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Na prvním snímku přednostka OkÚ 
v Havlíčkově Brodě, ing. J. Přibylová 
slavnostně otevírá symbolický vstup do nově 
otevřeného zařízení rychlé záchranné pomo-
ci na poliklinice v Ledči n. S. Součástí vyba-
vení tohoto střediska jsou speciálně uprave-
né sanitní vozy, které i s jejich obsluhou vidí-
me na druhém snímku. Občané města Ledče 
a okolí mají možnost po celých 24 hodin 
kontaktovat tuto službu na telefonu 451/155 
- připomínáme, že předvolba pro toto tísňové 
volání je zatím 0451 - Havl. Brod. Je důležité 
posoudit, kdy tuto rychlou zdravotnickou 
pomoc volat. Je nutné ji vyžádat při všech 
stavech bezprostředně ohrožujících život po-

stiženého. Jedná se o těžké úrazy v dopravě, 
v zaměstnání, v domácnosti i ve sportu, akut-
ní onemocnění s dechovou nedostatečností , 
selhávání srdečního oběhu (podezření 
z infarktu myokardu), stavy s poruchou nebo 
ztrátou vědomí, těžší alergické reakce, porod 
v běhu. 

Před příjezdem RZP je nutné vždy zajistit 
průchodnost dýchacích cest, zastavit velká 
krvácení, případně u postiženého bez dechu 
a tepu zajistit zevní masáž srdeční a umělé 
dýchání z úst do úst až do příjezdu RZP ! 

J e t ř e b a k o n s t a t o v a t , ž e R Z P j e po-
s k y t o v á n a b e z p ř í m é ú h r a d y z e s t r a n y 
p a c i e n t a ! 

R Y C H L É Š Í P Y Z A H Á J I L Y ! 

Od prvních dubnových dnů le-
tošního roku byla dána do provo-
zu významná služba občanům 
našeho města - Rychlá záchran-
ná pomoc. Chtěl bych zdůraznit, 
že bez aktivity vedení Okresního 
úřadu a jeho plné finanční účas-
ti, aktivity okresního zdravotní-
ho rady, vedení nemocnice 
Havlíčkův Brod a pracovníků je-
jího Střediska rychlé záchranné 
pomoci, by tato skutečnost 
v Ledči nad Sázavou v této době 
nenastala. Výše jmenovaní byli 
těmi, kteří chápali ztrátu 
vrtulníkové záchranné služby 
pro Ledeč jako velice závažnou 
a tak dospěli k řešení, vybudovat 
pro tuto spádovou oblast toto 

Poděkování 
středisko i přes značné náklady, 
nejen realizační, ale i provozní. 

Tím víc mne mrzí, že v novi-
nách Vysočiny byl se mnou uve-
řejněn rozhovor o budované 
rychlé záchranné pomoci v Ledči 
n. S. a ten podle mého soudu 
zcela nepostihl podstatný fakt 
o tom, kdo měl hlavní podíl, aby 
toto středisko v Ledči n. S. vznik-
lo. Město Ledeč v současné době, 
a konečně i v minulosti, nemělo 
dostatek prostředků, aby tuto 
službu zřídilo. 

Chci poděkovat všem, kteří se 
ze své pravomoci zasloužili o to, 
aby záchranná služba v Ledči 
svou činnost zahájila. Neděkuji 
jen za občany samotného města 
Ledče, ale i za občany těch obcí, 
ve kterých záchrana člověka 
v mimořádných zdravotních 
komplikacích či úrazech byla 
téměř nemožná. 

Všem pracovníkům rychlé zá-
chranné služby chci popřát co 
nejvíce úspěšných zásahů, aby 
každá záchrana ohroženého ži-
vota jim přinášela uspokojení 
v jejich náročné a odpovědné 
práci. 

Karel Urban 
zástupce starosty 



Ještě ke státní sociální podpoře 
V minulém čísle Ledečských novin nebylo z technických důvodů otištěno plné znění 

článku vedoucího odboru sociálního a zdravotnictví, pana Forsta. Doplňujeme tedy 
minulý článek o následující informace: 
podpora při 
narození dítěte 

zaměst. 
OSSZ 

zaměst. 
OSSZ 

podat 
žádost 

OkÚ (na děti naroz. 
v 7/95) 

pohřebné zaměst. 
OSSZ 

zaměst. 
OSSZ 

podat 
žádost 

OkÚ (na vypr. pohř-
bu za zemřelé v 7/95) 

výchovné 
k důchodu 

CSSZ 0 ( x ) podání OKÚ 

příplatek 
k výchovnému 

ČSSZ 0 ( x ) žádosti OKÚ za červenec 

SVP k důch. CSZ 0 ( x ) OKÚ 

(x) v červenci platí ještě ČSSZ za červen 95 (společně s důchodem) 
V srpnu 1995 vyplatí OKÚ za červenec 95 již novou dávku - přídavek na dítě 

příspěvek nová v září 95 se podá v říjnu 
na dopravu dávka žádost na OkÚ se poprvé vyplatí 

na OkÚ 

Znovu upozorňuji, že tento přehled je nutno považovat doposud za informativní, 
protože doposud nedošlo k uzákonění druhé oblasti transformace a to STÁTNÍ SO-
CIÁLNÍ PODPORY. 

O m ě s t s k é p o l i c i i 
I v Ledči nad Sázavou je uplatňován zákon ČNR/č. 553(91 Sb. o obecní policii. Je 

všeobecně známo, že Město zaměstnává dva strážníky. Tento počet už dopředu limituje způsob 
jejich služby. Vykonávají ji především ve dne. Noční službu mají jednou týdně vesměs o víkendu. 

Vím, že výkon služby obou strážníků je veřejností sledován a je často terčem kritiky. 
Nejsem tak naivní, abych propadl iluzi, že lze docílit stoprocentní spokojenosti občanů v této 
věci. Hledám cesty, jak procento kladného pohledu na obecní policii zvýšit. Proto jsem při 
svém jednání s okresním ředitelem policie ČR p. Bačkovským nastolil i toto téma. Ze pan 
ředitel projevil v této záležitosti pochopení, dosvědčujejím zprostředkovaná schůzka na 
ledečské radnici. Zúčastnil se j í za okresní ředitelství PCR mjr. Sedlák, vedoucí místního 
oddělení PČR kpt. Jiří Wurm, oba obecní strážníci, velitel stanice hasičského záchranného 
sboru kpt. J. Nácovský a starosta města. Setkání mělo za cíl především otevřeně mluvit 
o vztazích mezi PČR a obecní policií. Pokud jde o perspektivu těchto vztahů a vzájemné 
spolupráce, našel se způsob, jak dosáhnout zlepšení. Zda bude realizován, záleží osobně na 
každém ze zúčastněných. 

Strážníci mají uloženo, aby během výkonu služby procházeli střídavě různé části města. 
Měli by je tedy občané vídat nejen v centru, ale i okrajových částech Ledče n. S. Jejich 
služební postup upravuje jak zákon č. 553/91 Sb. o Obecní policii, tak vyhláška MZ č. 6/92 
o Městské policii v Ledči nad Sázavou. Strážníci zde nejsou proto, aby vedli k dodržování 
zákonů a městských vyhlášek jen návštěvníky města. Stejná kritéria musí uplatňovat i vůči 
obyvatelům Ledče. Jednou ze zásad demokratické společnosti je, že před zákonem jsou si 
všichni občané rovni. 

Při výše zmíněné schůzce se projednávala i forma součinnosti mezi hasičským záchranným 

Za kolik nakupuje me.. • 

vejce máslo mléko' cukr krup. rum celkem 
LEDEČ n. S. 0 119,20 
APERIT 2,- 21,80 8,50 19,- 66,- 117,30 
K. LEBEDA 2,30 22,50 8,80 22,- 67,- 122,60 
SÁZAVA 2,20 22,20 8,60 16,70 70,- 119,70 
VÍTAL 2,10 22,40 8,80 18,90 65,- 117,20 
SVĚTLÁ n. S. 0 117,17 
EMKO 
Lánecká 2,- 22,20 8,80 17,50 63,- 113,50 
EMKO 
Sázavská 2,10 22,30 8,80 16,80 63,- 113,-
JEDNOTA 2,10 21,70 8,50 21,50 69,- 122,80 
Sm. zboží 
Stránská 2,- 22,40 9,20(lahve) 20,80 65,- 119,40 
HAVL. BROD 0 122,57 
Potraviny 
Hejkal 1,70 21,50 8,40 21,50 69,- 122,10 
Jednota 2,20 21,70 8,50 21,50 69,- 122,90 
Potraviny 
Klofáč 2,- 21,40 8,50 20,80 66,- 118,70 
MANA 1,70 24,80 9,10 22,- 69,- 126,60 
CHOTĚBOŘ 0 121,37 
hotel 
VYSOČINA 2,20 22,20 9,10 21,70 67,- 122,20 
CHERICLUB 2,- 22,- 8,60 19,50 67,- 119,10 
JARO 2,10 21,80 8,40 20,10 67,- 119,40 
MANA 2,- 22,40 9,40 22,- 69,- 124,80 

Zprávy z radnice 
—Vedení MÚ připravuje vyhlášku o „hospo-

daření s městskými byty", ve které budou 
zpřísněna kriteria pro zařazování žádostí do 
seznamu žadatelů, protože se množí speku-
lativní žádosti, ve kterých jsou uváděny ne-
pravdivé údaje. Je navrhováno opětné zříze-
ní bytové komise, která by místním šetřením 
prověřovala pravdivost uváděných údajů 
v žádosti a i další okolnosti. Pokud by žada-
tel neumožnil bytové komisi místní šetření, 
žádost by nebyla akceptována. 

—Termín konání MZ, na kterém bude pro-
jednáván výsledek hospodaření za rok 1994 
a rozpočet na rok 1995, byl stanoven na 
25. 4. 1995. Oba dokumenty jsou vyvěšeny 
na úřední desce na MU. 

—Výstavba bytů, domů ze státního rozpočtu, 
byla ukončena v Ledči nad Sázavou v r. 
1984. Od té doby se počet žádostí o byt 
vyšplhal na číslo kolem 200. V letošním 
roce bude ministerstvo financí poskytovat 
městům účelové dotace na „fond rozvoje 
bydlení". Vedení města má v úmyslu pod-
statnou část fondu použít na vestavby bytů 
do půdních prostorů v městských bytových 
domech v ul. Hlaváčova. Bližší informace 
se dozvíte z vyhlášky města, která byla MZ 
schválena a bude zveřejněna po podpisu 
smluv s ministerstvem financí a Českou 
spořitelnou. 

—Děkanský úřad požádal o povolení pokáce-
ní 4 bříz u hřbitovního kostela, které způso-
bují škody na nově opraveném kostele. Vy-
jádření k této žádosti vydá odbor životního 
prostředí až po odborném posouzení speci-
alizované firmy z Prahy, která bude posuzo-
vat všechny velké stromy na veřejných 
prostranstvích města Ledče n. S. a po vy-
jádření komise, sestavené z odborníků z řad 
občanů města. 

—Ke kause „Smrt kaštanu" byly MÚ předány 
odborné materiály, ve kterých jednoznačně 
vyplývá oprávněnost postupu odboru ži-
votního prostředí. Tyto rozsáhlé materiály 
budou předány členům MZ. 

—MR vzala na vědomí dopis p. Františka 
Plevy, ve kterém sděluje zřízení informační-
ho střediska ve fotoateliéru od 1.4. 1995 
a vyslovila mu podporu ze strany MU ve 
formě zapůjčení potřebného kancelářského 
nábytku, zapůjčení psacího stroje, možnosti 
faxovat z MU články do „Novin Vysočiny", 
přenechání inzertní služby, výlepové plaká-
tové služby a bezplatného uveřejnění inze-
rátu v připravované mapě města Ledče n.S. 

—Protože člen MZ p. Svoboda se na základě 
konkurzu stal členem MÚ a tato funkce je 
neslučitelná s funkcí člena MZ, podal p. Svo-
boda na svůj mandát člena MZ rezignaci. 

—MR informuje, že rozhodla zrušit na odboru 
ŠKaT kopírovací práce pro veřejnost. Tyto 
práce ve stejné kvalitě a stejné cenové relaci 
v dostatečném rozsahu a na počkání zajišťu-
je pro veřejnost DDM na Husově náměstí 
a firma ELKOMPLEX, Husovo nám. 489 
(vedle tržnice), která kromě běžného kopí-
rování formátu A4 a A3 nabízí navíc 
možnost zvětšování nebo zmenšování na 
formáty A3 - A6. 

—Zákon 367/90 Sb. ukládá MÚ jmenovat ha-
varijní komisi města. MR odsouhlasilo za 
členy této komise starostu p. Hálka, tajemní-
ka p. Topiče, velitele záchranného hasičské-
ho sboru p. Nácovského dále M. Moravce, 
ing. Fouse a p. Říhu. 

—MR rozhodla finančně podpořit setkání 
organizované svazem důchodců u příleži-
tosti oslav „Svátku matek" 

—Na základě podnětu poslanců za ODS 
a KDU ; ČSL a nově koncipované organi-
zace MÚ rozhodla MR, že místo tajemníka 
bude obhajováno každé 4 roky ve výběro-
vém řízení. V konání výběrového řízení MR 
spatřuje potřebnou motivaci pro výkon této 
funkce. 



Připomeneme si 50. výročí 
konce 2. světové války 

K historii lidského společenství 
patří, bohužel, i války. Jsou plodem 
lidské nesnášenlivosti a touhy ovlá-
dat druhé. 8. května t.r. uplyne 50 let 
od konce 2. světové války. Městská 
rada v Ledči nad Sázavou pokládá za 
samozřejmé tuto událost vzpome-
nout. 

Učiníme tak v pondělí 8. května 
1995 ráno v 9 hodin. Městská rada 
zve k účasti poslance MZ. Zve však 
i spolky či společenské organizace 
a občany města. Každý, kdo si chce 
tuto událost připomenout společně 
s námi, bude vítán. 

Sejdeme se u městského kina v 9 
hodin. Průvodem dojdeme k Pa-
mátníku obětí obou světových válek 
pod Šeptouchovem. Zástupci města 
zde položí věnec. Slovo k výročí 
řekne starosta města. Akt ukončí stát-
ní hymna. 

Tato událost není jen příležitostí 
k pietní vzpomínce. Ti, kteří ve válce 
položili svůj život, tak učinili předev-
ším proto, aby jejich bližní mohli žít 
ve svobodě. Ke svobodě patří i ra-
dost. Tu svým vystoupením vyjádří 
mladí muzikanti ze Zruče n. S., Světlé 
n.S. a Ledče n.S. svým společným 
vystoupením v tento sváteční den. 
Když nám bude přát počasí, pak se 
jejich koncert uskuteční od 10 hodin 
na náměstí. V případě nepřízně na-
jdeme útočiště v sále sokolovny. 
Koncert bude mít podobu sa-
mostatných vystoupení každého 
orchestru. Na závěr pak spojený 
orchestr pod střídavým vedením diri-
gentů Hromadníka, Vajó a Růžka za-
hraje tři skladby, jimiž se s publikem 
rozloučí. 

Městská rada se těší na toto spo-
lečné setkání. Městská rada 

PŘED PADESÁTI LETY . . . 
Již pět desetiletí uplyne od konce druhé 

světové války, nejhrůznějšího období dějin. Je 
zcela pochopitelné, že válečné události hluboce 
ovlivnily další světový vývoj. 

Odhaduje se, že v době nacistické okupace 
přišlo o život na 360 000 československých 
občanů a válečné škody byly vyjádřeny 
částkou 347,5 miliardy Kč. Nelze však vyčíslit 
utrpení, jež druhá světová válka přinesla mili-
onům lidí bez ohledu na jejich národnost. Část 
našich zemí se stala bojištěm až ke konci války, 
avšak tím více se vryly vzpomínky na tuto dobu 
do paměti těch, kdo ji přežili. 

Po padesáti letech ubylo mnoho pamětníků 
krutých válečných let i průběhu osvobozování 
naší vlasti. I když na prožité zlo neradi vzpomí-
náme a čas hojí těžké rány, nadále zůstávají 
jizvy a draze zaplacené poučení. Vzpomínky 
na konec války by měly podnítit pamětníky, 
aby svými zážitky přispěli k vysvětlování vý-
znamu oslav padesátého výročí vítězství nad 
fašismem generacím, jež válečné období ne-
prožily. 

Okresní město Ledeč nad Sázavou se stalo 
ke konci roku 1944 střediskem Jagdkomman-
da, protipartyzánského oddílu, v němž byli 
zpočátku příslušníci SS, později Wehrmachtu 
a ke konci okupace převážně vlasovci. Bylo 
zde ubytováno též 160 mužů z ženijního pluku, 
kteří dohlíželi na stavby zátarasů. Od března 
1945 byli ve městě ubytováni němečtí uprchlíci 
z osvobozovaných zemí. 

Velký rozruch v Ledči n.S. vyvolala trage-
die partyzánské skupiny Karla Pulce, k níž 
došlo v sobotu 27. ledna 1945 v Kobylím dole. 
Táborské gestapo využilo služeb provokatéra 
a za přispění oddílu z Ledče n. S. byla na-
chystána léčka na místě pro partyzánské schůz-
ky. Na místě byli zastřeleni Bohumil Kluch 
a Josef Pipek. Lesní adjunkt Karel Pulec 
z myslivny v Zahájí u Hněvkovic bylvzasa-
žen do ramene, ale doběhl až k řece Želiv-
ce, z posledních sil hodil všechny doku-
menty do proudu řeky pod led a zastřelil se. 
Následovala vlna zatýkání. 

Ve dnech 4. a 5. května 1945 se ujal řízení 
města osmičlenný místní národní výbor v čele 
s E. Čechem a osmičlenný okresní národní 
výbor, vedený M. Růžkem. Již 4. května byl 
zachycen na ledečské železniční stanici tele-
gram ministerstva dopravy, aby byly vyvěšeny 
československé prapory a zrušeny dosavadní 
jazykové předpisy. Kolem sedmnácté hodiny 

byly ve městě odstraňovány německé nápisy, 
vyvěšovány československé vlajky a na ná-
městí vyhrávala hudba. Na základě jednání 
s národním výborem německá posádka neza-
sáhla a vlasovci se chystali k útěku. Po městě 
hlídkovali dobrovolníci. 

Odpoledne 6. května přijel na ledečské 
nádraží obrněný vlak ukořistěný dobrovolníky 
ve Zruči n. Sázavou. Chtěli odzbrojit německou 
posádku v Ledči n.S., ale národní výbor odmítl 
vzhledem k tomu, že velitel, který byl původem 
Rakušan, vcelku dodržoval dohodu, že se po-
sádka nebude vměšovat do dění ve městě. 

Podle vyprávění pamětníků, nesli v noci z 5. 
na 6. května zprávu z pošty do sokolovny, kde 
byl štáb, dobrovolníci Jan Marek a Jaroslav 
Sychrovský. Prostranství u staré dřevěné lávky 
bylo osvětlené lampou a prchající vlasovci na 
ně zahájili palbu. Jaroslav Sychrovský byl za-
sažen do krku a při převozu do nemocnice ze-
mřel. Jan Marek utrpěl lehčí zranění. 

Dne 6. května večer vyhlásil velitel 
Wehrmachtu stanné právo v okruhu 10 km od 
města a 7. května byla ledečská posádka posí-
lena o 150 mužů. Začali rozhánět hloučky ob-
čanů, zatkli rukojmí, ale večer je propustili a 8. 
května bylo odvoláno i stanné právo. 

9. května 1945 opustili hned ráno ozbrojení 
němečtí vojáci "město, ale u Vlašimi byli roz-
drceni Rudou armádou. Dobrovolníci odzbro-
jovali skupinky vysílených a raněných ně-
meckých vojáků, kteří přicházeli od Hradce 
a Ostrova. Na hřišti sportovního klubu AFK 
Ledeč n. Sázavou (pod nádražím) bylo soustře-
děno na 700 mužů. Tábor střežili dobrovolníci. 
Toho chtěli využít dva esesmani a vyvolali 
vzpouru. Byli však zneškodněni. 

Kolem sedmnácté hodiny projížděla Ledči 
n. S. směrem od Habreku pancéřová divize SS. 
Paní Pajerová právě nesla Habreckou ulicí 
doma zhotovenou sovětskou vlajku. Projíždějí-
cí vojáci jí na pokyn důstojníka rozvinutou 
vlajku sebrali, polili benzínem a spálili. Ně-
mecká obrněná vozidla i pěší skupiny ustupo-
valy přes náměstí a Hrnčíře po silnici Barbor-
kou. Krejčí Romano v vyvěsil z okna domu č. 
109 spojenecké vlajky. Přijíždějící čelo kolony 
zahájilo zběsilou palbu. Byla postřelena paní 
Rýdlová a její dcera poraněna střepinou na 
ruce. Střely z kulometu ohrozily i hlouček ob-
čanů stojících na chodníku. Diváci vyvázli tak, 
že se bleskově ukryli v uličce u Sulců, kde bylo 
složené dříví. 

Rudá armáda vstoupila do Ledče nad Sáza-
vou 10. května 1945. V 16.15 hodin přijelo na 
náměstí první auto s kapitánem a dvěma vojí-
ny. Kapitán krátce promluvil ke shromáždě-
ným občanům z balkonu okresního soudu a pak 
odjeli směrem k Vlašimi. Další sovětští vojáci 
dorazili do města až ve 21 hodin. Slavnostní 
uvítání osvoboditelů se konalo 11. května 1945 
na náměstí. Ledečský fotograf pan Čížek zho-
tovil dokumentární snímky z konce války i pří-
jezdu a přivítání Sovětské armády. Konečně 
nastal toužebně očekávaný mír. 

V Ledči nad Sázavou však došlo ještě 
k tragické události. V Háji byli společně se 
sovětskými vojáky ubytování manželé Ze-
lencovi. Věra Stěpanovna Zelencová praco-
vala ve vojenské kuchyni a manžel měl 
hodnost nadporučíka. Oba prošli celou 
strastiplnou válečnou trasou přes Maďarsko 
až k nám. Koncem války jim zemřela dcera, 
kterou rhěli u babičky. 

V Háji očekávali návštěvu a nadřízený po-
slal nadporučíka Zelencová nalovit ryby. Ze-
lencov chtěl hodit do řeky jeden z nalezených 
německých granátů, ale ten předčasně vy-
buchl a usmrtil jej. Stalo se to 13. srpna 1945. 

Když přišli oznámit jeho ženě, co se stalo, 
vrhla se k oknu a vyskočila. Utrpěla sice lehčí 
zranění, ale byla těhotná a došlo k potratu. 
Býval by to byl chlapec. Léčila se ve vojenském 
lazaretu,v který byl tehdy umístěn v budově 
soudu. Švadlena, slečna Cihlářová, jí ušila 
smuteční šaty. Nadporučík Zelencov byl vysta-
ven na katafalku v sokolovně. Na hřbitov byl 
vezen v otevřené rakvi na vojenském náklad-
ním autě a Věra Stěpanovna seděla vedle něho. 
Po návratu do Sovětského svazu se neprovdala 
a pracovala stále jako kuchařka u vojenských 
útvarů. Na pozvání Měst.V SČSP a Městského 
národního výboru v Ledči n. Sázavou přijela 
v roce 1971 a pak ještě několikrát. Navštěvova-
la hrob svého manžela i Háj, kde tehdy bydlela. 
Našla zde dávné známé i přátele, besedovala ve 
školách a byla pozvána i do podniků. Již řadu 
let o ní není nic známo. 

Je třeba vyjádřit poděkování členům Spo-
lečnosti přátel národů východu v Ledči n. Sá-
zavou, kteří stále pečují o hrob nadporučíka 
Zelencová, i všem občanům, kteří se každoroč-
ně účastní kladení věnců a květin k památní-
kům obětí obou světových válek a uctívají pa-
mátku všech, kdo položili své životy za mír 
a svobodu naší vlasti. M. Kratochvíl 



D Y J S M E S E R A D O V A L I T E 
Zatímco vedení státu má starost, koho 

pozvat k oslavě ukončení druhé světové 
války, my Ledečáci, bychom se měli předev-
ším rozhodnout, že projevíme svému státu 
a národu úctu a lásku vyvěšením státní vlaj-
ky. Nebo se snad zachováme tak, jako o po-
sledním 28. říjnu, kdy jsme svátek našeho 
státu ignorovali? Výzdoba státními barvami 
je vlastně jen formální projev. Abychom 
z formality učinili skutečný projev lásky 
a úcty k našemu státu, měli bychom si obno-
vit a vyjasnit naše představy o dvou pojmech 
s tím souvisejících - co je stát a co jeho 
symboly: Stát je organizace, bez níž se spo-
lečnost neobejde a kterou si občané zřizují 
k tomu, aby hájila jejich zájmy - jak celkové, 
tak skupinové i jednotlivé. Stát pak si usta-
novuje k vyjádření svojí existence a svrcho-
vanosti řadu symbolů. Vnitřním základním 
kamenem je především ústava, zákonodárné 
sbory, vláda, president, soudy atd. Vnějšími 
znameními pak je státní znak, hymna, vlajka 

My Cechové máme ovšem se státem a tím 
i jeho symboly v posledním víc než půlsto-
letí nedobré zkušenosti. Starší z nás, kteří 
jsme vyrostli v První republice, pamatuje-
me, s jakou úctou jsme vzhlíželi k našemu 
státu a naší státní vlajce. Nastaly však zlé 
časy, kdy všechno, co jsme chovali v úctě, 
překryla německo-nacistická zkáza. Náš 
stát, naši svobodnou První republiku 
Československou, kterou j sme milovali j ako 
svoji matku - i když na ní bylo mnoho nedo-
konalého, poněvadž vlastně odrůstala teprve 

plenkám - pokryla hnědočerným katovským 
hadrem. Jak bylo pro vetřelce (při jeho 
úmyslu vyhubit český národ) samozřejmé, 
když zničil jeho stát, nesnesl ani jeho symbo-
ly. Československou státní vlajku zakázal, 
její držení považoval za provokující zločin 
(ta ironie: Zločinec považoval za zločin...). 

Je prospěšné připomínat si, co zhoubného 
vyplynulo ze vpádu nepřátel, německo-na-
cistických nadlidí. Místo našeho státu vyhlá-
sili „protektorát". To byl jakýsi státní útvar, 
v Evropě zcela neobvyklý, který zřizoval ko-
loniální mocnosti nad násilím získanými 
a následnou „civilizací" ovládanými země-
mi, nad „negramotnými primitivními" 
kmeny v zámoří. Takže německá černá orli-
ce, odedávna hrozba pro všechny sousedy, 
zdivočelá ještě německou „kulturou" oprát-
ky a pistole, aby zdůraznila drzost vpádu, 
ještě navíc urazila český národ ponižujícím 
„protektorátem". My, kteří jsme byli nuceni 
této urážce přihlížet, jsme si museli opravit 
svoji představu, že náš stát se mění na insti-
tuci ptoti nám cizáky ovládanou. Neabylo, 
než tuto náhražku státu nenávidět. A přiro-
zeně i jeho symboly - především rudočerný 
prapor, který jsme byli nuceni vyvěšovat. 
Někteří Ledečáci se mohou upamatovat, jak 
utíkající a zuřící Germáni stříleli na 
československou státní vlajku vyvěšenou na 
domě proti nynějšímu autobusovému nádra-
ží v květnu před padesáti roky, z radosti a na 
oslavu osvobozujícího konce války. 

Zlo, které bohužel získává velmi často 
v dějinách převahu, zmocní-li se státu, hru-

bým způsobem zkresluje jeho obraz a poslá-
ní. 

Zlo různého ražení - ať už zleva nebo 
zprava - násilím odstranilo i u nás demokra-
cii a přisvojilo si chybnou, samo vládnou, ne-
mravnou moc. Hned dvě diktatury zavalily 
postupně náš stát. Jedna založená na nacio-
nálním šovinismu, směřovala pod starým 
pangermánským nenávistným heslem 
„Drang nad Osten" (Výbojný vpád na Vý-
chod) k vyhlazení slovanských národů, 
Židů, Cikánů aj. Druhá pod heslem „prole-
táři .. spojte se", založená na komunistickém 
šovinismu a myšlence třídní nenávisti, smě-
řovala k utopistickému zmarnění veškerého 
snažení ducha i rukou. Během obou diktatur 
jsme byli nuceni vyvěšovat i jejich symboly. 
V našem podvědomí se uhnízdila antipatie 
k cizím praporům a naše barvy se v této ne-
chuti „svezly". Tato nelibost k vyvěšování 
praporů v nás přetrvává. 
Bohužel. 

Lhostejnost k veřejnému dění může vést 
až k tomu, že se vlády ujme opět nějaké 
ZLO. Hleďme si svého osudu, aby o nás opět 
nerozhodovali různí šovinističtí stoupenci 
ZLA - ať už „leví", nebo „praví". 

Zajímejme se o náš stát, o jeho minulost, 
současnost i budoucnost. Prokazujme mu 
svoji pozornost a příchylnost, oslavujme ho. 
Je to náš stát, slavíme-li státní svátek, slaví-
me svůj svátek. I tím o něm spolurozhoduje-
me - aby o něm opět nemohli rozhodovat 
jiní! 

PhMr. Antonín Bálek 

A léta běží, kamarádi! 
Ze vzpomínek mých a tisíců jiných, na krutá 

léta nucených prací v Německu, z let 1942 -1945. 
Bylo mi 18 let, když jsem byl spolu s kamarády 

jako například Josefem Starostou, Vendou Šebkem, 
Toníkem Jančem, Františkem Dvořákem, Josefem 
Brůnou a mnoha dalšími z Ledečska totálně nasa-
zen. Transportem jsme odjeli na podzim, 17. října 
1942 do Říše, krajského města Ascherslebenu, který 
se nachází asi 100 km na jih od Berlína, v krásné 
krajině pohoří Herz. Život na lágrech a v továrně 
JunJkers Werke už tak krásný nebyl. Byla to fabrika 
na bombardovací letadla JU „88". Proto se spojenec-
ké nálety od roku 1943 zaměřily na tyto objekty, 
nálety byly na začátku jen v noci, později i ve dne. 
Utíkali jsme s kufříkem a osobními věcmi do krytu, 
abychom si zachránili život. Náletů bylo hodně, 
kolem 50-ti a třikrát jsem byl v nebezpečí života. 
Nakonec jsme vše přežili a vrátili se domů, po 
mnoha letech, až na několik chlapců a dívek 24. 
ročníku, kteří pracovali v „Junkerstce" v Magdeburgu. Tam za-
hynulo udušením při náletu, kdy padala tzv. vzduchová torpéda, 
asi 40 našich mladých lidí. 

Bydleli jsme v lágrech u továrny. Pracovalo se od 6 hodin do 
18 hodin každý den kromě neděle do roku 1944, kdy fabrika 
a lágr byly silně bomardovány anglo-americkými bombardéry 
BOEING B 17, tak známými létajícími pevnostmi. Pak nás, 
cizince, přestěhovali do prázdných objektů „Adolf Hitler kasár-
na" a chodili jsme několik kilometrů přes město na práce do haly 
I, kde se pracovalo za těžkých podmínek. Rozbitá, děravá střecha, 
zima a hlad. To už bylo po „Stalingradu", všude veliký smutek, 
výroba vázla a my měli radost, že se blíží konec války, ale nebylo 
tomu tak. Němci vše zorganizovali tak, že část cizinců obnovo-
vala chod výroby letadel a několik nás poslali, k naší radosti, do 
tehdejšího protektorátu Cechy a Morava do Tišnova k firmě 
„Diana" - flug zeng worke, do tunelů, na trati Brno - Německý 
Brod, dnes Havlíčkův Brod. Dělali tam vídeňští dělníci součástky 

Na dobovém 
Aschersleben 

snímku je druhý zprava autor článku, pan Vladimír Pražák 
1942. 

„lágru" 

na stíhací letadla „Mursersmit" a to byla už zima roku 1944, 
fronta se blížila ze Slovenska na Moravu a byla slyšet detonace 
a dunění děl. Rakouští dělníci pomalu utíkali a my jsme též 
pomýšleli na útěk. V té době byla bombardována velká zbrojov-
ka Kurim u Brna. Po náletu anglo-američanů se blížila Sovětská 
armáda k Brnu. Několik nás utíkalo z lágru lesem, z nádraží 
v Tišnově a to už bylo předjari, roku 1945. Tady byl zmatek, 
němečtí vojáci v zákopech, vlaky nejezdily, až k večeru přijela 
jen německá lokomotiva a dál nemohla. Požádali jsme Němce 
o svezení do Německého Brodu, což se nám podařilo a tím 
končila naše kalvárie, o které by se mohl napsat román. Hladoví, 
špinaví a hubení jsme se vrátili do svých domovů v očekávání 
konce války. 

V dějinách lidstva bylo a ještě je tolik zla, bolesti a násilí, že 
jsem se rozhodl napsat těchto pár řádek k výročí ukončení II. 
světové války. Se vzpomínkami na naše mladá léta, prožitá 
v nesvobodě - Vladimír Pražák, důchodce z Ledče n.S. 



OZNÁMENÍ 
V souladu s ustanovením § 36a, odst. 

4 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích, 
ve znění pozdějších změn a doplňků (v 
úplném znění zákona ČNR č. 410/1992 
Sb.) oznamuje Město Ledeč nad Sázavou 
záměr odprodat dům čp.*? v Obrvani 
obálkovou metodou s tím, že si Město 
vyhrazuje právo neprodat dům při nevý-
hodných cenových nabídkách. 

Uzavírka nabídek je 21. dubna 1995 
Nemovitost se nachází na jihozápad-

ním okraji osady Obrvaň v zástavbě ob-
dobných vesnických stavení. Přístup je po 
nezpevněné komunikaci. Je možno se na-
pojit na veřejný vodovod, možnost napo-
jení na veřejnou kanalizaci není. Stáří 
domu je cca 90-95 let. Zastavěná plocha 
cca 132 m , stavební pozemek 178 irT, 
přilehlý pozemek 296 m ostatní plochy. 

Město Ledeč nad Sázavou 
vypisuje 

VÝBĚROVÉ 
ŘÍZENÍ 
NA MÍSTO 

TAJEMNÍKA MěÚ. 
Nabídky, včetně stručného životo-

pisu a popisu dosavadní praxe 
zasílejte na adresu: 

Městská rada 
Husovo nám. č. 16 

584 01 Ledeč nad Sázavou 
Obálku označte heslem 

„TAJEMNÍKA 
Požadované vzdělání VS nebo SS, 

ukončené maturitou. 
Předpokladem k přijetí 

je občanská bezúhonnost ve smyslu 
zák. č. 451/91 Sb. v platném znění. 
Uzávěrka přihlášek je 25. 4. 1995 

o 11.00 hodině 

K O V O F I N I Š , as 
584 67 Ledeč nad Sázavou 

přijme okamžitě větší počet dělníků: 
- O B R O B Á Ř Ů 

- ZÁMEČNÍKŮ 
- SVÁŘEČŮ 

- LAKÝRNÍKŮ 
- ŘIDIČE SKUPINY C 

a dále přijme: 
- K O N S T R U K T É R Y 

- PROJEKTANTY 
- CHEMIKY 

- STAVEBNÍHO TECHNIKA 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMÍNKY ! 
Nábor platí do naplnění potřebných stavů. 
Zájemci dostanou informace na perso-

nálním odboru 
KOVOFINIŠ a.s. Ledeč nad Sáz. 

tel.: 0452/47217 
0452/47218 

Integrovaná střední škola strojnická 
Vznikla v Ledči nad Sázavou k 1. 9. 1994 sloučením bývalého učiliště a průmyslové školy. Důvodů ke 

spojení těchto škol bylo několik. Společné jednodušší hospodaření a možnost rozšíření nabídky oborů, které 
bude na základě potřeb trhu práce zájem. Jak jsme předpokládali, snížil se zájem o tříleté učební obory, o které 
jsou zakončeny zkouškou s výučním listem. Jedná se o obory: 

24-64-2 Strojní mechanik (zámečník) - nabízíme! 
24-33-2 Obráběč kovů 
24-32-2 Nástroj ař 
24-67-2 Úpravář kovů (galvanizér) 

K tomuto bohužel přispěla dočasná recese ve strojírenství a především nešťastná situace v Kovofiniši. 
Situace se však mění, dnes již v nabídkách volných míst na seznamech Úřadu práce nacházíme stále více 
požadavků na zámečníky, obráběče apod. Je to logické, vždyť více než 30 % průmyslu na okrese je 
zaměřeno na strojírenství a strojař se uplatní i v dalších odvětvích. 

Pro vyučené absolventy dále nabízíme dvouleté nástavbové studium: 
24-14-4 Strojírenství 
24-96-4 Podnikání ve strojírenství 

kterým si lze doplnit vzdělání na úplné střední, zakončené maturitou. 
Vedle učebních oborů lze na naší škole vystudovat i čtyřleté průmyslovkové studijní obory s maturitou: 

23-81-6 Strojírenství 
23-98-6 Management 

a od 1. 9. 1995 i pomaturitní obory pro absolventy gymnázií a SŠ 
23-81-06 Strojírenství se zaměřením na prům. management 
26-62-6 Aplikace osobních počítačů 

Na obory nástavbového a pomaturitního studia se mohou zájmci přihlásit do 31. 5. 1995. 
Obory strojírenství jsme rozšířili o obory s ekonomickým zaměřením, kde zůstává stále část strojí-

renských předmětů a přibývají předměty jako účetnictví, administrativa, výpočetní technika, marketing 
apod. - Jak je dnes s rozvojem privátního sektoru požadováno. 

Naším cílem je nabídnout detem z našeho regionu zajímavé obory, které jim umožní následné uplatnění 
v praxi. Pro výuku se snažíme připravit co nejlepší podmínky, o tom je však třeba se osobně přesvědčit. 

Přes veškerou snahu však máme i řadu problémů. Problémem se stává malé využití našich velmi dobře 
vybavených dílen. I získání statutu Centra odborné přípravy (s nabídkou kvalifikačních i rekvalifikačních 
kursů) nám dílny žáky nenaplní. V úvahu připadá spolupráce se základními školami při polytechnickém 
vyučování. 

Za problém považujeme i chování některých škol, které dokáží nabízet obory od zemědělských přes 
služby, rodinky až po strojírenské. Nemůžeme se vyjadřovat k vybavenosti těchto škol ani k universálnosti 
jejich učitelů. Je však toto ve snaze získat žáky účelné? 

Za největší problém tak považujeme přesvědčit žáky a jejich rodiče, aby přemýšleli o uplatnění v praxi 
a to ne z pohledu dneška, ale z pohledu, co bude za tři nebo čtyři roky až budou studium končit. Aby si 
také uvědomili obsah nabízených oborů (rodinné školy) a jejich využitelnost v zaměstnání, případně při 
zakládání živností. Ročně nám bude nyní vycházet v okrese až 60 kuchařů, autoopravám, tesařů - chybět 
však budou zcela určitě obráběči, zámečníci, švadleny apod. 

Čas postupně vše vyřeší, je však i naší povinností na toto upozorňovat. 

Dne 15. března 1995 byla otevřena značková prodejna obuvi společnosti DINGO OBUV v Ledči nad 
Sázavou. Prodejna je zřízena v budově bývalé Kartáčovny v Komenského ulici. Prodejní sortiment tvoří 
vlastní výrobní kolekce vhodně doplněná o obuv ostatních výrobců. Prodejna je otevřena denně od 8.30 
- 12.00 a od 12.30 - 15.30 hod. Sobotní prodej je zajištěn od 8.00 - 12.00 hodin. 

SVAZ DŮCHODCŮ a MěÚ 
v LEDČI NAD SÁZAVOU 

Vás srdečně zvou na slavnostní 
odpoledne při příležitosti 
S V Á T K U M A T E K 

Ledeč nad Sázavou - sokolovna 
11. května v 15.00 hodin 

Svátky přicházejícího jara 
Příchod jara byl odedávna důvodem k radosti, veselí a oslavám. Již naši prapředci z doby 

pohanství oslavovali jarní slunovrat. I jim přinášelo jaro počátek dlouho očekávaného nového 
vegetačního období, bezprostřední začátek nového hospodářského roku, na jehož výsledcích přímo 
závisel jejich další život. Význam tohoto ročního zlomu v lidském životě dokládá i to, že jarní 
slunovrat byl kdysi považován za počátek kalendářního roku. 

Každý z nás zná nějaké to pomlázkové říkání, zaklínadlo, kterým mládenec vyloudí malované vajíčko 
od děvčete, které vyšlehal pomlázkou, aby je neštípaly blechy. Takováhle pomlázka bývala spjata i s 
všelijakými erotickými zvyky, kdy už nešlo o nějakou dobrovolnou nadílku vajíček. Vejce byla odjakživa 
na celém světě považována za zdroj výjimečné plodivé síly a tak erotické vyústění velikonoční pomlázky 
je zcela pochopitelné. 

Podívejme se na toto „magické" vajíčko ještě trochu jinak, než jsme o jarních svátcích zvyklí. Často 
se ve velikonoční poesii objevuje slovo doprovody (provody). Málokdo dnes ale ví, co to podivné slovo 
znamená. Znamená kupodivu průvod a ne průvod ledajaký, ale vyprovázení zemřelých. Jinak všechny 
církevní průvody lid nazývá proséci, procestí. Velikonoční svátky, svátky radostné, rozpustilé, byly totiž 
také svátky za zemřelé. Dneska se nebožtíci uctívají jenom na Dušičky, dříve však na mrtvé vzpomínali 

Dokončení na straně 6 

Základní umělecká škola a sdružení 
rodičů a přátel v Ledči nad Sázavou 
uspořádají v KOMORNÍ KONCERT 
učitelů ZUŠ z Ledče nad Sázavou, Světlé 
nad Sázavou a Chotěboře. 

Koncert se uskuteční v pondělí 24. 
dubna 1995 v 19 hodin v sále ledečského 
gymnázia. Na programu jsou díla zná-
mých autorů našich i zahraničních, -pf-



Z činnosti TJ Kovofíniš 
TJ Kovofíniš sdružuje v 11 oddílech 650 

sportovců našeho města. Z tohoto počtu je 
více než polovina dětí a mládeže. 

Nejpočetnějším a divácky nejatraktivněj-
ším je oddíl kopané. Sdružuje všechny věko-
vé kategorie. Družstvo A hraje I. A třídu, 
družstvo B III. tř. Svých soutěží se zúčastňu-
j í mladší i starší dorostenci a žáci. Družstvo 
benjamínků tvoří zálohu těchto družstev. 

K míčovým sportům patří oddíl házené 
a volejbalu. Házenkáři spolupracují 
s domem dětí a věnují se výchově 
nejmladších sportovců. Házená má v našem 
městě dlouholetou tradici a na svém pěkném 
hřišti hostila řadu oddílů z celé republiky. 

K tradičním oddílům TJ patří základní 
tělesná výchova, dnes nazývaná Asociací 
sportu pro všechny. V oddíle se sdružují pře-
devším ženy. 

Blízkost řeky dala vzniknout vodáckému 
oddílu. Letos pracují druhým rokem, rozdě-
leni na slalomáře a turisty. Slalomáři se zú-
častňují závodů po celé republice. 
V loňském roce to bylo i mistrovství ČR 
žáků a dorostu. Také tyto oddíly pracují pře-
devším s mládeží a dětmi. 

Na příznivou zimu čekají už několik let 
členové oddílu lyžování. Lyžařský areál na 
Melechově zůstává po většinu zimy opuště-
ný. Při dobrých sněhových podmínkách 
může nabídnout vyžití sjezdařům i běžka-
řům. 

Přesná muška a jistá ruka jsou základní 
výbavou lukostřelců. A že to vše mají, doka-
zují dobrá umístění na závodech. V loňském 
roce to byly i mistrovské tituly ČR v katego-
rii žáků a dobrá umístění dorostenců v halo-
vé i venkovní lukostřelbě. 

Na sportovní dění na stadiónu u vody, 
shlížejí ze svého sportoviště tenisté. Jejich 
pěkné, upravené kurty lákají ke sportování 
nejen členy oddílu. 

K nejmenším oddílům patří šachisté 
a oddíl výhradně pro ženy a dívky - moderní 
gymnastika. 

TJ obhospodařuje značný majetek. Letní 
stadion, hřiště na Pláckách, loděnici, teniso-
vé kurty, lyžařský areál. Na vzniku většiny 
sportovišť se podíleli sami členové jednotli-
vých oddílů. Vše vyžaduje údržbu a náklady 
na ni rostou, zařízení stárne. Rostou i nákla-
dy provozní, elektřina, voda. Na TJ doléhají 
i povinnosti daňové, pojištění. 

Pokud chtějí oddíly umožnit sportovní 
vyžití svým členům, především dětem 
a mládeži, musí shánět peníze na činnost. 
Oddíly, které se zúčastňují soutěží a závodů 
mají největší náklady na dopravu. 

Sportovci potřebují pomoc města i podni-
katelů. Bez ní se nebude sportovní život 
rozvíjet a zařízení budou chátrat. 

Děkujeme všem, kterým není ledečský 
sport lhostejný a jsou ochotni mu pomoci. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 
19.4. Kovaříková Jiřina 

Melechovská 537 
27.4 . Volfová Vlasta 

M. Majerové 1076 
3 .5 . Janáková Božena 

J. Haška 571 
75. narozeniny 
20. 4. Ochová Emilie 

Hůrka 219 
22. 4. Kosářová Miroslava 

Koželská 221 
8 .5 . Brožová Marie 

28. října 400 
16.5. Milfait Jan 

Ke Stínadlům 556 
80. narozeniny 
23. 4. Senová Božena 

Pivovarská 399 
6. 5. Balínová Anna 

Husovo nám. 72 
Narození 

2. 3. Pešek Jan, Hutní 1214 
3 .3 . Drápela Jakub, Majerové 873 

15.3. Janáková Lenka, Čechova 115 
4. 3. Urbanová Barbora, Habrek 48 

Svatba 
31 .3 . Volková Romana 

Chřenovice 86 
Novotný Jiří 
Kladruby n .L . 118 

Úmrtí 
4. 3. Červená Marie 

Haškova 571 (1921) 
5 .3 . Čuban Pavel 

Ke Stínadlům 557 (1947) 
21.3 . Nápravník Jaroslav 

Stínadla 1064 (1923) 
27.3 . Krátký Karel 

Zahradní 747 (1928) 

PROGRAM KINA 
- K V Ě T E N 1995 
I .5. KDYŽ MUŽ MILUJE ŽENU 
ve 20.00 Rodinné milostné drama 
2.5. JUNIOR 
20.00 h. Filmová komedie, v hlavní 
3.5. roli A. Schwarzenegger 
20.00 h. 
6. 5. TAKOVÍ NORMÁLNÍ ZABIJÁCI 
20.00 h Kriminální historky z podsvětí 
7.5. velkoměsta 
20.00 h. 
8.5. FLINSTONEOVI 
17.30 h Úspěšná filmová komedie, 
20.. h. která měla vloni v USA 

největší návštěvnost 
I I .5 . VRANA 
20.00 Romantický horor s detektivní zápletkou 
13.5. INTERVIEW S UPÍREM 
20.00 h. V hlavní roli Tom Cruis 
16.5. ITALSKÉ NÁMLUVY 
20.00 h Premiéra barevného filmu 
18.5. PLAY GIRLS 
20.00 h. NQVV barevný film 
20.5. UČITEL TANCE 
20.00 h Příběh o lásce, tanci 
21.5. a neumírání. V hlavní roli 
20.00 h Martin Dejdar 
23.5. ÚTĚK DO MEXIKA 
20.00 h Prerniér^peského barevného filmu 
25.5. MLČENI ŠUNEK 
20.00 h. Kriminální parodie, připomínající 

film Mlčeni jehňátek 
27.5. SPECIALISTA 
20.00 h V hlavní roli Sylvestr Stallone 

a gharon Stoneová 
30.5. BILY TESÁK II 
20.00 h. Dobrodružný příběh z krásné 

aljašské přírody z disneyovské 
produkce. 

Změna programu vyhrazena 

PROVÁDÍM 
OPRAVY 

STYLOVÉHO 
NÁBYTKU 

A STAROŽITNOSTÍ 
ZE DŘEVA 

Josef Pleva 
Pivovarská č. 130 

Ledeč nad Sázavou 

Svátky přicházejícího jara (dokončení ze strany 5) 
šestkrát do roka. Na Velikonoce, na letnice, na svatojánské hody, na posvícení, na Vánoce a o masopustu. 
Tedy vesměs o svátcích veselých bujných. Všechny ty svátky zemřelých však souvisely s hlavními 
ročními zemědělskými obdobími, s dobrou úrodou. Starý zemědělec nespoléhal jen na svou práci, ale dbal 
i o pomoc nadpřirozených sil, z nichž nejblíž mu byli zemřelí. 

A tak se zdá, že hody doprovody, malovaná vajíčka, pomlázka a ponuré prosby k nebožtíkům jaksi 
k sobě nepatří, že se k sobě dostaly jen podivnou shodou náhod. Plodivá síla vajec a umrlci opravdu dobře 
neladí. A přece vejce odedávna představují typický inventář z hrobů. Sloužila jako pokrm mrtvým, i jako 
symbol tohoto pokrmu. Vejce, skutečná či napodobená z jiného materiálu, z hlíny, či ze zlata. Jako hrobní 
obětiny sloužila vejce bílá i malovaná. Malováním se měla zvýšit magická síla vajec. 

Člověk je do přírody pevně zapuštěn. Zdá se, že prostí lidé to věděli už dávno a nám nebude na škodu, 
když si to uvědomíme. Proto byly, zelená ratolest a vajíčko, nejen symbolem probouzejícího se života, 
ale i jeho přetrvávání. Vajíčko bylo považováno za magický, plodonosný, obětní i ochranný prostředek, 
ale také za projev lásky. A právě proto mu byla věnována v tomto příspěvku taková pozornost. 

Ať ve vás nadcházející svátky jara a probouzející se příroda vyvolává radost ze života. Těšte se z první 
zeleně a procházek přírodou, která voní svěžím vzduchem, je plná zpěvu ptáků a bzukotu včel. Hezké 
Velikonoce. OK 

KOMERČNÍ BANKA INFORMUJE: 
Komerční banka, a.s. rozšířila nabídku svých služeb o produkt, který umožní výhodně 
zhodnotit finanční prostředky jak občanů, tak i organizací - krátkodobé termínované 
účty v Kč. 
Jedná se o termínované účty, které se zřizují na základě smlouvy mezi Komerční bankou 
a klientem, s pevnou úrokovou sazbou, na dobu 1 až 12 měsíců. 
Vklady jsou úročeny dle doby splatnosti a vyhlašovaná roční pevná úroková sazba činí ke 
dnešnímu dni 8,00 % p.a. až 8,80 % p.a.. Po ukončení splatnosti lze vklad vybrat nebo 
obnovit za podmínek platných v den obnovení, úroky lze vybrat, převést na jiný účet nebo 
je připsat k termínovanému vkladu. 
Minimální částka úložky činí 5.000,- Kč, maximální hranice není omezena. 
Předčasný výběr lze uskutečnit pouze při zaplacení smluvní pokuty, úrokový výnos je 
automaticky zdaněn ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, v platném znění. 
Další nabídkou je 
Penzijní fond Komerční banky, a.s., který byl založen dne 27. 7. 1994 se stoprocentní 
majetkovou účastí KB, se základním jměním 70 mil. Kč a rezervním fondem ve výši 30 
mil. Kč. 
U penzijního fondu KB máte možnost zvolit si vhodnou variantu výplaty dávek a penzí. 
Minimální částka příspěvku účastníka je stanovena na 100,- Kč. výše státního příspěvku 
může činit až 40 %. 
V prvních dovu letech od vzniku penzijního připojištění náleží účastníkovi státní příspěvek 
zvýšený o 25 %. 
Bližší informace Vám rádi poskytneme při Vaší návštěvě expozitury Komerční banky 
v Ledči nad Sázavou, nebo telefonicky na čísle 0452-3208. 
Naše provozní doba je v pondělí až pátek od 8.00 do 17.00 hodin 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 
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