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Gymnázium 
y novém šatu 

Budova ledečského gymnázia byla po-
stavena na ledečském náměstí v místech, 
kde dříve stávala radnice. Původně se však 
jednalo o stavbu hotelu Občanská záložna, 
kterou stavělo zapsané společenstvo s ob-
mezeným ručením ledečské občanské zá-
ložny, podle návrhu pražského architekta 
a stavitele ing. Otty Materny. Dodnes je to f 
jediná stavba secesního slohu ve městě, 
která se zachovala v původní podobě, 
o čemž svědčí pohlednice otištěná na po-
slední stránce těchto novin. Určitě by si za-
sloužila stát se památkově chráněnou stav-
bou. Výstavba trvala od roku 1898 do roku 
1900, kdy ke stavbě bylo přistavěno křídlo 
na východní straně v Koželské ulici. V roce 
1934 koupil hotel světový zápasník Joe 
Šmejkal a přejmenoval ho na Grand hotel 
Šmejkal. Po druhé světové válce v roce 
1946 zde bylo zřízeno gymnázium, a to se 
v této budově nachází dodnes. 

V současné době byl zásluhou vedení 
školy a Městského úřadu v Ledči n. S. pro-
veden světelskou firmou Vanderlaan nový 
nátěr celé fasády. Nátěr svěžími barvami 
ve stylu secesního slohu přivedl stavbu opět 
do bývalého, ne-li ještě lepšího lesku, než 
měla v době svého vzniku. 

Stavba ukrývá uvnitř velmi hezký se-
cesní sál s jevištěm. Pokud by se v budouc-
nosti podařilo městu při pochopení školy 
sál rekonstruovat, byl by zde krásný kon-
certní a divadelní sál, který by město nutně 
potřebovalo. 

Je třeba si přát, aby i ostatní domy na 
náměstí zazářily novou fasádou a zkrášlily 
tak prostor náměstí, které nám již dnes 
mnozí závidějí. 

František Pleva 

Kdo uhradí ztrátu z provozu linek ČSAD? 
Jak jsme vás již krátce informovali v minu-

lém čísle LN, sešlo se dne 24. března na svém 
mimořádném zasedání Okresní shromáždění 
v Havlíčkově Brodě, aby se zabývalo řešením 
situace v autobusové dopravě v regionu havlíč-
kobrodského okresu. K této problematice za-
zněla řada zajímavých příspěvků, z nichž jsme 
vám vybrali tyto: 

V úvodu jednání vystoupil ing. Pavel Dole-
žal, vedoucí referátu dopravy a SH OkÚ 
Havl. Brod, který seznámil přítomných 45 čle-
nů OS s faktem, že rozhodnutím porady eko-
nomických ministrů a vlády ČR lze finanční 
krytí ztrátových autobusových spojů zajišťo-
vat na úrovni rozpočtů okresu, měst a obcí, 
což jednoznačně stanoví „Státní rozpočet" 
pro rok 1994 na straně 42, kde je uvedeno: 

„...zrušením odpočtu na dopravné ve výši 
2400 korun a tomu odpovídající zvýšení daňo-

vého výnosu (a zdrojů místních) poskytne obcím 
a okresním úřadům možnost udržet místní do-
pravu v nezbytně nutném rozsahu. " Připomněl, 
že Státní rozpočet byl schválen 7. 12. 1993 
Parlamentem ČR a stal se tak zákonnou nor-
mou. Bohužel legislativní úpravy pravidel 
rozpočtové skladby již nedotvořily rámec to-
muto postupu, a tak místa s vyšším soustře-
děním obyvatel získávají více finančních pro-
středků jak místa, kde se uvažuje o rušení 
ztrátových autobusových linek. 

Dále seznámil členy OS s potřebami jed-
notlivých filiálek ČSAD, které pro letošní rok 
vyčíslily tyto částky: 
ČSAD Chotěboř 10,332 mil. Kč 
ČSAD Jihlava 0,210 mil. Kč 
ČSAD Pelhřimov 0,802 mil. Kč 
ČSAD Benešov 0,215 mil. Kč 
CELKEM 11,559 mil. Kč 

Při vyčíslování těchto požadavků se vy-
cházelo ze skutečných nákladů na ujetý km, 
které u výše uvedených subjektů jsou 13,00, 
14,95, 14,90 a 13,70 Kč, a z dosahovaných 
tržeb na konkrétním spoji dané linky. Mě-
síčně by se jednalo v jednotlivých částech 
okresu o tyto částky: 
Havl. Brod 151 186 Kč 
Chotěboř 125 113 Kč 
Habry 52 204 Kč 
G. Jeníkov 29 991 Kč 
Světlá n. S. 71 581 Kč 
Ledeč n. S. 54 000 Kč 
Přibyslav 63 410 Kč 
Ždírec n. D. 49 426 Kč 

Filiálka ČSAD BUS, a. s., Chotěboř najíždí 
měsíčně na území okresu 350000 km. Ve 
vztahu ke spoji lze jednotlivé náklady a tržby 

(Pokračování na 2. straně) 



Kdo uhradí ztrátu 
z provozu linek ČSAD? 
(Pokračování z 1. strany) 

přesně vyčíslit. Toto však nelze provést 
ve vztahu k obci, která by měla na pro-
voz autobusových linek přispívat. 

Ministerstvem dopravy ČR je vyře-
šena částka 1,455 mil. Kč a referát do-
pravy OkÚ požádal toto ministerstvo 
o pokrytí nároků ČSAD Jihlava, Pel-
hřimov a Benešov. 

Návrh na řešení situace na úrovni 
osmi měst havlíčkobrodského okresu, 
jak je uveden v měsíčních rozpisech vý-
še, nemůže být zatím z časových dů-
vodů a předpokládaných závěrů 
ústředních orgánů akceptován, a proto 
ing. Doležal doporučil okresnímu shro-
máždění přijmout návrh starosty Havl. 
Brodu ing. T. Holendy, kdy MěstÚ 
H.Brod uhradí ze sv^ch prostředků 
částku požadovanou ČSAD BUS za 
I. Q. 1994 a uzavře o tom smlouvu, ve 
které bude specifikováno vše potřebné 
včetně možnosti změn a vrácení poskyt-
nutých prostředků. (Z rezervy rozpočtu 
OkÚ by pó schválení OS byla městu 
H. Brod tato částka kompenzována dotací 
ve stejné výši, tj. 2,5 mil. Kč). 

Na vystoupení ing. Doležala reagoval 
starosta města G. Jeníkov ing. F. Popí-
lek slovy: 

„Funkci starosty města jsem přijal 
z přesvědčení, abych pomohl budovat 
spravedlivější společnost. Průběhem 
doby jsem však zjistil, že se tak neděje. 
Stát shání peníze všemi možnými způ-
soby a přitom jimi plýtvá na obrovský 
a nekontrolovatelný růst státního apa-
rátu, který se často stává brzdou roz-
voje, a proto se chce zbavit i odpověd-
nosti za veřejnou dopravu. 

Dospěl jsem k názoru, který se mi 
těžko vyjadřuje, že pro vládu a Parla-
ment jsou starostové měst a představi-
telé obcí kategorií druhořadých lidí, 
kteří vykonávají nepopulární a špina-
vou práci, za kterou sklidí často i ne-
návist a neochotu občanů, a poté ode-
jdou." 

Svůj názor doplnil údaji o výsledcích 
jednání s- několika ministry a poslanci, 
kterých se osobně zúčastnil, o korespon-
denci a peticích, které zůstaly bez jaké-
koliv odezvy. 

„Problém autobusové dopravy byl již 
mnohokrát diskutován - tato doprava 
má nezastupitelný význam v celém re-
gionu, tedy musí být řízena a dotována 
ze společných peněz, tj. z regionu, aby 
mohla fungovat. 

V loňském roce se uskutečnilo jed-
nání s náměstkem ministerstva dopra-
vy, kde obce nabídly převzetí akcií 
transformovaného podniku ČSAD BUS 
v takové míře, aby měly rozhodující 
vliv na kontrolu hospodaření s tím, že 
převezmou garance za dotace tomuto 
podniku a za rozsah jeho služeb. Byly 
arogantně odmítnuty. Zároveň se 
splnily jejich obavy, že vláda vytvoří 
monopolní podnik, který nebude kon-
trolován a ti, kteří mají největší zájem 

na tom, aby doprava fungovala, nebu-
dou mít na něj žádný zvláštní vliv. 

Jednání, která proběhla v minulých 
týdnech ohledně rozdělení obcí na 
úhradu těchto služeb, vyplynula v ulti-
mátum. Zásadně takový diktát odmí-
tám." 

Dále uvedl, že starostové musí být pro-
zíravější nejenom do konce roku, ale i na 
další léta. V současné době nemají od ni-
koho garance, že v příštích letech nebu-
dou vystaveny mnohem většímu vydírání 
jakési soukromé akciové společnosti bez 
možnosti obrany. 

V rozdělení plateb ČSAD, jak jej na-
vrhl referát dopravy OkÚ, kdy každý 
pověřený úřad platí za ostatní obce v jeho 
působnosti a ještě v takto rozdílné výši, 
vidí snahu rozdělit starosty tak, aby se ne-
pohodli, předali řešení nadřízeným orgá-
nům a tím dokázali, že nejsou schopni 
sami věc řešit. Navrhl, aby byla sestavena 
komise z řad členů OS, která by v rámci 
regionu navrhla systém kontroly ČSAD 
BUS, a. s., dále systém plateb dotací 
a poté aby na základě předloženích pod-
kladů vyvolala přednostka OkU jednání 
s ministerstvem dopravy. Do doby vyře-
šení problému, tj. zajištění účinné kon-
troly hospodaření a vlivu obcí na kvalitu 
služeb ČSAD BUS a dalších záruk dlou-
hodobého trvání služeb hromadné autobu-
sové dopravy, navrhl pozastavit jakékoliv 
platby dotací pro ČSAD BUS. 

„Nebojím se, že vláda nechá autobu-
sovou dopravu padnout. Nenechala 
padnout aerolinie, a koho vozí! Věřím, 
že mě pochopíte, nezapomeňte, že další 
osudy veřejné dopravy jsou dnes bohu-
žel ve Vašich rukou a že se brzy budeme 
zodpovídat svým voličům a chceme se 
jim rovně a zpříma podívat do očí". 

Následovalo vystoupení zástupce sta-
rosty OÚ Ždírec n. D. ing. M. Gajdoruse, 
starosty Havl. Brodu ing. T. Holendy, sta-
rosty Světlé n. S. pana Jenčíka, starosty 
Chotěboře pana Pavláska a dalších, kteří 
se vesměs shodli na názoru, aniž by chtěli 
zlehčovat slova ing. Popílka, že situace 
není tak jednoduchá, aby se mohl ztrácet 
čas dalším nejistým jednáním, a proto vět-
šina členů OS vyjádřila v závěrečném hla-
sování podporu návrhu starosty Havl. 
Brodu ing. T. Holendy: 

Městské zastupitelstvo Havl. Brod 
uvolní ze svého rozpočtu částku 2,5 mil. 
Kč na pokrytí ztráty z provozu ČSAD 
BUS v I. Q. 1994, a to za předpokladu, 
že mu z rozhodnutí okresního shromáž-
dění bude poskytnuta dotace ve stejné 
částce na akce ekologického charakte-
ru. 

Zástupci OkU ing. Přibylová a pan 
Dolejš se v závěru jednání OS vyjádřili 
s nadějí o možné spolupráci ministerstva 
dopravy a financí při řešení tohoto stavu 
a při nutnosti zachovat současný rozsah 
autobusových linek. Pro toto čtvrtletí však 
i nadále na provoz ztrátových autobuso-
vých linek lze přispívat z místních roz-
počtů ve spolupráci s OkÚ. 

-sv-

• Vítězem výběrového řízení na doda-
vatele stavby „Kanalizace Ledeč n. S." 
se z rozhodnutí výběrové komise stala 
firma Silnice Hradec Králové. Za město 
Ledeč n. S. v komisi zasedali pánové 
Kolařík, Urban, Topič a Svoboda. 

• Ve dnech 10.-12. 6. 1994 se v Ledči 
n. S. na letním stadionu TJ KOVOFINIŠ 
uskuteční kvalifikace dorostenek v há-
zené o postup do dorostenecké ligy. MÚ 
Ledeč n. S. přebírá záštitu nad touto akcí 
a přispívá částkou 1500 Kč na zakoupení 
cen pro vítěze. 

Informační servis 
• Městská rada projednala dne 22. 
března žádost pana Plevy, správce ži-
dovského hřbitova, o možnost prove-
dení údržby židovského hřbitova po-
mocí pracovníků získaných z Úřadu 
práce na dobu jeden měsíc. MR uložila 
Technickým službám přijmout dva 
pracovníky pro tyto účely, administra-
tivně je vybavit a předat k přímému 
dohledu a k ukládání úkolů p. Plevovi, 
který se k tomuto zavázal. 

# Příspěvek na tělovýchovu od MÚ Le-
deč n. S. byl rozdělen mezi TJ Sokol a TJ 
KOVOFINIŠ dle velikosti majetku násle-
dovně: 
TJ Sokol 25 tis. Kč 
TJ KOVOFINIŠ 75 tis. Kč 

• Městská rada v Ledči n. S. poskytla 
finanční příspěvek ve výši 1500 Kč na 
ceny pro vítěze 1. národního kontrol-
ního závodu ve vodním slalomu na 
Stvořidlech. 

# O zrušení místních knihoven ve Vrbce 
a Obrvani rozhodla na návrh metodického 
oddělení městské knihovny a odboru škol-
ství a kultury Městská rada v Ledči n. S. 
dne 5. 4. 1994, protože v těchto obcích 
se nenašel občan se zájmem o práci 
v místní knihovně. 

(Ze zápisů MR sestavil -sv-) 

V pohádkové říši 
CENTRUM - DDM pořádá ke Dni dětí hry 

V pohádkové říši, které se konají dne 4. 6. 1994 
od 13.00 hod. na Husově náměstí v Ledči nad 
Sázavou. 

Je připraveno mnoho her a soutěží (např. ma-
lování triček, závody na koloběžkách). Na ví-
těze soutěží čekají drobné ceny. 

Vstupné 5 Kč. Každá vstupenka je slosova-
telná. Pro výherce jsou připraveny ceny v tom-
bole. Hlavní výhra - živý kapr. 

Občerstvení je zajištěno. 
Hudba - skupina Víkend. 

Ivana Svobodová 
CENTRUM-DDM 
Ledeč n. S. 



Vila Brožovka po nejnovější rekonstrukci. 

Brožovka 
Tak se nazývá vila v Horní Ledči po-

stavená ledečským stavitelem Josefem 
Brožem v roce 1903. Hrázděná stavba 
v zajímavém stylu podle vzoru sloven-
ského architekta Dušana Jurkoviče. Po-
dobné stavby byly pod jeho vedením po-
staveny v lázních Luhačovicích. 

Vilu dlouho vlastnila paní Josefa Jirás-
ková, matka univerzitního profesora 
MUDr. Arnolda Jiráska (1887-1960), 
známého českého a světového chirurga. 
Ve své autobiografii Jirásek popisuje 
prázdniny v Ledči n. S. takto: „Jestli mé 
prázdniny dětské a chlapecké měly v nad-
pisu Podělusy, prázdniny medika a chi-
rurga byly v Ledči. I zde mě okouzlovala 
řeka jdoucí tiše údolím, nad nímž visely 
stráně plné lesů. Tam jsem později míval 
i vlastní pokoj s věžičkou ve vile „ B r o -
žovce", zakoupené mou matkou. Měs-
tečko leželo pod námi jako na dlani i se 
svým maloměstským životem, plným kri-
tiky, závisti a pohrdání. Ale výhled z mé 
věže byl povznášející. Když jsem přijel 
na prázdniny, vždy jsem před ním postál 
v údivu. Zdálo se mi, jako by všechny ty 
lesy, ty vody mě braly v tichou ochranu. 
Bylo mi tam bezpečně, a proto i dobře." 

Ale ani zde Jirásek nezahálel. Vstával 
již ve čtyři hodiny ráno a pracoval. Vzpo-
míná na barevný doprovod slunce, vychá-
zející po levé ruce. V půl sedmé seběhl 
k řece se vykoupat. Tehdy ještě byla Sá-
zava čistá. Odpoledne chodil na výlety po 
okolí se svojí družkou a později manžel-
kou MUDr. Amálií Kreidlovou. Vila se 
tak proslavila osobností lékaře, kterého 
uznával celý svět a který rád na Ledeč 
vzpomínal. 

Dnes vlastní vilu pan Miroslav Krofián, 
který ji uvedl opět do nebývalého lesku. 
Vždyť vila vždy bývala dominantou města 
a dnes je i jeho ozdobou. 

František Pleva 

Na snímku z roku 1910 je tehdejší ledeč-
ská mládež. První zprava stojí čerstvě pro-
movaný lékař MUDr. Arnold Jirásek 
a druhý zleva je pozdější světový politik 
a diplomat, ledečský rodák Jan Šeba. 

Hledáme 
pro zahraniční pojišťovnu 

EXTERN? 
SPOLUPRACOVNÍKY 

Možnost 
dobrého výdělku 
po pracovní době 

Informace 
na tel. 0327/932936 



OÁZA - zdravotně-rekreační středisko 
Bývalá škola o dvou třídách a se dvěma 

učitelskými byty je již devět roků nevyu-
žívaná. Budova je ve značně schátralém 
stavu. Střecha nesplňuje svůj účel, stropy 
prosáklé vodou opadávají, dřevěné pod-
lahy jsou též prosáklé, okna rozbitá, to-
pení je lokální, nevyhovující. Obvodové 
zdi bez izolace jsou v přízemí provlhlé, 
kanalizace je též v nevyhovujícím stavu. 
Elektrické rozvody rekonstruované v roce 
1985 jsou pro nynější použití nevyhovu-
jící. Projektová dokumentace budovy ne-
existuje. 

V takovémto stavu byla odkoupena bu-
dova bývalé školy ve Vrbce od Městského 
úřadu v Ledči n. S. za 130 000 Kč se 
záměrem zřízení penzionu pro astmatické 
a alergické děti z oblastí severních a střed-
ních Čech, kde převládá značně znečiš-
těné ovzduší. Jelikož děti z těchto oblastí 
trpí nejvíce od podzimu do jara, ve zdejší 
oblasti je příroda dosud nenarušená a pro 
tyto děti nejvhodnější. 

Je naprosto samozřejmé, že v době 
květu a sena letního období se situace 
značně mění a proto od poloviny dubna 
do konce září bude možno penzion využí-
vat pouze pro děti bez alergických potíží. 
Proto v této době se budou poskytovat 
služby dětem, které mají problémy s po-
hybovým ústrojím lehčího rázu. Nabízí se 
možnost plavání v přírodním koupališti 
v obci, sportovní využití v přírodě, ná-
vštěvy přírodní rezervace Stvořidla, ex-
kurze do skláren v Tasících, Bělé, pro-
hlídka ledečského hradu apod. Dále se na-
bízí možnost zřízení velmi malého jez-
deckého klubu, který by přispěl zájmu 
i zpestření pobytu. 

To znamená, že od října do dubna je 
zde vymezen prostor pro astmatické 
a alergické děti a od května do září pro 
děti s problémy pohybového ústrojí 
s možností rodinné rekreace. K zajištění 
takovéto rekreace je tudíž nutná spolu-
práce se zdravotnickými zařízeními 
a školskými úřady v postižených oblas-

tech s možností inzerce v tisku a rozhlase 
po drátě. Ekologická situace v určitých 
oblastech naší republiky, zvláště v zim-
ních měsících, není dobrá a rodin s po-
stiženými dětmi v těchto oblastech je 
mnoho. Ekonomická situace mladých ro-
din nebývá zrovna nejlepší a tudíž mož-
nost rekreací je tímto omezená. Využití 
domácí rekreace v oblasti se zachovalým 
životním prostředím bude proto vítaná. 

Vzhledem k tomu, že tento penzion 
bude kapacitou omezen, lze předpokládat 
jeho plné obsazení. Nejbližší ozdravovna 
se nachází ve Světlé n. S. a je plně vytí-
žena. Dále je tu hotel Kouty, který je vy-
užíván převážně pro zahraniční turisty. 
Jiný penzion podobného charakteru se ve 
zdejší oblasti nenachází. 

Předpokládaná kapacita nového pen-
zionu bude max. 10 pokojů po dvou 
a třech lůžkách s možností přistýlky, se 
sprchovým koutem a WC. Vytápění bude 
provedeno přímotopnými konvektory. 
Penzion bude dále obsahovat jídelnu pro 
hosty, kuchyň, restauraci, prádelnu, vše 
vybaveno potřebným zařízením dle poža-
davků hygienika. Každý z hostů bude mít 
možnost použít telefon. K dispozici budou 
feny, žehličky apod. 

Dostupnost pohotovostní a zdravotní 
služby bude zvýšena pořízením dvou 
osobních automobilů s řidiči. Jako ve-
dlejší podpůrná činnost bude v jiné části 
budovy provozována malá restaurace 
s kapacitou max. 25 míst. Není též zaned-
batelné, že penzion také nabídne nová 
pracovní místa pro obyvatele obce a blíz-
kého okolí. 

Náklady na rekonstrukci a vybavení 
penzionu budou kryty úvěrem v bance 
a budou zajisté značné. Předpoklad zájmu 
o využití plné kapacity penzionu je však 
také vysoký. Zchátralá budova základní 
školy tak bude opět sloužit těm, kteří ji 
po léta navštěvovaly - dětem. 

(Čerpáno z podnikatel, záměru) 

Komerční banka nabízí 

T - konta 
výhodná forma spoření 
pro všechny generace 

Minimální výše úložky: 

- první úložka 5 000 Kč 
- další úložka 1 000 Kč 

Úrokové sazby T - kont 
výpovědní lhůta sazba 
1 rok 11,50% p. a. 
2 roky 14,50% p. a. 
3 roky 15,00% p. a. 
4 roky 15,50% p. a. 
5 let 15,75% p. a. 

Všechny typy kont jsou úro-
čeny čtvrtletně a úroky se při-
pisují ke vkladu - pokud si 
klient nepřeje převod úroků na 
jiný účet. Vložená částka se 
tedy (za předpokladu, že úroky 
nejsou vybírány) za rok zvýší 
nejen o připsané úroky, ale též 
o částku úroků z těchto úroků. 
Veškeré výnosy z osobních 
kont jsou od 1.1.1993 zdaňo-
vány podle zákona o dani z pří-
jmu. Bližší informace o tomto 
produktu, ale i o mnoha dal-
ších, Vám ochotně poskytnou 

zaměstnanci expozitury 

Komerční banky 
v Ledči nad Sázavou 

Soukromá AUTOŠKOLA 

MUCHA - OCH 
Ledeč nad Sázavou 
nabízí tyto služby: 

Kursy 
k získání ndičského oprávnění 

na malý motocykl, 
motocykl, 

osobní automobil, 
traktor, 

nákladní automobil. 

Kondiční jízdy 
pro ty, 

kteň vlastní řidičský průkaz 
a delší dobu nejezdili-

možno provádět na vozidlech 
autoškoly nebo na vozidlech 

majitele. 

Školení řidičů z povolání, 
školení řidičů 

mezinárodní dopravy. 

Výuku provádíme v Ledči n. S., 
ve Světlé n. S. 

nebo v místě bydliště žadatele. 

Délka kursu: od 15 dnů do 9 týdnů 
dle skupiny řidičského oprávnění 

a požadavku žadatele. 

K výuce používáme moderních 
vyučovacích pomůcek, 

výuku provádějí zkušení učitelé. 

Veškeré informace a přihlášky: 
AUTOŠKOLA MUCHA - OCH 
Pod Šeptouchovem 230 
Ledeč nad Sázavou 
telefon: 0452/2351, 26 40 
osobně: středa 14.30- 17.00 h. 

TÉŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU 



Politik a člověk 
V sobotu 28. května 1994 si připomí-

náme 110. výročí narození dr. Edvarda 
Beneše, druhého prezidenta ČSR. Ten se 
narodil 28. 5. 1884 v Kožlanech a zemřel 
3. září 1948 v Sezimově Ústí. 

Po listopadu 1989 se objevila v novi-
nách řada článků, v nichž byl E. Beneš 
hodnocen jako osobnost plná rozporů 
nebo dokonce jako záporná historická 
osobnost. Velmi kritický přístup k tomuto 
Masarykovu nástupci projevila jak krajní 
levice, tak i nejkrajnější pravice. 

Snažme se podívat na jeho život s po-
chopením historických fakt a souvislostí. 
Edvard Beneš je po Masarykovi druhým 
ze zakladatelů československé státnosti 
v říjnu 1918. S ním v zahraničí připravo-
val osvobození našeho národa od ra-
kousko-uherského třistaletého nadvládí 
a útlaku. Od roku 1918 právem zastával 
místo ministra zahraničních věcí až do 
roku 1935, kdy byl po Masarykovi zvolen 
prezidentem republiky. Nad rakví se-
dmaosmdesátiletého Tomáše G. Masa-
ryka přísahal věrnost republice. 

Spolu prožili složitý boj za vytvoření 
našeho státu, spolu budovali demokratic-
kou společnost, spolu obětovali vše pro 
svobodu a samostatnost. Oba byli členy 
Sokola, vždy k němu myšlenkově patřili 
a ve složitých dobách se vždy na něj spo-
léhali. 

Prezident Masaryk dožil svůj věk na 
vrcholu republiky, kterou vytvořil. Těžší 
chvíle čekaly jeho spolupracovníka Bene-
še. Přichází Mnichov, okupace, válka, 
osvobození a únor 1948. Za jeden lidský 
život to byly neuvěřitelné psychické úde-
ry. Svou diplomacií a taktem vzdoroval 
ve všech krizových situacích a jeho zdraví 
velmi trpělo. Zůstával sám a často zrazo-
ván proti německému i sovětskému tlaku. 

Jeho západní přátelé mu mnohé slibovali, 
ale kromě „morální podpory" mu nic ne-
poskytli. Svět rozdělovali jiní a on jen je-
jich rozhodování vzdoroval úporně, avšak 
marně. V poválečné době, kdy zápasil 
s protivníky i nemocí, věřil na demokracii 
a sociální cítění našich národů. Věřil v tra-
dice všesokolského sletu, po únoru 1948 
vzdali všichni účastníci hold především 
jemu. 3. září 1948 v Sezimově Ústí ze-
mřel. S ním odešla demokracie a přicházel 
i konec Československé obce sokolské. 
Neopouštíme ideje obou jmenovaných 
mužů ani dnes, kdy muži zcela jiní a ji-
ného ducha s lehkostí a bez odpovědnosti 
přezírají hodnoty vytvořené prezidenty 
svobodného Československa. Nemohou 
se jim rovnat. 

Na závěr dejme zaznít slovům prezi-
denta Beneše, která pronesl ve svém vá-
nočním poselství roku 1946: „ Druhý jev, 
který mi dnes činí značné starosti, jsou 

*• některé zneklidňující projevy demorali-
zace v naší národní společnosti a přede-
vším mezi mládeží. Jsou to především 
vážné projevy nekázně, projevy kořistnic-
tví, zjevy povalečství a lenosti, zejména 
pak těžkého alkoholismu a zvláště hlubo-
kých poruch morálních mezi pohlavími. 
Konstatuji tato fakta s pocitem bolesti 
a cítím naši společnou zodpovědnost za 
stav naší mládeže. Apeluji zde na všechny 
pracovníky mezi mládeží, na rodiče, uči-
tele, na činovníky sportovních a tělový-
chovných spolků a na všechny odpovědné 
lidi v národě, aby soustředili svou pozor-
nost na naši mladou generaci, aby neli-
tovali práce a námahy k její mravní zá-
chraně. Nezapomínejme, že pád každého 
národa začíná a končí těmito jevy. " 

Nejsou tato poválečná slova prezi-
denta Edvarda Beneše potřebná i v době 
dnešní? 

Stanislav Matějek 

70. NAROZENINY 

15. 5. Jiří Zadražil, Ledeč n. S., 
Poštovní 583 

17. 5. Jiřina Kroužková, Ledeč n. S., 
ul. 28. října 772 

21. 5. Antonín Březina, Ledeč n. S., 
Zahrádecká 913 

25. 5. Ludmila Wasserbauerová, 
Ledeč n. S., Na skalce 477 

27. 5. Antonín Rýdl, Ledeč n. S., 
Zahradní 943 

1. 6. Marie Nekvasilová, Ledeč n. S., 
Slunečná 953 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

75. NAROZENINY 

24. 5. Jaroslav Vohlmut, Vrbka 35 

80. NAROZENINY 

25. 5. Marie Vondrušová, Ledeč n.S., 
Poděbradova 429 

27. 5. Marie Rindová, Ledeč n.S., 
Haškova 568 

91. NAROZENINY 

23. 5. Anna Mašinová, Ledeč n.S., 
ul. 5. května 1202 

-mú-

Moravský ornitologický spolek 
P. O. BOX 65 
750 65 Přerov 2 

Pomozte čápům 
Snad jen málokterý pták si získal tako-

vou přízeň člověka, jako čáp bílý. Svá 
hnízda si staví zpravidla na komínech 
v těsné blízkosti lidských obydlí a může 
tak z výšky sledovat veškeré naše konání. 
Pro mnohé z nás se tento ušlechtilý a dů-
stojný pták stal symbolem domova a ro-
dinné pohody a lidé se mu snažili proto 
od nepaměti pomáhat a chránit jej. 

Přes to všechno však i on patří mezi 
druhy zapsané v Červené knize a jeho po-
čty neustále klesají - jednou z hlavních 
příčin je především ztráta vhodných hníz-
dících příležitostí. Každoročně proto pro-
bíhá na našem území sčítání čápa bílého 
a jednou za deset let velká sčítací akce 
mezinárodní, na které se podílejí ornito-
logové a milovníci ptactva z celé Evropy. 

Výsledky těchto sčítacích akcí přispívají 
k hlubšímu poznání tohoto druhu a jsou 
pak využívány pro jeho další ochranu. 

Následující, v pořadí již čtvrté, mezi-
národní sčítání čápů připadá právě na rok 
1994 a na území okresu jej organizuje 
Moravský ornitologický spolek. Prosíme 
proto všechny, jimž není lhostejný osud 
tohoto krásného ptáka a chtěli by po-
moci při jeho záchraně, aby si již teď 
napsali o bližší informace k této na-
prosto nenáročné akci na níže uvede-
nou adresu. I těm, kteří se sčítání zú-
častnit nemohou, ale přesto by chtěli 
některým našim opeřeným přátelům 
pomoci, rádi členové spolku zdarma za-
šlou materiály věnované ochraně ptac-
tva. 

Moravský ornitologický spolek 
P. O. BOX 65 
750 65 Přerov 2 



Ledečské pohlednice 

Na pohlednici vydané v roce 1902 je 
zachycena v té době nová ledečské budo-
va, Hotel Občanské záložny, secesní stav-
ba, která je dodnes šperkem ledečského 
náměstí. Černobílá pohlednice s dlouhou 
adresou byla vydána nákladem Jana Vo-
statka, v jehož tiskárně byla také knihtis-
kem vytištěna. V dolní části budovy je 
vidět veliké papírnictví a knihkupectví 
rovněž pana J. Vostatka. Na druhé straně 
byl výčep hotelu. Pohlednice byla poslána 
z Ledče n. S. 7. 3. 1903 na Královské 
Vinohrady v Praze. 

František Pleva 

Sdružení zdravotně postižených občanů 
Co připravuje pro své členy Sdružení zdravotně postižených v Ledči? 

Program kina 
KVĚTEN 1994 

1. 6. SPRÁVNÝ CHLAP V AFRICE 
(20.00) Skvělá komedie USA. 
3.6. HELLRAISER III (P) 

(20.00) Vzrušující horor USA. 
4. 6. SOUKROMÉ OČKO - jap. film 

(20.00) Komediální thriller. 
5. 6. PRO HRST DOLARŮ (R) 

(20.00) Spaghetti western. 
8. 6. SNĚHURKA A 7 TRPASLÍKŮ 

(16.00) Kreslený film W. Disneye. 
8. 6. HOMO FASER - film SRN (P) 

-(20.00) Vzrušující příběh. 
11.6. MOŘSKÝ VLK - film USA (P) 
(20,00) FilmjDodle J. Londona. 
12.6. MOŘSKÝ VLK - film USA (P) 
(17.30) Film podle J. Londona. 
14. 6. DOKONALÝ SVĚT - USA (P) 
(20.00) Drama z Divokého západu. 
15. 6. DOKONALÝ SVĚT - USA (P) 
(20.00) Drama z Divokého západu. 
16.6. PHILADELPHIA - film USA 
(20.00) Vzrušující drama. 
18.6. PIANO - austr. film (P) 
(20.00) Vášnivý milostný příběh. 
21.6. SATURNIN - čes. film (P) 
(17.30) Úspěšná komedie tety 
(20.00) Kateřiny a dědy Milouše. 
22. 6. ZANDALEE - film USA (P) 
(20.00) Vzrušující velkofilm. 
23. 6. ZANDALEE - film USA (P) 
(20.00) Vzrušující velkofilm. 
25.6. SYN RŮŽOVÉHO PANTERA (P), 
(20.00) Kriminální komedie USA. 
26.6. SYN RŮŽOVÉHO PANTERA (P) 
(17.30) Kriminální komedie USA. 
28. 6. ROBOCOP 3 - film USA 
(20.00) Dobrodružný příběh. 
30.6. ULICE STRACHU (P) 
(20.00) Akční film USA. 

Změna programu vyhrazena. -VP-

Nejbližší akcí je zájezd na Křivoklát, do 
Lán a Lidic, na který pojedeme v sobotu 
21. května za 30 Kč pro člena. Podobný zá-
jezd, samozřejmě s jiným cílem, připravíme 
ještě v září. Tato občasná setkání se našim 
členům líbí, popovídáme s přáteli, změníme 
své stereotypní prostředí a potěšíme se z pěk-
ného kulturního programu. 

Bývalý Svaz invalidů se proměnil na 
Sdružení zdravotně postižených. Jak již ná-
zev napovídá, sdružuje občany postižené tě-
lesně, zrakově, sluchově i ty, kteří trpí civi-
lizačními chorobami např. cukrovkou. Pro 
všechny svazy pořádáme během roku ve 
spolupráci s OV SZP Havl. Brod rekondice 
pro zlepšení zdravotního stavu jejich členů. 

První letošní akcí tohoto druhu bude re-
kondice pro tělesně postižené. Od 13. do 

19. června proběhne týdenní pobyt pod lé-
kařským dozorem včetně zdravotního těloc-
viku a masáží i kulturních akcí v rekreačním 
středisku Radost v Dobré u Světlé n. S., 
v krásném prostředí na samotě u lesa. Tý-
denní pobyt s výbornou stravou a dobrým 
ubytováním stojí 420 Kč, na něž naše orga-
nizace poskytuje příspěvek ve výši 150 Kč 
na člena. Srdečně vás zveme, můžete se ještě 
přihlásit do 15. května u členů výboru p. 
Kocmicha a paní Maškové. 

Rekondice pro ostatní svazy budou uspo-
řádány stejným způsobem ve druhém polo-
letí a jejich termíny zveřejněny v našich vý-
věsních skříňkách na poliklinice, na náměstí 
a vedle Severky. 

Základní organizace 
zdravotně postižených 
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