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V hotelu "Luna" jednala VR ODS 

Ve dnech 8. a 9. září se v hotelu "Luna" v Koutech u Ledče n. S. sešli členové "Výkonné 
rady ODS" ke svému pravidelnému jednání. Po drobných dopravních peripetiích vzniklých 
opravou dálnice v místě běžného výjezdu z ní na ledečský směr mohl po půl čtvrté odpoledne v 
pátek 8. září předseda VR ODS Václav Klaus konstatovat, že v jednací místnosti jsou všichni 
členové VR. 

První páteční část jejího jednání byla věnována problematice zdravotnictví. Ze je to 
závažný problém dosvědčuje, že se o něm kratší dobu hovořilo i na sobotním jednání VR. 

V pátek 8. září, krátce po 18. hodině, bylo jednání VR přerušeno a většina ministrů za ODS 
přítomných na VR se rozjela po Havlíčkobrodském okrese na setkání s občany, příznivci ODS 
a jejími budoucími voliči. Vždyť čas parlamentních voleb se rychle přibližuje. V Ledči nad 
Sázavou byl hostem místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník. Místní kino, které 
bylo dějištěm mítinku, zaplnilo více jak 200 návštěvníků. Ministr Kočárník po svém krátkém 
úvodu, v němž připomenul i vzpomínku z dětství, která mu naše město přibližuje čistě osobně, 
obsáhle zodpověděl řadu dotazů vznesených přítomnými, ať již přímo či písemně. Po půl 
deváté večer se s Ledči Ivan Kočárník rozloučil. 

Asi od 21.00 hod. se ve velké zasedací síni radnice setkali členové MS ODS s místopředse-
dou parlamentu a místopředsedou ODS Jiřím Vlachem a výkonným místopředsedou ODS 
Liborem Novákem. 

Mezitím od 20.30 hod. se ve vinárně hotelu "Luna" konalo setkání premiéra Václava 
Klause a některých ministrů s podnikateli našeho regionu. Z ledečských podnikatelů se tohoto 
setkání účastnili pánové Beránek a Marek ze společnosti "LECOM", Vorlíček jn. za "DINGO 
OBUV" a VI. Vejsada za "UNO Interiér". 

Sobota 9. září byla již cele věnována projednávání nabitého programu VR. Jen na krátko 
bylo jednání přerušeno po 14. hod., kdy se konala tisková konference na schodišti před 
hotelem. Po ní jednání pokračovalo až do večerních hodin. Účastníci VR se poté rozjeli 
z tohoto kouzelného místa pod Melechovem. 

Jako svědek několika hodin jednání VR, ať už v pátek či v sobotu, konstatuji, že o palčivých 
problémech se hovořilo otevřeně. Pokud jde o nadcházející parlamentní volby, je cílem ODS 
uspět v nich výrazně a jednoznačně, aby byla zcela jasným a zřetelným koaličním partnerem 
pro ostatní pravicové strany. T . , v , , . 

Jan Halek místopředseda MS ODS 

Informace rodičům 
Rodiče žáků základních škol se zajímají, 

jak je to s placením školních potřeb dětí. 
Všichni žáci ZŠ obdrželi zdarma učebni-

ce. Pokud však v průběhu školního roku 
učebnici ztratí, a nebo ji neúměrně poškodí, 
zaplatí na konci školního roku odpovídající 
finanční náhradu. Každý žák 1. třídy dostává 
na začátku školního roku zdarma ještě učeb-
ní potřeby v hodnotě 200,- Kč. 

Žáci druhých až devátých tříd bohužel 
učební potřeby již zdarma nedostávají. Tito 
žáci si musí potřebné sešity, kreslící papíry, 
tužky, pravítka a další potřeby zakoupit 
z vlastních prostředků. 

Dále reaguji na připomínky rodičů k roz-
vrhům hodin. Připomínám, že rozvrhy hodin 
jednotlivých tříd sestavujeme podle platné vy-
hlášky ministerstva školství. Tato vyhláška 
umožňuje, aby žáci 1. tříd měli nepřetržitě 4 
vyučovací hodiny, žáci 2.-4. tříd 5 vyučova-
cích hodin a žáci 5.-9. tříd 6 vyučovacích hodin 
za sebou bez polední přestávky. Vzhledem 
k tomu, že většinu žáků naší školy tvoří do-
jíždějící žáci a naší snahou je, aby stihli nejvý-
hodnější autobusový či vlakový spoj, využívá-
me ustanovení vyhlášky a polední přestávky 
zařazujeme s ohledem na tyto žáky. 

Vladimír Doležal, 
ředitel ZS Ledeč n. S., Komenského 

v v 
Záci ISS strojnické 
na návštěvě v Německu 

Ve dnech 11.-17. září 1995 se uskutečnila 
na pozvání Evropské akademie povrchových 
úprav návštěva žáků a pedagogických pra-
covníků z Integrované střední školy strojnické 
v Ledči nad Sázavou ve Schwabisch Gmíindu 
v Německu. Toto město nedaleko Stuttgartu je 
známé jako jedno ze středisek vzdělávání. Je 
zde mnoho základních i středních škol, sídlí 
zde i universita, na jejichž kolejích jsme byli 
ubytováni. Na celý týden nám naši kolegové 
připravili velice pestrý program. Navštívili 
jsme postupně odbornou školu, která se zabý-
vá výchovou odborníků v galvanotechnice a 
odborníků pro výrobu tištěných spojů, dále 
pak technickou akademii, firmu Degussa 
Galvanotechnik, firmu Gartner a atomovou 
elektrárnu, jejíž návštěva nás zaujala nejvíce. 
Zajímavá byla též návštěva kráteru v Nórd-
lingenu, kde jsme navštívili i muzeum meteo-
ritů. Ke společenským událostem patřila i ná-
vštěva radnice, kde nás přijal starosta města a 
jeho nejvyšší představitelé. O této návštěvě 
psal i místní tisk, kde vyšel článek i s fotografií 
všech účastníků setkání. Z Německa jsme se 
vraceli plni zážitků a dojmů, na kterých se jistě 
nej větší měrou podílel perfektně připravený 
program a pozornost, která nám byla ze strany 
německých kolegů věnována. V měsíci říjnu 
přivítáme naše přátele na naší škole a věříme, 
že se naše vzájemná spolupráce bude nadále 
rozvíjet ku prospěchu obou stran. 

Mgr. Radomír Nulíček 
ISS strojnická 



Mezinárodní setkání 
Jezevec, vydra, kuna, lasice, tchoř jsou 

v očích většiny lidí pouze obtížní škůdci, 
kteří nám plení naše kurníky, rybníky nebo 
myslivecké revíry. Pozornost si většinou za-
sloužili pouze jako zdroj kožešin krášlících 
lepší polovinu lidstva. Díky tomuto přístupu 
k takzvané "škodné" zvěři se řada druhů 
dostala na seznamy živočichů vyhubených, 
ohrožených či vzácných. U nás byl již počát-
kem století vyhuben norek evropský, v mno-
ha evropských zemích již zmizela z přírody 
vydra a jezevec. Zoologové a ekologové při-
tom již mnohokrát dokázali, že každý živo-
čich má v přírodě své místo a funkci a jeho 
zmizení způsobí dříve či později porušení 
ekologické rovnováhy. 

Téměř stovka odborníků zabývajících se vý-
zkumem a ochranou kunovitých šelem se setka-
la v polovině září v hotelu Luna v Koutech na 
14. Mustelid colloquiu. Poprvé tak byla tato 
mezinárodní konference zorganizována mimo 
západní Evropu. Zoologové z 12 evropských 

zemí se ve čtyřech desítkách přednášek a 25 
posterech seznámili s nejnovějšími poznatky 
z biologie, ekologie, chování a ochrany 
většiny druhů kunovitých šelem. Zpestřením 
konference bylo promítání diapozitivů, vi-
deosnímků, výstava fotografií zvířat od na-
šeho předního fotografa Antonína Říhy, 
exkurze na stanici ochrany fauny v Pavlově 
a celodenní exkurze do Chráněné krajinné 
oblasti Třeboňsko. Akce organizačně připra-
vená Agenturou ochrany přírody a krajiny 
ČR střediskem Havlíčkův Brod, se vydařila 
po stránce odborné, organizační i spole-
čenské. Všichni zahraniční účastníci byli 
s pobytem na Vysočině velmi spokojeni a 
budou se do našeho kraje jistě rádi vracet. 

Aleš Toman 

Zprávy z radnice: 
- Město Ledeč n. Sáz. poskytovalo v mi-

nulosti nemalé příspěvky na činnost 
různých organizací. Poskytování 
těchto příspěvků je na základě vyhláš-
ky 205/91 Sb. ve znění nařízení vlády 
č. 48/95 Sb., platné od 1. 8.1995, znač-
ně omezeno. Jednak jednotlivé organi-
zace, požadující příspěvek, musí 
předložit zdůvodňující podklady a za 
druhé MÚ je nyní povinen přezkoumat 
v účetnictví jednotlivých organizací, 
požadujících příspěvek, účelnost a nut-
nost poskytnutí příspěvku. 

- Jak jsme Vás již informovali v dubno-
vém čísle LN, děkanský úřad požádal 
o povolení pokácení čtyř bříz u hřbi-

. tovního kostela, které způsobují škody 
na historické památce. Bylo zjištěno, že 
břízy se nacházejí na církevním majet-
ku a proto vedení města nepřísluší 
k pokácení se vyjadřovat. K pokácení 
dojde, podle zjištění, pravděpodobně 
v měsíci listopadu. 

- 20. září zasedala školská komise, z její-
hož zasedání vyplynuly požadavky na 
MU: 1. zřídit přechod u pošty, 2. osadit 
přechod na křižovatce v Barborce 
značkami "POZOR DĚTI" a omezení 
rychlosti na 40 km/hod., 3. obnovit vo-
dorovné značení přechodu mezi 
zvláštními školami, 4. požadavek zá-
stupce SRPŠ na rozšíření chodníku 
v ulici Koželská není zatím akceptova-
telný. 

- Podle uzavřené smlouvy se občané 
Ledče n. S. a blízkého okolí dočkají II. 
TV programu ze Septouchova do 
konce tohoto roku. 

- Vedení města souhlasí s obnovením 
poutí v Ledči n. Sáz. a dále uvažuje se 
zavedením vánočních trhů na náměstí 
s tím, že především by byla umožněna 
prezentace místních obchodníků. 

Škola pro zvláštní žáky 
O pěkném prostředí a vytváření ro-

dinného zázemí pro obyvatele Ústavu so-
ciální péče v Háji u Ledče nad Sázavou se 
již několikrát psalo. V současné době tam 
žije 72 mužů. 

Mimo normální péči o tyto mentálně 
postižené muže je na tomto ústavě i školní 
třída, kterou v současné době navštěvují 
chovanci ústavu, kteří jsou sice oficiálně 
osvobozeni od školní docházky, ale při 
odborné speciálně pedagogické péči si 
udržují v mezích svých zdravotních 
možností co nejdéle mentální svěžest, zá-
kladní vědomosti, dovednosti a návyky, 
což vše potřebují k orientaci v okolním 
světě, ale také k uplatnění se v praktickém 
životě. 

Daniela Geherová 
učitelka ÚSP 

Městská rada jednala o nemocnici v "Háji" 
V úterý dne 26. září 1995 se konalo pravidelné zasedání městské rady. Jejími hosty byli tentokrát 

primář nemocnice v Háji MUDr. Vratislav Kaniok a ředitel Zdravotnického zařízení pan Václav 
Horák. Městská rada tuto schůzku vyvolala proto, že dostává čas od času informace z lékařských 
kruhů ve městě o různorodých představách, jak by měla ledečská nemocnice vypadat a kde by 
vlastně mělo být její sídlo. 

Rozhovor všech členů MR s primářem Kaniokem a ředitelem Horákem obsáhl celou problema-
tiku činnosti nemocnice v Háji. Ani toto zařízení není ušetřeno potíží, o nichž se všeobecně hovoří 
v tisku, rozhlase či televizi. Pro město Ledeč n. S. a okolí je ale podstatné, že nemocnice pracuje. 
Z více než dvouhodinového jednání vyplynulo, že primář Kaniok je srozuměn s realitou, v níž se 
nemocnice i město nacházejí. On sám projevil vůli a odhodlání, přes všechny těžkosti být silou, 
která život nemocnice i nadále zajistí. Pro město, pokud chce chodu nemocnice a primán 
samotnému pomoci, zůstává úkol zajistit přiměřené ubytování pro lékaře s druhou atestací. 

Pro chod nemocnice je důležitá kuchyň. Ta prošla během letních měsíců rozsáhlou rekonstrukcí. 
Kuchyň dnes slouží nejen nemocnici, ale také Ústavu sociální péče pro mentálně postižené muže. V této 
souvislosti proběhlo jednání v ÚSP v Háji za účasti ředitele ZZ V. Horáka, starosty města J. Hálka 
a jeho zástupce ing. Fr. Slavíčka na straně jedné a pracovníků Okresního úřadu H. Brod spolu 
s vedoucím ÚSP Mgr. Machem a pí. Brandejskou na straně druhé. Vedle nutnosti uspořádat technicko-
administrativně vztahy ÚSP a nemocnice mělo za cíl toto setkání docílit, aby si obě strany uvědomily, 
že jim je souzeno žít v sousedství a dělat oboustranně vše pro to, aby to bylo sousedství dobré. 

Jestliže se v dubnu t. r. objevil v ZZ novinách nad článkem o nemocnici v Háji titulek "Nejistý 
osud nemocnice", pak byl pravdivý. Neznamenal však, že město Ledeč nad Sázavou dává od 
nemocnice ruce pryč. Byla tak jen vyjádřena holá realita. Mám-li stručně charakterizovat dnešní 
situaci nemocnice v Háji, pak ocituji primáře Kanioka, jak on to řekl městské radě: "Přežíváme". 

Jan Hálek, starosta města 

Nelehký úkol byl před vedením zdravotnických zařízení v Ledči nad Sázavou a firmou GLOST s.r.o. Ledeč 
nad Sázavou v době od 15. 6., kdy do konce školních prázdnin měla být provedena kompletní rekonstrukce kuchyně 
při nemocnici v Háji u Ledče n. S. Přitom zásobování nemocnice pravidelnou denní stravou muselo být zajištěno. 
Při řešení tohoto úkolu velice napomohla ochota paní Potačové, vedoucí školní kuchyně při Základní škole v 
Nádražní ulici, která okamžitě s ukončením školního roku poskytla své pracoviště kuchařům z nemocnice v Háji. 
Na kolektivu pracovníků kuchyně v Háji, pod vedením paní Fotrové, pak ležela tíha přesunout zásoby, drobné 
pracovní předměty a začít s vyvarováním. Myslím, že pacienti nemocnice tento přechod ani nezaznamenali. 
Dalším problémem byl pravidelný a dennodenní převoz stravy do Háje. Tento úkol byl svěřen pracovníkům 
Technických služeb i' Ledči n. S., kteří tento úkol zodpovědně splnili. 

Nejtěžší úkol byl na bedrech firmy GLOST, s.r.o., která měla rekonstrukci za více jak tři milióny Kč provést 
v krátké době prázdnin. Protože se jednalo o rekonstrukci, do poslední chvíle nevěděli, na jaké problémy a nutné 
změny se narazí. Dnes se již dá konstatovat, ano, byly problémy, byly změny, ale společné úsilí všech i těch výše 
nejmenovaných, dovedlo celou akci k zdárnému závěru. Kuchaři v modernizované kuchyni v Háji obnovili vyvarování 
31. 8. 1995, tedy v nej\yšší čas, neboť školní jídelna musela zahájit provoz pro nový školní rok Všem kolektivům vždy 
zbýval velice krátký čas pro přípravu a realizaci, ale je nutno říci, že svoji ochotou a pochopením vše zvládli. 

V závěru to nejpodstatnější. Toto vše se uskutečnilo za plné finanční pomoci Okresního úřadu Havlíčkův Brod, 
kdy jeho vedení ležel také těžký kámen na srdci, aby v době rekonstrukce a následně pak nová kuchyň zabezpečila 
stravování kromě nemocnice i pro nově otevřený Ustav sociální péče, do jehož prostor se chovanci stěhovali 
právě v období všech těchto změn. Dík vedení města náleží všem, kteří jakkoli tomuto úspěchu pomohli. 

Karel Urban 



Modernizace výuky 
V tomto školním roce jsme zahájili výuku v nové počítačové učebně. Stejně jako ostatní školy 

se i my potýkáme s nedostatkem učeben a odborných pracoven, a proto nebylo snadné učebnu 
vhodně umístit a s omezeným množstvím finančních prostředků pak vybudovat. Adaptací 
prostorného a ne zcela využitého výtvarného kabinetu, jsme získali dostatečný prostor pro 10 stolků 
a 9 počítačů, které od začátku školního roku využívají nejen žáci naší školy, ale i zájmový kroužek 
dětí ze školní družiny. Žáci mají o práci na počítačích velký zájem a otvírají tak prostor pro 
iniciativu učitelů. Učitelé, kteří se rozhodnou učebnu využívat, si objednávají a vybírají z bohaté 
nabídky výukových programů. Do nepovinného předmětu informatika chodí nyní ve dvou skupi-
nách více než 30 žáků. Zahájený provoz v počítačové učebně je naším vkladem modernizaci výuky 
na naší škole. t 

VladimírDoležal, 
~ ředitel ZS Ledeč n. S., Komenského 

Návštěva expozic ledečských firem na MS V v Brně 
Podnikatelská oblast života našeho města prodělala v uplynulých letech horečný rozvoj. Jestliže dříve synonymem 
pro Ledeč nad Sázavou byl "Kovofiniš". není to dnes již pravda. Můžeme se o tom přesvědčovat zde v místě, ale 
daleko průkaznější je tento fakt na různých prezentačních akcích v ČR. 
I letos se uskutečnil v Brně "Mezinárodní strojírenský veletrh", jehož tradice je mezi akcemi podobného typu 
u nás nejdelší. Jednak osobní zájem, ale i povinnost, mě ve druhém zářijovém týdnu do Brna přivedly. Vzhledem 
k omezenému časovému prostoru jsem vyhledal, především, expozice vystavovatelů z Ledče nad Sázavou. 
Z tisku bylo známo, že firma "EST" přihlásila jeden ze svých výrobků do soutěže o Zlatou medaili MSV. Shodou 
okolností jsem jejich stánek objevil nejdříve. Nedaleko pak vystavoval "GALATEK", jehož expozice byla výrazná 
a zajímavá i nápaditostí. Téměř půl hodiny jsem měl příležitost hovořit s mužem č. 1 Galateku - ing. Janem Hýlou. 
Krátce jsem se zastavil u expozice konsorcia "DATEL". Dalším z ledečských vystavovatelů bylo sdružení "ASO" 
sdružující společnosti "EKOL". "GANES", "KOVOLAK" a další tři mimoledečské společnosti. I zde jsem měl 
příležitost strávit téměř hodinu v rozhovorech s jednotlivými pracovníky a v závěru s představitelem "EKOLu" 
ing..Milošem Vavřičkou. Jmenovaná setkání pro mne byla zajímavá a užitečná. Chtěl bych takto těm, kdo mi v Brně 
věnovali drahocenný veletržní čas, ještě jednou poděkovat. 
Na MSV se letos účastnil, pochopitelně, i "KOVOFINIŠ", a.s., jehož spolumajitelem je i Město Ledeč nad Sázavou. 
I s jeho expozicí jsem se, samozřejmě, seznámil. Kovofiniš své prezentace na MSV využil i k připomenutí 45-ti let 
své existence. Vedení společnosti uspořádalo dne 13. září ve výškové budově "BVV" při této příležitosti koktejl-
party, na níž se setkali členové představenstva dozorčí rady a vrcholového managementu se zástupci Komerční 
banky a obchodními partnery. Myslím, že takovýto způsob využití připomínky jubilea společnosti byl vhodný a 
přiměřený jejímu dnešnímu postavení. 
Příští dny a měsíce ukáží, jak úspěšná byla prezentace na veletrhu. Všichni zainteresovaní vědí nejlépe, že to bylo 
jen krátké "zastavení" v nikdy nekončícím usilování o úspěch podniku, jehož barvy reprezentují. Jan Hálek 

Frank J.Sadílek 
Na paměť českých přistěhovalců, kteří v druhé polo-
vině 70. let minulého století osidlovali okres Salině 
v Nebrasce, byl postaven už v roce 1929 pomník. Stojí 
6 mil severně od Wilberu na dálnici č. 103. Existuje 
také fotografie Franka J. Sadílka (už je o berlích a má 
amputovanou pravou nohu) spolu s jeho paní Terezou. 
Pomník byl odhalen 24. listopadu 1929. F. J. Sadílek, 
jak se uvádí - byl prominentním nebraským politikem 
v letech 1883-1918 a zastával funkci senátora tohoto 
státu Unie, měl funkci pokladníka okresu a pak se 
popisuje funkce, která byla něco jako archivář doku-
mentů a listin. Byl nápomocen při zřízení státní banky 
ve Wilberu a zakládal tam i sokolskou organizaci. 
V roce 1914 sepsal a vydal svoje paměti. Snímek, jenž 
je zde popsán, je v držení Státní historické společnosti 
státu Nebraska. V současné době je Wilber "hlavním 
městem Čechů" v Nebrasce, jak píší tamní krajané. 
Např. v srpnu letošního roku zde byly mohutné oslavy 
se všemi českými atributy (jedlo se vepřové, knedlík, 
zelí, husy atd.), hrály se české skladby, atd. 
Městečko má kolem 1 500 obyvatel a návštěva byla 
kolem 30 tisíc (!) návštěvníků. Ve Wilberu je také České 
muzeum, české knihkupectví aj. Žije tam hodně lidí 
s českými jmény a všichni na svoji starou vlast neza-
pomínají. 

Dr. M. Vostatek 

KLINICKÁ LOGOPEDIE 
Mateřská škola, Stínadla 1049, 

Ledeč nad Sázavou 

PaedDr. CHARVÁTOVÁ Věra 

Mgr. FERENCZOVÁ Petra 

Předem je nutno se objednat: 
Úterý 12.00-15.00 hod. 

na tel. 2629 
Ostatní prac. dny: 

12.00-15.00 hod. tel.: 0451/24246, 
linka 218 

(poliklinika Havl. Brod) 

Logopedie je určena pro děti, 
které nejsou v současné době v péči 

klinického logopeda. 

CENTRUM - DDM 
LEDEČ NAD SÁZAVOU 

pořádá 

KURZY 
PRO DOSPĚLÉ 
Obsluha počítačů AT (začátečníci): 
Program: Základy operačního systému 
MS-DOS 
Manažer M602 
Textový editor T602 
Zahájení kurzu: 3. 11. 1995 v 8.00 hodin 
Kurzovně: 500,- Kč za rok 

Němčina (začátečníci): 
Kurzovně: 700,- Kč za rok 

Němčina (pokročilí): 
Kurzovně: 700,- Kč za rok 

Kurzy šití: 
Program: Základy zhotovování střihů 
a základy strojového šití oděvů. 
Kurzovně: 150,- Kč za rok 

Hlásit se můžete v CENTRU - DDM, 
Husovo nám. 242, Ledeč nad Sázavou 
tel. (0452) 2415 do 25. 10. 1995. 

K0V0FINIS a s 
584 67 Ledeč nad Sázavou 

1950 - 1995 
45 let výroby zařízení 
pro povrchové úpravy 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

• Stříkací kabiny 
• Lakovny a příslušenství 
• Galvanizovny a vybavení 
• Odmašťovací, omílací a brousicí 

stroje 

EKOLOGIE 

• Čištění průmyslových odpadních 
vod 

• Příprava superčisté vody 
• Ultraíiltrace 

A DALŠÍ STROJÍRENSKÉ VÝROBKY 
TEL. 0452/47111 FAX 0452/3183 



Devadesátiletá sokolka 
Ve čtvrtek dne 26. října 1995 se dožívá deva-

desáti let sestra Anna Franci o vá z Ledče nad 
Sázavou, členka tělocvičné jednoty Sokol. 

Narodila se v roce 1905 v rodině železničního 
zaměstnance. Matka byla převážně v domácnosti, 
neboť měli 6 dětí. Jejich dcera Anna byla za-
městnána jako tovární dělnice. Provdala se v roce 
1929. Její muž byl obuvníkem. Jako sokolský či-
novník byl v roce 1948 ze Sokola vyakčněn (= vy-
loučen akčním výborem). Vnoučatům se věnovala 
s láskou. Když dosáhla důchodového věku, pomá-
hala ještě při výchově dětí dalších rodin. 

Sestra Franclová prožila řadu různých období 
v životě našeho národa, a to posledních 13 let starého 
Rakousko-Uherska s 1. světovou válkou, první re-
publiku, nej šťastnější dobu svého života, mni-
chovskou zradu, pokořující dobu protektorátu s 2. 
světovou válkou, osvobození, ale také dobu totalitní 
nesvobody s násilnou kolektivizací vesnice, likvida-
cí řemeslníků, cenzurou, politickými procesy, žalá-
řováním nevinných, i současnou polistopadovou 
dobu, která má své klady, ale také mnoho záporů. 

Všichni lidé bez výjimky, postižení dobou totality, 
by se měli hlouběji zamyslet nad sebou, nejít v dnešní 
době životem sobecky jen pro svůj prospěch, ale 
pomáhat i jiným. Duchovně je náš národ zdevastova-
ný a je třeba mu pomoci. Jednou z dobrovolných 
organizací, které o to usilují, je Sokol. Sestra Franclo-
vá prožila v Sokole nejkrásnější dobu svého života, 
a to nejen ve cvičení, ale také při různých cvičebních 
a kulturních akcích, které Sokol pořádal. V Sokole 
cvičila od mládí a protože byla výbornou cvičenkou 
a měla dobrý vztah k dětem, stala se brzy členkou 
cvičitelského sboru, cvičitelkou mladšího žactva a 
dorostenek. Ráda vzpomíná na veřejná cvičení 
v Ledči i v jiných jednotách sokolské župy Havlíčko-
vy. Cvičila také na 4 všesokolských sletech v Praze, 
a to v letech 1926,1932,1938 a 1948, které jí přinesly 
nezapomenutelné životní zážitky. 

Sokol ji vychovával všestranně, tělesně i dušev-
ně. Vedl ji ke kázni, která dnešní mládeži chybí, 
k sebekázni a k nezištné spolupráci s druhými. Na-
příklad při stavbě sokolovny v letech 1927-28 také 
kromě jiné pomoci při výstavbě dobývala písek 
z řeky Sázavy u Ostrovce a spolu s ostatními naklá-
dala k odvozu. 

Na kladené otázky odpovídá sestra Franclová 
takto: "Snažila jsem se vždy zachovávat klidnou a 
čistou mysl. Ke všem lidem jsem pociťovala přá-
telský vztah. Nikomu jsem nezáviděla jeho úspě-
chy. Doporučuji lidem dobrou mysl a náladu, pra-
videlnou životosprávu a stálý pohyb při tělesných 
cvičeních. Zahálka a lenošení u televize je začát-
kem přípravy na smrt. Lidé by se měli věnovat 
společenskému životu. Radím jim, aby se nehonili 
za penězi a mamonem, který jim nikdy štěstí ne-
přinese. Skromní lidé jsou šťastní lidé. Učte děti 
kázni a ohleduplnosti vůči druhým. Jen tak jim 
můžete připravit šťastný život." 

Svou stálou duševní i tělesnou svěžest zdů-
vodňuje rodovými předpoklady, ale také cvičením 
od mládí v Sokole, jehož akce dodnes navštěvuje. 
Pravidelným cvičením a přísnou sebekázní její 
zdraví sílilo a zocelovalo se a toto nepřetržité 
vědomí jí pomáhá i v dnešní době. 

Sestře Anně Franclové přejeme k jejím devade-
sátinám hodně zdraví, klidu, duševní pohody a stálé 
svěžesti do mnoha dalších let života. Srdečné 
pozdravy a sokolské Nazdar! jí zasílá ledečský 
Sokol. 

Dobrá zpráva pro všechny 
milovníky filmů na videokazetách 

Nová videopůjčovna 
RELAX 

V Ledči nad Sázavou byla 
otevřena nová videopůjčovna 

v Havlíčkově ulici (knihkupectví 
JERICHO). Zde máte možnost 

si vypůjčit nejatraktivnější filmy 
s vašimi oblíbenými hvězdami. 
Správný film ve správný čas, 

jedině od nás! 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 
27. 9. Skalická Marie, Stínadla 1096 
17.10 Dušek Jaroslav, Lovčen 821 
22. 10 Dvořáková Marie, Obrvaň 18 
25. 10 Vacková Anna, M. Majerové 660 
26. 10. Matějovská Zdeňka, 5.Jcvětna 1202 

7. 11. Štenclová Jarmila, Na Žižkově 339 
75. narozeniny 
11. 11. Novopacká Marta, M. Majerové 667 
80. narozeniny 
19. 10. Starostová Marie, M. Majerové 940 
85. narozeniny 
23. 10. Rajdl Bedřich, Hradní 727 ' 
90. narozeniny 
26. 10. Franclová Anna, Husovo nám. 9 
Narození 
24. 8. Slavíčková Lucie, Zahradní 856 

2. 9. Stýblová Aneta, Partyzánská 864 
7. 9. Petrů David, J. Fučíka 881 

11.9. Baumová Adéla, Hradní 737 
16. 9. Havlíček Pavel, M. Majerové 872 
26. 9. Jindra Jakub, Vrbka 14 
27. 9. Srnec Tomáš, M. Majerové 1075 
28. 9. Dvořák Marek, M. Majerové 930 
Úmrtí 
24. 8. Duda Štefan (1925), Hrnčíře 21 
13.9. Kluch Josef (1912), Obrvaň 24 
14. 9. Jeřábek Miroslav (1960), J. Fučíka 881 
18.9. Gampeová Margareta (1922) 

Haškova 605 
19. 9. Radová Růžena (1923), Obrvaň 16 
Svatby 
16. 9. Stanislav Maršík, Ledeč n. S. 1078 

Ivana Pavelková, Ledeč n. S. 1078 
23. 9. Jaroslav Pála, Jílové u Prahy 514 

Hana Bohatá, Ledeč n. S. 781 

Student gymnázia - vítěz Evropského 
poháru, druhý na Mistrovství světa 

Dorostenecký atlet Radek Lhotka z ledečského 
gymnázia přinesl slávu nejen své škole, ale také 
celé České republice, když v rakouském Kitzbii-
helu vyhrál závody Evropského poháru běhu do 
vrchu, které se konaly 27. srpna letošního roku. 

12,9 km dlouhá trať nebyla nijak příjemná pro 
17 letého chlapce, který bydlí ve Zruči nad Sáza-
vou. Podle jeho vlastních slov: "Cíl byl ve dvou 
tisících kilometrů nad mořem, byly tam dva stup-
ně, foukal studený vítr a pršelo. Jsou to vrchy 
krásné, ale kruté". 

Po velkém vítězství v Kitzbiihelu se Radek 
Lhotka zúčastnil 11. Mistrovství světa běhu do 
vrchu ve Skotsku, kde získal druhé místo v otevře-
ném závodě. 600 atletů ze 26 zemí včetně Itálie, 
Německa, Skotska, Slovinska, Francie, Austrálie 
a Nového Zélandu závodilo v této sportovní udá-
losti. Trať byla 7 km dlouhá a závodníci museli 
běhat na úzkých a zablácených horských cestách 
a překonat překážky jako např. potoky a bažiny. 

Mužstvo České republiky (6 mužů a 4 ženy) 
v těchto závodech získalo také druhé místo. Itálie 
měla nejlepší mužstvo. 

Radka Lhotku zatím trénuje Pavel Sedlák, bývalý 
čs. reprezentant v chůzi. Trénink vyžaduje denně 2 -
3 hodiny. Běhá sám. Jedinou oporou mladému 
Radkovi jsou jeho rodiče, hlavně jeho otec, který mu 
někdy dělá společníka při tréninku. Radek doufá, že 
najde sponzora na novou sezónu a ulehčí svým 
rodičům. Piyasiri Gunaratna 

PROGRAM KINA 
LISTOPAD 
2 . 1 1 . M O N S T R U M 
19.30 h. Francouzská fi lm. komedie 

4. 11. Ž H A V É V Ý S T Ř E L Y H 
19.30 h. Veselohra, premiéra U S A f i lmu 

9 . 1 1 . L E G E N D A O V Á Š N I 
19.30 h. Vzrušuj ící příběh 

11.11. S T A T E Č N É S R D C E 
19.30 h. Dvojprogram - drama 

14.11. M A L É Ž E N Y 
19.30 h. Úspěšná fi lm. komedie 

16 11. S M R T O N O S N Á P A S T I I I 
19.30 h Americký velkofi lm 

18.11. M U T A N T 
19.30 h Horor 

2 1 1 1 . B E Z S T A R O S T N Á J Í Z D A 
19.30 h. Fi lm s P. Fondem v hl. roli 

23 .11 . 4 S V A T B Y A 1 P O H Ř E B 
19.30 h. Skvělá veselohra 

2 5 . 1 1 B R A N D Y O V Y 
19.30 h Americká film. komedie 

2 8 . 1 1 K R V A V Ý P Ř Í L I V 
19.30 h. Vzrušuj ící americký thriller 

30 .11 . L V Í K R Á L 
16.00 h Úspěšná barevná pohádka 

Z á j e z d do H o r á c k é h o d i v a d l a 
v J ih lavě 

Předs t aven í 
•SMRT V CÍSAŘSKÉM DOMĚ" 

se k o n á v pá tek 3. l i s topadu 1995. 
O d j e z d pro předpla t i te le j e v 17.30 
z L e d č e n. S. od A G R O B A N K Y . 

PODIVICE 
V těchto dnech se objevila na knihku-

peckých pultech básnická prvotina ledečského 
rodáka Miloše Doležala "Podivice". Vydalo ji 
nakladatelství Area JiMfa v Třebíči. Básnická 
sbírka zachycuje pocitové a přírodní reflexe 
autora. 

Na slavnostním uvedení básnické sbírky na 
trh o ní řekl v pražském knihkupectví Seidl 
významný český literární kritik Sergej Macho-
nin: "Je to psaní o lidech, kteří dělají umění jako 
surovou a spravedlivou zprávu o sobě. O umění 
jako o svém nezbytí. O umění jako o své pracné 
jistotě. O umění jako o svém dětství. O umění 
jako tradici svého rodu. O umění jako o své 
jediné pravdě a o své mravnosti, s kterou se 
nechodí na trh. O umění jako o samotě, bez 
které se nedá žít, jestli za něco stojíme. O umění 
jako skromnosti bez gesta." 

Knihu doprovází ilustracemi další ledečák 
malíř a sochař Jiří Bašta. Miloš Doležal byl za 
svoji sbírku Podivice navržen na letošní cenu 
Jiřího Ortena, kterou uděluje Mladá Fronta au-
torům do třiceti let. Cena se vyhlašuje vždy 
v listopadu. 

Jeho dašlí sbírka básní vyjde na jaře příštího 
roku. Vydá j i prestižní české nakladatelství 
Atlantis pod názvem OBEC. Jedná se o sbírku 
šedesáti příběhů-básní o lidech našeho kraje. 

Miloš Doležal (1970) absolvoval ledečské 
gymnázium, vystudoval FS V UK v Praze. Pra-
coval jako redaktor Perspektiv a dnes je drama-
turgem v pražském Divadle za branou III. 

František Pleva 


