své podstatě, ale je tady. S tím faktem se 
musíme vyrovnat. Ale ruku na srdce, 
spousta věcí by se přece jenom dala vy-
lepšit. Natřená okna ozdobená květino-
vými truhlíky, nerozbité natřené dveře 
a fungující zvonky u vchodu do domu, 
upravené předzahrádky a čistota uvnitř 
domu by měla být samozřejmostí. Ale za-
tím je opak pravdou a výjimek jako šaf-
ránu. 

Jak to ale všechno změnit ? Jak přesvěd-
čit všechny obyvatele, aby dodržovali do-
movní řád, uklízeli v popelnicových bo-
xech, ve slepě, sušárně a na chodbách? 
Vždyť domy chátrají a je jasné, že čím 
více budou zanedbané, tím i větší náklady 
na jejich údržbu a opravy budou v bu-
doucnosti. Skoro bych se někdy přimlou-
vala za zřízení pana domácího, který by 
měl k domu opravdu vlastnický vztah 
a nájemníci by se ho pak určitým způso-
bem báli. 

Chtěla bych, aby čtenář tuto moji úvahu 
nebral pouze jako kritiku, ale především 
jako snahu o zlepšení současné situace, 
jako snahu poukázat na některé nešvary 
a vyburcovat činitele našeho města k ře-
šení těch starých, bolavých a tolik ožeha-
vých problémů. 

Naději na vyřešení některých z těchto 
problémů dává připravovaná vyhláška 
o bytovém fondu, snad nájemníci pocho-
pí, že až s bytem budou kupovat i část 
celého domu a budou muset financovat 
veškeré opravy a údržbu sami, že se budou 
muset ve svém chování k domu změnit. 
Nedovedu si však dost dobře představit, 
jak bude dohoda někdy i více než 30 ná-
jemníků vypadat. Ale jsem zřejmě více 
pesimista, než optimista. Jak vše dopadne, 
nám ukáže nejbližší budoucnost. 

A. B. 

Reakce na článek 
Paní Věra Straková nám do redakce Le-

dečských novin zaslala dopis reagující na 
článek „Vrtulník nad městem" otištěném 
v LN 5-6/1993, ve kterém uvádí, že vrtul-
ník tehdy na jaře přiletěl na základě „ roz-
hodnutí MUDr. Jaremenka, který byl 
okamžitě povolán k případu a během tří 
minut se dostavil Mezi tím se nám, dob-
rovolným pracovníkům ČČK a zdravotní 
sestře podařilo přivést chlapce k vědomí, 
neb stačila necelá minuta opoždění a byl 
konec. To znamená, že helikoptéra přená-
šela chlapce v plném vědomí. Přepravení 
do nemocnice bylo tak účinné, že už chodí 
pomalu normálně a k babičce do Ledče 
n. S. často jezdí. " 

Za. doplnění informace o nehodě z jar-
ních prázdnin paní Strakové děkujeme. 

-sv-



Jubileum po sázavské dráhy 
Posázavská dráha se v letošním roce 

dožívá již devadesáti let. Postavení této 
dráhy bylo pro naše město velkým příno-
sem a ještě dnes má své opodstatnění. Za-
vedením dráhy zde začal velký rozvoj ob-
chodu, podnikání, turistiky a objevila se 
i řada nových pracovních příležitostí pro 
zdejší občany. V roce 1900 byla dána do 
provozu trať z Čerčan do Ledečka a Ko-
lína. Trať Ledečko - Kácov byla dokon-
čena v roce 1901. To se však již počítalo 
s jejím prodloužením přes Zruč, Ledeč do 
Světlé. Došlo by tak k navázání tehdejší 
dráhy císaře Františka Josefa v Čerčanech 
na severozápadní dráhu ve Světlé. 

Vyměřování trati Kácov - Ledeč -
- Světlá začalo již v roce 1894 současně 
s vykupováním pozemků v našem městě. 
Na stavbu bylo založeno stavební druž-
stvo, jehož členy byly přední ledečské 
osobnosti. Záruku poskytla ve výši 75 % 
zřizovacího kapitálu česká země. Sta-
vební družstvo získalo koncesi v dubnu 
1902 a ihned bylo přikročeno k výstavbě 
trati. Celá stavba byla zadána pražské 
firmě Osvalda Žiwotského. Úsek z Ká-
cova do Světlé měří 47,5 km a byl nej-
obtížnějším z celé posázavské trati. Byly 
zde proraženy a obestavěny čtyři tunely 
v délce 462 m, z nichž nejdelší je 300 m 
dlouhý tunel v Podhradí a nejkratší je tu-
nel pod hradním příkopem v Ledči. Zde 
se nachází také zajímavá trojstavba, kde 
v těsném sledu na sebe navazují viadukt, 
most a tunel. Na stavbě tunelu pracovali 
převážně zkušení dělníci - tuneláři z Itá-
lie. Na trati bylo rovněž postaveno 240 m 
mostů. Prováděly se výstavby opěrných 
zdí, kameninové rovnaniny a rozsáhlá 
přemístění zeminy. Byly postaveny i ty-
pizované stanice, které měly vodní jeřáby 
a popelové jámy, ale i vodárenské věže 
pro zásobování stanic vodou. Ledečské 
stanice leží na 31 580 m v nadmořské výš-
ce 360,6 m. Měla také vlastní výtopnu, 
vodárnu, vodní jeřáb, jámu na popel, skla-
diště a dvě nákladní rampy. Elektrický 
proud byl do zdejší stanice záveden až 
v roce 1930. 

Celá trať byla dokončena v rekordním 
čase počátkem září a první vlak zde slav-
nostně projel 24. září 1903. Vlak byl tažen 
lokomotivou 97 228 vyrobenou První čes-
komoravskou továrnou v témže roce. Na 
trať bylo tehdy přiděleno 26 vozů s ole-
jovým osvětlením. V roce 1908 byl dráze 
přidělen čtyřnápravový parní motorový 

vůz 1.401 jediný toho druhu v rakouské 
monarchii. Tento vůz byl rovněž vyroben 
První českomoravskou továrnou s využi-
tím stojatého kotle Komárek a vozové 
skříně od firmy Rinhoffer. S těmito dvěmi 
trakčními vozidly vydržela zdejší dráha 
až do zestátnění v roce 1925. 

V září 1928 začal na trati jezdit moto-
rový autobus řady Ml20.3 z kopřivnické 
Tatry. Kuriozitou bylo, že se již 28. září 
poškodil nárazem na odstavený vlak 
a musel být opraven. Později došlo k ná-
hradě za novější typy Ml20.4 a Ml30.3. 
Nákladní a smíšené vlaky jezdily tažené 
lokomotivou. Topilo se v nich výhradně 
hnědým uhlím, protože bylo nejlevnější. 
Již tehdy se na dráze šetřilo. Běžně pou-
žívaný parní stroj řady 425 byl na trati 

později, v roce 1968 projížděl tento úsek 
dráhy naposledy. Od toho roku byly po-
užívány motory Ml52 zvané „Orches-
trion". Dnes zde nejčastěji uvidíme mo-
torový vůz řady 810 a nákladní 752 zvaný 
„Zamračená". 

Ledečská stanice prožila od svého 
vzniku řadu dějinných událostí. V pondělí 
28. října 1918 ve 4.00 hodiny ráno sem 
došla první zpráva o tom, že v 11.00 hodin 
byla v Praze před sochou svatého Václava 
vyhlášena naše samostatnost. Zprávu při-
jal správce stanice vrchní oficiál Jan 
Šmolc. 

Zpráva byla ihned předána na Městský 
úřad v Ledči. 

V srpnu 1929 se konaly velké manévry 
v okolí Ledče a ve stanici se vykládala 
a nakládala armáda, těžké dělostřelectvo 
a zásobovací sbor. Rovněž tak v září 1934 

(Pokračování na str. 4) 
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Železniční stanice Ledeč po dostavbě dráhy v roce 1904. 

^ -
Železniční stanice Ledeč n. S. v současné době. 



Podzim 1938 
Pamětníci mohou dosvědčit, že podzim 

před 55 lety byl dobou pohnutou a všude 
vládly obavy a strach z budoucích týdnů. 
Dne 23. záři vyhlásila vláda mobilizaci 
a i Ledčí n. S. začaly procházet vojenské 
jednotky ke státním hranicím. Trvalo to 
spřestávkami několik dní. Pro nás - kluky 
- to bylo něco senzačního a měli jsme oči 
doslova na stopkách. Nevím, kolik je ve 
městě pamětníků, ale jistě i jejich „ trocha 
do mlýna " by byla zajímavá. Přesuny ar-
mády byly tak říkajíc jednosměrné. Vojska 
přicházela od Habreku a směřovala na 
Kozlí a Zahrádku. Jen jednou jsem viděl 
výjimku. Kterási jezdecká eskadrona to 
vzala z Habreku na Obrvaň a odtud dolů 
do města. 

Ze všeho nejvíce se pamatuji na voza-
tajstvo, pak ještě na pěchotu, aut tolik ne-
bylo, ale viděl jsem i tanky a městem pro-
jíždělo i dělostřelectvo. Mohutné dělo 
s koleskou táhly tři páry koní, přičemž na 
podsedním vždy seděl dělostřelec. Projíž-
dělo i něco málo tanků, na tančíky se moc 
nepamatuji. Viděl jsem i polní kuchyně. 
Motorizace však bylo opravdu pomálu, 
ale pokud jde o vojáky, byly jich tisíce, 
kteří městem prošli. 

Dost dlouho jsem si lámal hlavu, které 
to vlastně byly jednotky a kam směřovaly. 
Diskutoval jsem se znalci, prohlédl dost 
odborné literatury. Došli jsme k závěru, 
že muselo jít o 13. pěší divizi z Kolína. 
Byla to jedna z tehdy postavených 42 di-
vizí. Jen jedna byla motorizovaná -14. 
motorizovaná divize z Kroměříže. Dále se 
motorizovala právě tato 13. divize, ale vše 
bylo v počátcích, navíc rekvirovaných ná-
kladních vozidel bylo žalostně málo. Ku-
podivu i šoférů, to byli většinou Němci. 
V mobilizaci měla 13. divize velitelství 
v Kostelci nad Černými lesy. Spadaly pod 
ní pěší pluky č.22 Argonský z Jičína, č.47 
z Mladé Boleslavi a konečně č.48 Jugo-
slávský z Benešova u Prahy. Doplňoval 
je dělostřelecký pluk č.14 z Chlumce nad 
Cidlinou. Je tedy pravděpodobné, že přes 
město se přesunovaly právě tyto jednotky 
mimo benešovský pluk. Dále to byly další 
muniční, proviantní a vozatajské kolony 
a další složky. Tanky - to byly čety - byly 
jistě z nově se budujícího 4. pluku útočné 
vozby z Kolína. 

Kolínské divize pod vedením gen. 
A. Machačíka byla zálohou hlavního ve-
litelství operujících armád a soustřeďo-
vala se na Humpolecku. Tam bylo její ve-
litelství, později přesunuté do Jihlavy. 
Tehdy se očekával útok německých armád 
na jižní neopevněnou moravskou hranici. 
Proto zde bylo velké soustředění armád 
i záloh. Po okupaci se některé jednotky 
stahovaly ke Skutči. 

Filatelisty pochopitelně zajímají teh-

dejší polní pošty. Tedy i poštou prošlé 
lístky tehdejších vojáků, na nichž psali do-
mů. Je známo, že tato 13. divize měla polní 
poštu č. 25. A ta je jednou z dosti vzácných 
mezi sběrateli. 

Za zmínku stojí i skutečnost, že most 
v Ledči n. S. (o kterém informujeme na 
jiném místě LN - pozn. red.) se stavěl na 
vyšší zátěž a už při projekci se počítalo 
s tím, že snese přejezd těžkou vojenskou 
technikou. To se právě v těchto dobách 
prokázalo. 

Více než půl století nás dělí od těchto 
tehdy tak pohnutých událostí z přelomu 
měsíce září a října 1938. 

Dr. M. Vostatek 

(Dokončení ze str. 3) 

se ve městě a okolí konalo závěrečné cvi-
čení armády a na nádraží se vykládal dý-
motvorný oddíl, čestná rota a hudba 21. 
pěšího pluku. Přijeli i vzácní hosté, fran-
couzský generál Camelen, předseda vlády 
Malypetr, ministr obrany a další hosté. 
Pohnuté události zažila dráha 9. června 
1942, kdy z města vlakem nucené odjíž-
děli židovští občané na svou poslední ces-
tu. 

Přišel konec války a s ním i 4. května 
1945 vítaný pokyn k odstranění němec-
kých nápisů. Pokyn vydávaný ředitel-
stvím státních drah v Praze zaslechl 
správce stanice a v krátkém čase byly ně-
mecké nápisy v celém městě odstraněny. 

Do města přijel v té době také něko-
likrát obrněný vlak ze Zrače, který chtěl 
zaútočit na německou posádku na Kože-

• STÁTNÍ BYT 2 + 1 v Ledči 
nad Sáz. vyměníme za jaký-
koli byt větší. Doplatíme, se 
stěhováním pomůžeme. 
Tel. 0452/3323. 

• PRODÁM vybavení pro 
potravinářský obchod (pul-
ty, regály, mrazicí vitríny, 
mraznici, mrazicí box, váhy. 
Tel. 0452/451 nebo 461 linka 
231. 

lužně. Z útoku však sešlo, protože kanóny 
nemohly střílet dolů. 

V padesátých letech vzrůstala potřeba 
železniční dopravy. Vždyť Ledeč byla 
okresní město a stěhovala se sem řada 
podniků a institucí a zároveň se prováděla 
výstavba podniku KOVOFINIŠ. V roce 
1958 se uskutečnila přístavba kolejiště 
a nákladiště. 

Že ještě dnes má tato dráha svůj vý-
znam, svědčí 121 247 cestujících přepra-
vených v roce 1992 a 4 125 vyložených 
a naložených vagonů. V současnosti se 
uvažuje i o privatizaci posázavské dráhy. 
Tato železnice však přinesla do celého Po-
sázaví i našeho města velký rozvoj a spo-
jení se světem. Jistě přečká i rok 2000 
a dočká se svého stoletého výročí k pro-
spěchu všech občanů i turistů. 

František Pleva 

Jubileum posázavské dráhy 



70. NAROZENINY 
21.8. Bohumil Štencl, Ledeč n. S., 
Na Žižkově 339 
22.8. Růžena Radová, Obrvaň 16 
26.8. Vladimír Příhoda, Ledeč n. S., 
Zahrádecká 917 
21.9. Jaroslav Vykouřil, Ledeč 
n. S., Komenského 421 
23.9. Stanislav Matějek, Ledeč 
n. S., Z. Fibicha 782 
4.10. Miloslava Janáková, Ledeč 
n. S., Husovo nám. 109 
Husovo nám. 57 

80. NAROZENINY 
24.8. Vlasta Hoskovcová, Ledeč 
n. S., Hlaváčova 577 
27.8. Jan Hruška, Ledeč n. S., 
M. Majerové 940 
3.9. Věra Dlouhá, Ledeč n. S., 
Melechovská 529 
4.10. Marie Prosová, Ledeč n. S., 
Na Žižkově 359 

85. NAROZENINY 
23.7. Anna Nováková, Ledeč n. S., 
Hrnčíře 2 
8.9. Žofie Franclová, Ledeč n. S., 
B. Němcové 751 
22.9. Růžena Pařízková, Ledeč 
n. S., Pod Stínadly 599 

90. NAROZENINY 
24.9. Posázavská železnice 
Kácov - Ledeč - Světlá 

NAD 90 LET 
3.9. František Auředník, Ledeč 
n. S., 5. května 1202 

Společenská 
kronika 

NAROZENI 
8.8. Roman Roček, Ledeč n. S., 
P. Bezruče 1070 
8.8. Marek Kožebský, Ledeč 
n. S., Zoufalka II 1017 
10.8. Lucie Kotanová, Ledeč n. S., 
Zahradní 1228 
14.8. Markéta Dlouhá, Ledeč n. S., 
Stínadla 1036 
17.8. Vít Machotka, Ledeč n. S., 
Stínadla 1044 
19.8. Karel Nigoš, Ledeč n. S., 
Na Žižkově 289 
22.8. Daniel Wenemoser, Ledeč 
Na Sibiři 559 

ÚMRTÍ 
17.8. Josef Fenik (r.1909) 
Ledeč n. S., Husovo nám. 11 
21.8. Karel Skalický (r.1924) 
Ledeč n. S., Havlíčkova 171 
1.9. Jiřina Krupičková (r.1933) 
Ledeč n. S., Husovo nám. 72 
5.9. Marie Pospíšilová (r. 1911) 
Ledeč n. S., Čechova 77 

SVATBY 
17.7. Oldřich Mayer, Praha 
Ivana Lebedová, Praha 
21.8. Vlastimil Karban, K. Hora 
Ivana Krátká, K. Horav 
28.8. Martin Jeníček, Řeplice 7 
Markéta Borovská, Ledeč 
n. S. 1074 

ZLATÁ SVATBA 
28.8. Antonín a Milada Balkovi, 
Ledeč n. S., Hlaváčova 607 

JAK SE V LEDCI SPORTOVALO? 
Máme mnohdy pokušení, že se dí-

váme na léta minulá a to, co se v nich 
odehrávalo, poněkud s podhodnoco-
váním. Ale často nás překvapí, co vše 
bylo a co ti před námi dělali a udělali. 
Jestliže se tedy podíváme na sporto-
vání v našem městě kdysi dávno, 
možná že to někoho překvapí. 

Nechci říci, že jsem studoval pod-
klady, ale chci vyprávět jen to, na co 
se pamatuji. Myslím si, že se asi nej-
dříve v Ledči n. S. vyskytovali cyk-
listé. Nevím o tom bohužel nic bliž-
šího, ale v památkách po dědečkovi, 
který se ženil v roce 1897, jsem našel 
blahopřejný telegram ke svatbě 
s podpisem: Klub velocipedistů 
v Ledči. Tedy za několik málo let to 
bude už 100 let. 

V meziválečné době se sportování 
ve městě značně aktivizovalo. Beze-
sporu to byl fotbal, který měl svůj 
stánek na hřišti pod nádražím. 
Dlouhá léta měli hráči kabinu v ho-
telu Sázava, kde se strojili a teprve 
odtud chodili již v dresech na hřiště 
(dnes je tomu právě naopak - pozn. 
red.). Až snad začátkem války se po-
stavila na hřišti kabina pro hosty a do-
mácí. Za války se asi po 2 - 3 roky 
právě na tomto hřišti uskutečnil i bo-
hatě obsazený volejbalový turnaj. 
Bylo tam tehdy alespoň 5 hřišť. A jed-
nou se tam dokonce konaly lehkoat-
letické závody, kdy např. trať pro zá-
vod na 100 m musela být umístěna 
úhlopříčně přes hřiště, protože hřiště 
bylo kratší. V Ledči n. S. se tehdy 
hrával i tenis. Tenisový klub měl 
kurty spolu s výstavnou klubovou ka-
binou pod bývalou cihelnou u Hrad-
ce. Byla tam 2 -3 hřiště. Další hřiště 
pana Perknovského bylo těsně vedle 
hospodářského družstva u nádraží. 
Konečně další kurt byl „Za stodo-
lami", tedy v místech dnešní Haš-
kovy ulice. 

Atleti využívali pískové doskočiště 
na sokolském cvičišti u sokolovny, 
kde byla dokonce i „bedna" pro skok 
o tyči! Bylo zde rovněž volejbalové 
hřiště a další bylo i za kostelem 
církve čs. husitské. Pochopitelně se 

provozovala i základní tělesná vý-
chova v Sokole a Orle (ten cvičil v tě-
locvičně měšťanské školy), kde byli 
tehdy borci, kteří zvládli i veletoč na 
hrazdě. 

Mimo to zde byl i Klub českých 
turistů, který se zasloužil o vyznačení 
desítek kilometrů turistických cest 
v okrese. Mnohé z nich jsou obno-
vovány dodnes. Na Melechově klub 
postavil chatu, měl i další aktivity. 

Zřejmě pro mnohé bude překvape-
ním, že ve městě byla i Masarykova 
letecká liga. Na Kamenném stádě byl 
hangár a v něm kluzák. Pomocí gu-
mových lan se tehdy adepti letectví 
dostávali do vzduchu. Jednalo se 
však pouze o několikametrové sko-
ky. Po okupaci poměrně brzy Němci 
kluzák odvezli do tehdějšího Němec-
kého Brodu, kde spolu s jinými slou-
žil k výcviku na letišti luftwaffe. 

Sportovalo se i v zimě. Ve městě 
bylo tehdy hodně lyžařů a sněhu od 
listopadu do března bylo tolik, až to 
nebylo hezké. Lyžovalo se všude 
a řekl bych, že masově. U lomu Pod 
Hájem dokonce byl skokanský můs-
tek! 

Hrál se i lední hokej. Hřiště bylo 
na zamrzlé Sázavě u Koželužny. Tam 
se také hráči strojili a hrálo se každou 
zimu. Mantinely byly pouze z prkna 
na výšku, ale sněhu na ledě bylo tolik, 
že po vyhrnutí ho bylo kolem metru 
podél kluziště. Bruslila mládež i do-
spělí, především na řece. Ale už kon-
cem října, když začalo mrznout, cho-
dilo se bruslit na Škodův rybník do 
Pivovarského údolí. Ten zamrzal nej-
dříve. 

Možná, že jsem si na všechno ne-
vzpomněl, možná, že se najde jiný 
pamětník, který doplní napsané. Ale 
každopádně Ledeč n. S. tehdy bývala 
okresním městem, o němž se dalo ve-
lice těžko tvrdit, že by bylo ospalé. 
V tehdejších poměrech - pokud jde 
o sport i jiné - zde byl život a ruch 
naopak velice bohatý. 

Dr. M. Vostatek 



Zmizelá Ledeč 
Ledečské mosty 

Dřevěný most na snímku vzadu byl po-
staven v roce 1698 po veliké povodni, 
která strhla a odnesla původní most. Na 
most se tehdy vcházelo městskou branou 
z Mlýnské ulice a vycházelo u cesty na 
hrad. Právě před sto lety byl v roce 1893 
postaven o něco níže most z ocelové kon-
strukce na dvou kamenných pilířích. 
V roce 1926 pak byla ocelová konstrukce 
nahrazena železobetonovou, která nám 
v Ledči slouží dodnes. 

Na snímkuje zachyceno slavnostní ote-
vření nového mostu přes řeku Sázavu. 

František Pleva 

ZARI1993 
27.9. VĚČNĚ HLADY - film USA 
(20.00) Napínavý horor. 
29.9. OSKAR - premiéra (P) 
(18.00) Situační komedie USA. 
(20.00) (S.Stallone a O. Mutiová) 
30.9. Jar. HUTKA a Rad. HLADÍK 
(18.00) Folkový koncert. 

Předprodej v MKS. 

ŘÍJEN 1993 
2.10. HRA NA PLÁČ - angl. film 
(19.30) Milostný příběh. 
3.10. PRAVA A LEVÁ RUKA ĎÁBLA 
(17.30) Italský westernový film 
(19.30) s T. Hillem a B. Spencerem 
5.10. KANÁRSKÁ SPOJKA 
(17.30) Česká crazy komedie 
(19.30) s kriminální zápletkou. 
7.10. NA HROMNICE O DEN VÍCE 
(17.30) Romantická veselohra USA 
(19.30) s B. Murrayem. (P) 
9.10. ŽHAVÉ VÝSTŘELY 2 (P) 
(19.30) Filmový hit USA. 
10.10. ŽHAVÉ VÝSTŘELY 2 (P) 
(17.30) Filmový hit USA. 
(19.30) My letci máme ocelové... 
12.10. HELINADOX (P) 
(17.30) Český film o chlapeckém 
(19.30) dozrávání. 
14.10. VÍKEND U BERNIEHO II (P) 
(17.30) Filmová veselohra USA. 
(19.30) V hl. roli A. Mc Carthy. 
16.10. NĚKDO SE DÍVÁ - film USA 
(19.30) Thriller z Manhattanu. 
17.10. NĚKDO SE DÍVÁ - film USA 
(17.30) Thriller z Manhattanu. 
19.10. KICKBOXER - film USA (P) 
(19.30) Napínavý příběh. 
21.10. PONORKA - film USA 
(19.30) Vzrušující příběh. 
23.10. STÍN VLKA - film USA (P) 
(19.30) Dobrodružný film. 
24.10. STÍN VLKA - film USA (P) 
(17.30) Dobrodružný film. 
26.10. NÁVRAT SOMMERSBYHO -
(19.30) USA. Strhující příběh lásky. 
28.10. TOM A JERRY - pro děti 
(16.00) Kreslená ^groteska. 
28.10. DOBYTI RÁJE (P) 
(17.00) Francouzsko-anglický film 
(19.30) o slavných mořeplavcích. 
30.10. NOCI SELEM - ťranc. film 
(19.30) Milostný příběh. 
31.10. NOCI SELEM - franc. film 
(19.30) Milostný příběh. 

Změna programu vyhrazena. -mks-

Rekondice v Dobré 
Celý týden od 1. září do 7. září prožívali 

zdravotně postižení občané z Havl.Brodu, 
Světlé n. S., Přibyslavi a Ledče n. S. re-
kondiční pobyt v Dobré u Světlé. 

Toto rekreační zařízení „Radost" se na-
chází uprostřed lesa v pěkném prostředí 
rybníka Ředkovce a umožňuje překrásné 
vycházky do přírody, což všichni využí-
vali, i když počasí nebylo ideální. Každý 
den začínal ranní rozcvičkou pod vedením 
paní Slezákové. Nejraději se jí zúčastňo-
valy ku podivu účastnice v pokročilejším 
věku. 

Všichni jsme byli pod lékařským do-
hledem MUDr. Slezáka, který nejenže 
kontroloval zdravotní stav, ale provedl 
i dvě hodnotné přednášky na téma Cuk-
rovka a její léčení a Choroby srdce a jejich 
předcházení. Vřelý dík patří obětavému 
masérovi panu Josefu Pavlasovi ze Světlé 
n. S., který byl svou dobrotou k druhým 
a veselou povahou středem celé společ-
nosti. 

Co se týká stravování, nedá se vytknout 
nic a opět musíme poděkovat za kvalitní 
a vydatné porce, které jsme dostávali 5x 
denně. 

Večery jsme zde trávili v kolektivu, vy-
právěli jsme si různé příběhy, při magne-
tofonu i hudbě si zazpívali a zatančili. 
Bylo nám dobře. 

Na zpestření programu byl pozván 
z H. Brodu pan ing. Sigmund, který měl 
přednášku o patogenních zónách a prak-
tickými ukázkami vysvětloval, jakým 
způsobem pracuje dobrý proutkař. Věno-
val se zájemcům o individuální pohovor 
i v odpoledních hodinách. Pan Štáfl 
z H. Brodu nám pro změnu promítl dia-
pozitivy z Vysočiny - okolí Havlíčkova 
Brodu. 

Den před odjezdem připravili muži 
dřevo na táborák, kde jsme si opékali 

vuřty a celé posezení bylo velmi přátel-
ské. 

Domnívám se, že všem rekondiční po-
byt v rekreačním zařízení prospěl 
a všichni budou ve svých domovech vzpo-
mínat na pěkné chvíle prožité v Dobré. 

I v příštím roce se organizace zdravotně 
postižených občanů v Ledči n. S. bude 
snažit opětovně společně s OV-ZP tuto 
rekondici uspořádat. Je na členech, aby 
se na rekondici přihlásili. Díky sponzo-
rům, a. s. KOVOFINIŠ, Městskému úřadu 
v Ledči n. S. a fy Zahradnictví Pajer 
Hněvkovice jsme mohli našim členům na 
tuto rekondici přispět. 

p. Dvořák - předseda organizace 
tělesně postižených 

Málem inzultace 
Svůj první podzimní bod v I.A třídě 

získalo fotbalové A-mužstvo ledečského 
KOVOFINIŠE až ve čtvrtém zápase, kdy 
v domácím prostředí hostilo jedenáctku 
z Borohrádku. V zápase, který skončil 3:3, 
měli domácí na své straně publikum 
a hosté trojici mužů v černém. První 
branka do sítě ledečského gólmana padla 
z postavení mimo hru a druhá z penalty, 
kterou viděl snad jen hlavní rozhodčí pan 
Vaniš z Holic. Jeho výkon rozvášnil le-
dečské diváky natolik, že místní pořada-
telé měli plné ruce práce, aby jej ochránili 
před inzultací. Rozvášněný dav totiž při 
odchodu do šaten obklopil hlavního roz-
hodčího a přes hradbu těl pořadatelů se 
na jeho hlavu snesla sprška nadávek, spí-
lání i ran deštníkem. Přitom se nejednalo 
o řádění pivních skautů či výrostků. Neje-
den ctihodný ledečský občan hrozil su-
dímu pěstičkou či holí svého paraplete. 
Až v bezpečí kabiny mohl roztřesený sudí 
zpytovat svoje svědomí a děkovat pořa-
datelům, že vyvázl se zdravou kůží. 

-sv-
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