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Vážení čtenáři Ledečských novin, dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem, kdo nám 
zaslali vánoční a novoroční pozdravy. 
Činím tak v zastoupení pracovníku městského úřadu, městské rady i jménem svým. 
Do roku 1996 přeji všem občanům našeho města zdraví, úspěch, odvahu a nadhled. 

Jan Hálek, starosta města 

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA INFORMUJE: LEDEN 
V prosincovém čísle LN jsme uveřejnili článek MUDr. Maštálky, charakterizující 

nově zavedenou rychlou zdravotnickou pomoc v Ledči n. Sázavou ve vztahu k dosa-
vadnímu vývoji poskytování těchto služeb a i možností rozsahu danou vybavením. Měli 
jsme avizováno, že do konce roku 1995 obdrží ledečské středisko dárek v podobě nového 
vozidla v ceně více jak 1,2 mil. Kč, s přístrojovým vybavením pak více jak 2,0 mil. Kč. 
Protože tato nově zaváděná služba byla ze začátku přijímána s rozpaky a někdy i kriti-
kou, požádali jsme přednostu záchranné služby MUDr. Ošťádala, do jehož kompetence 
toto středisko patří, o její zhodnocení. Jak se dále dočtete, v průměru za rok byla tato 
služba poskytnuta každému 10. občanu Ledče n. S. a nejbližšího okolí. K tomu už snad 
není třeba komentáře k potřebnosti, spíše je třeba poděkovat všem, kteří se o zavedení 
této služby v Ledči n. S. zasloužili. 

V dubnu 1995 zahájilo provoz středisko rychlé zdravotnické pomoci v Ledči nad Sázavou. 
Prvních 9 měsíců činnosti RZP prokázalo oprávněnost rozhodnutí Okresního úřadu v Havl. 
Brodě o zřízení tohoto střediska. 

Za uvedenou dobu zasahovala RZP v Ledči a okolí ve 478 případech, což představuje asi 
1,75 výjezdů za 24 hodin. Toto číslo odpovídá velikosti spádové oblasti a obstojí i ve srovnání 
s jinými obdobnými středisky RZP v jiných okresech. 

Ze 478 výjezdů bylo 275 indikováno z interních příčin (infarkt myokardu, dekompenzace 
diabetes mellitus, hypertenze, centrální mozkové příhody, alergické reakce apod.) a většina 
těchto pacientů byla předána k definitivnímu ošetření do nemocnice v Háji. Dále to byli 
pacienti s těžšími úrazy (120) a 83 pacientů bylo předáno na různá oddělení Okresní nemocni-
ce v Havlíčkově Brodě (mimo chirurgie, ortopedie a ARO i ORL, dětské, gynekologicko-po-
rodnické atd.). Ze všech zásahů bylo 35 dětí. 

Ne vždy vyjížděla RZP s lékařem. S lékařem bylo 125 výjezdů, ovšem dalších 167 zásahů 
bylo provedeno po zavolání lékaře z místa postižení. Zde vidím velké rezervy, protože lékař 
byl sice na místě včas, ale bez patřičného přístrojového vybavení ke kvalitní odborné pomoci. 
Část pacientů byla ale naopak primárně ošetřena na místě lékařem a RZP potom zajišťovala 
transport do zdravotnického zařízení bez lékaře a tím zůstala dostupnost lékařské péče v Ledči 
zachována. Některé transporty do Havl. Brodu byly provedeny v úzké návaznosti s pracoviš-
těm záchranné služby v Havl. Brodě, kdy byl pacient předán do péče lékaře RLP z H. Brodu 
někde na silnici mezi Ledči a Havl. Brodem. 

Díky významné podpoře ze strany Okresního úřadu v Havlíčkově Brodě se podařilo během 
podzimu dobudovat celé středisko RZP. Dokončila se výstavba garáží a rozhodlo se o zakoupení 
nového vozidla Volkswagen Transportér 4x4. Bohužel i přes včasné zaplacení a nepříznivé 
povětrnostní podmínky, které zavládly v zimě na Vysočině, se nepodařilo přimět výrobce sanity, 
aby vozidlo bylo dodáno včas. Ale dle příslibu by měl vůz dorazit do Ledče v lednu 1996. 

Dále je nutno poděkovat několika sponzorům, kteří se podíleli na dovybavení střediska 
RZP v Ledči. Jedná se o firmy EST s.r.o., Dingo-obuv, Aqua-Comp Hard s.r.o., WOOD 
FOREST - pila Světlá n. S., Lesní společnost Ledeč n. S., potraviny paní Vlkové ve Světlé n. 
S. a VÍTAL V Ledči nad Sázavou. 

V roce 1996 stojí před RZP v Ledči několik úkolů. Především je to další zkvalitnění 
zdravotnické péče pokračováním proškolování zdravotníků v intenzivní a resuscitační péči. 
K tomu budou sloužit především resuscitační trenažéry, které pro potřeby zdravotníků zakou-
pil Okresní úřad v Havl. Brodě. Potom to bude doplnění počtu středních zdravotnických 
pracovníků, aby mohly odpadnout velké počty přesčasových hodin u stávajících pracovníků. 
Výcvik několika nových pracovníků již probíhá na pracovišti v Havl. Brodě. V neposlední 
řadě to bude snaha o zlepšení využitelnosti RZP ze strany lékařů i laické veřejnosti, kteří stále 
ještě někdy na RZP v Ledči zapomínají. K tomu by ovšem pomohlo i to, kdyby se podniku 
SPT Telecom podařilo zajistit možnost volání tísňového telefonního čísla" 155" bez nutnosti 
vytáčení předvolby do Havl. Brodu. 

Závěrem bych chtěl všem občanům Ledče a okolí popřát hodně štěstí v roce 1996 a aby 
rychlou zdravotnickou pomoc potřebovali co nejméně. 

MUDr. Aleš Ošťádal 
přednosta záchranné služby 
Okr. nemocnice Havl. Brod 

Leden zaujímá čestné a významné postavení mezi 
ostatními měsíci proto, že zahajuje nový kalendářní 
rok. Je však třebâ  dodat, že toto výsadní postavení 
neměl odjakživa. Římané jej zpočátku vůbec nebrali 
na vědomí a klidně vystačili s deseti měsíci. Teprve 
později byl jejich počet upraven na dvanáct s různým 
počtem dní. Římský rok počínal v březnu, tedy na jaře. 
Změna nastala v roce 154 před naším letopočtem, kdy 
se počátek konzulátu přesunul z 15. března na 1. ledna. 
Takvznikl dodnes dodržovaný počátek roku. 

Římané svůj první měsíc nazvali symbolicky janu-
arius na počest boha Januse, boha počátku dne a všeho 
dění. Janus měl dvě tváře, z nichž jedna hleděla dopře-
du, druhá dozadu - to aby zároveň viděl do minulosti 
i budoucnosti. Z latinského jauárnis vznikl německý 
Januar, ruský janvar. anglický janvary nebo 
francouzský janvier. My jsme si první měsíc v roce 
pojmenovali po svém a dali jsme mu krásné a poetické 
přírodní jméno - leden. Jeho označení pochází asi 
odtud, že celou přírodu u nás poutá, měl by poutat, led. 

Co říkají lednové pranostiky? Především se zásad-
ně žádá, aby první měsíc v roce byl opravdu "lednem" 
se vším všudy. 
V lednu mráz - těší nás, v lednu voda - věčná škoda. 
Ve dne jas, v noci mráz. 
V lednu, za pec si sednu. 
Leden jasný, roček krásný. 

Lednové dny se už trochu natahují, ale zima je stále 
nestydatější. Slunce se jen stěží prodírá hustým závo-
jem mraků. Lidová moudrost říká, že je krok k jaru, 
začátek roku, prostředek zimy, slunce už myslí na jaro, 
ale zima na mráz. Pod měkkou sněhovou přikrývkou 
spí klidná země, řeku a rybníky spoutává led. Na 
polích hvízdá vítr, ale v lese je ticho, jen zřídka pro-
klepe vrchol stromu datel, lehounce vylétne hejno 
vrabců a pak vše znehybní ve slavnostním mlčení - je 
leden. 
Co nás v lednu čeká? 
- Oslavili jsme 100. výročí České filharmonie, 
- 19. ledna památný den, výročí smrti Jana Palacha, 
- náš stát oficiálně podá přihlášku do Evropské unie, 
- 16. ledna přijede besedovat pan Miloslav Ransdorf, 

místopředseda ÚV KSČM, 
- 30. ledna bude na ledečském náměstí předseda SPR-

RSČ Miroslav Sládek, 
- 31. ledna se koná zasedání zastupitelstva města 

Ledče, 
- pokud se chystáte na plesovou sezónu, pak máte 

v Ledči možnost: 
26. ledna - Ples sportovců 
2. února - Ples učňovské mládeže 

O.K. 



OBJEVENÁ FOTOGRAFIE 

Včelaři bilancují 
Organizované včelařství v Ledči nad Sázavou už zanedlouho oslaví devadesát let své existence. 

V roce 1908 byla v našem městě uspořádána Okresní hospodářskoprůmyslová výstava, na níž 
někteří včelaři z Ledče a okolí v čele s řídícím učitelem Reitmayerem z Pavlova, J. Děkanovským, 
správcem školy z Vilémovic a V. Loukotkou, četnickým strážmistrem, v.v. a trafikantem z Ledče, 
dali podnět ke schůzi včelařů a k založení včelařského spolku. Za tím účelem svolali ustavující 
schůzi 6. září 1908 do kreslímy měšťanské školy v Ledči. Jako host se zúčastnil V. Šmidlík, jednatel 
Zemského ústředí včelařských spolků z Prahy. 

V současné době má Základní organizace včelařů v Ledči n. S. 171 členů, kteří obhospodařují 
1564 včelstev. Dá se říci, že počet včelstev se v poslední době jen nepatrně snížil - před deseti lety 
to bylo 1612 včelstev. 

K organizaci v Ledči je přidruženo ještě dalších 37 obcí. V čele organizace jsou: Kovanda 
Stanislav - předseda, Vaněk Ladislav - jednatel, Maleček Bohuslav - pokladník, Trojan Jaroslav 
- hospodář. 

Nejstarším a dosud činným členem organizace je pak Jan Smejkal z Bojiště, kterému je 
požehnaných 85 let. Doma má šest včelstev a hlavně nikdy nezapomíná, že se každou středu musí 
zúčastnit se svými přáteli "včelařské univerzity", která začíná ve Včelařském domě a pokračuje 
v restauraci Stadion, kde mnohé "přednášky" ztrácejí přímé souvislosti se včelařením. Potěšitelné 
je, že do kolektivu se zapojují i mladí lidé, kteří doma ve včelaření neměli žádné zázemí. Příkladem 
je nejmladší člen J. Černý z Bohumilic. 

Všechna kulatá výročí členů organizace se pečlivě hlídají a s blahopřáním se, kromě kolegů, 
přidává i celostátní časopis Včelařství. 

Velkým zázemím pro členy je Včelařský dům. jehož služeb využívají i včelaři ze širokého okolí 
- Čechticko, Světelsko, Zručsko, Humpolecko,.. Stačí připomenout, že nejbližší podobná zařízení 
jsou v Jihlavě nebo Praze. Organizace je zatím soběstačná, ale vzhledem k náročnosti údržby 
včelařského domu se v budoucnosti bez finanční (či materiální) pomoci neobejde. Pro udržení 
chodu tohoto potřebného zařízení by bylo třeba větší a hlavně aktivnější spolupráce všech členů 
této organizace, která zároveň slouží i nevčelařské veřejnosti. Každou středu si tu v době od 14 do 
17 hodin mohou zájemci koupit produkty včelařské práce. 

Minulý rok byl z hlediska snůšky velmi úspěšný (podobný rok byl naposledy 1973), včelaři však 
žehrají nad výkupními cenami medu - tekutiny vzácné a pro zdraví člověka tak prospěšné. 

Jaroslav Trojan 

ZPRÁVY Z RADNICE 
- Od 2. 1. 1996 provádí svoz komunálních odpa-

dů (popelnice) v Ledči nad Sázavou firma 
COMPAG. MR projednala návrh poplatků 
a předloží ho MZ dne 31.1. 1996 s tím, aby tato 
oblast byla částečně dotována z rozpočtu 
Města. Dále firma COMPAG v měsíci lednu 
vytvoří v Ledči n. Sázavou síť 31 sběrných sta-
nic pro sběr skla, plastů a papíru, kam občané 
mohou ukládat odpad zdarma. 

- 31.1.1996 dala výpověď pracovnice stavební-
ho odboru ing. Rajdlová. Uvolněné místo bude 
obsazeno konkurzním řízením. 

- MU zajistil přepravu humanitární pomoci býva-
lé Jugoslávii. Náklad 166 krabic s oblečením, 
6 pytlů bot. 5 kočárků a 4.200,- Kč na nákup 
potravin u výrobce byl odeslán 18. 12. 1995 
v 7.00 hod. do Berouna, kde byl přeložen přímo 
do vagonu, který byl ve 14.00 h. celnicí zape-
četěn a připojen k soupravě. Při uzávěrce novin 
jsme dostali telef. zprávu od ing. Lebavaz Praž-
ské charity, že Marko Majstrovič ze Slavonské-
ho Brodu potvrdil převzetí naší zásilky. 

- V průběhu měsíce ledna bude definitivně roz-
hodnuto o pronájmu městských lesů. 156 ha 
lesů bylo i v roce 1995 prodělkových. 

- Brzký nástup zimního počasí způsobil nemalé 
problémy v údržbě chodníků a komunikací. 
Kritika na špatně udržované chodníky a komu-
nikace se bohužel ne vždy oprávněně směřuje 
na TS. Za údržbu chodníků ze zákona odpoví-
dají vlastníci přilehlých nemovitostí, za údržbu 
komunikace jeho vlastník. Ne všechny komu-
nikace jsou ve vlastnictví města, a proto bude 
vypracovaná přehledná mapa údržby s vyzna-
čením pořadí údržby při kalamitách u komuni-
kací ve vlastnictví města. U cizích vlastníků 
budeme hledat cestu dohody o úplatném za-
jišťování těchto služeb TS. 

- 8. 1. 1996 byla dokončena recense rukopisu 
knížky Frant. Plevy "Ledeč n. Sázavou - kroni-
ka města". Tato unikátní knížka má cca 200 
stran a je doplněna cca 100 černobílými a 50 
barevnými fotografiemi. Předpokládaný náklad 
2.500 ks bude stát cca 800 000.- Kč. Bez 
sponzorů se nepodaří toto unikátní dílo vydat. 
Podpořme všichni tuto iniciativu! 

- Kulturních památek si musíme vážit. Před vá-
nočními svátky se podařilo nasvítit věž kostela. 
Dále je bezprostředně připraveno nasvícení 
radnice. K nasvícení je a bude použito 
úsporných halogenových reflektorů o příkonu 
150 W. Odraz světla z nasvícených objektů 
umožní vyřadit sousedící veřejné osvětlení, 
tzn., že nedojde ke zvýšení příkonu veřejného 
osvětlení. 

"NADACE NA POMOC POLICII ČESKÉ 
REPUBLIKY - OKRESNÍ ŘEDITELSTVÍ 
Havlíčkův Brod" 
Ku dni 6. prosince 1995 zřizovatelé město Golčův 
Jeníkov, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Přibyslav 
a Světlá nad Sázavou spolu s Okresním ředi-
telstvím PČR Havlíčkův Brod založili 
"NADACI NA POMOC POLÍCH ČESKÉ RE-
PUBLIKY, Okresní ředitelstv í Havlíčkův Brod" 
s cílem shromažďovat a poté poskytovat prostřed-
ky na zajištění moderního materiálně technického 
vybavení Policie ČR; Okr. ředitelství Havlíčkův 
Brod a tím přispívat k celkovému zlepšení bez-
pečnostní situace v okrese Havlíčkův Brod. 
BANKOVNÍ SPOJENÍ: KONTAKT: 
CO OP BANKA. a.s. T R T Í K Josef 
Havlíčkův Brod 
No: 011201-0125071101/3700 tel.: 0451/342250 

Za poskytnutý dar děkujeme jménem všech 
policistů. 

PRONAJMU 
DRUŽSTEVNÍ GARSONIÉRU 
v Ledči nad Sázavou - Stínadla 

z části zařízena, ústřední 
topení, teplá voda 

Zn,: Nejvyšší nabídce 
Tel.: 0327/931269 

Zajímavá fotografie intenéru kostela sv. Petra a Pavla byla nalezena loňského roku v depozitáři 
děkanského úřadu v Ledči nad Sázavou. Jedná se o pohled na presbytář kolem roku 1900. Je zde 
již nově postaveny pseudogotický oltář, věnovaný patronům kostela. Byl postaven podle návrhu 
známého architekta Josefa Mockera v roce 1883. Vlevo je zachycen oltář sv. Kříže od řezbáře 
a sochaře Jakuba Teplého. Oba dva oltáře dnes v kostele nenajdete. Byly odstraněny při moder-
nizaci kostela v letech 1968 - 69. 

Ještě větší zajímavostí na fotografii je dvanáctiramenný lustr z broušeného a částečně zlaceného 
skla. Byl to dar skelmistra pavlovské hutě, Josefa Sallyho a jeho dělníků z roku 1839. V Pavlově 
a blízkém okolí stály celkem tři sklářské hutě. První založil Simon Hanibal Adler v roce 1732. Byla 
to nejstarší sklářská huť na Světelsku, kam tehdy Pavlov patřil. Huť zanikla v roce 1748. Druhá 
sklářská huť byla zřízena až v roce 1826 na místě staré sklárny. Byla zasvěcena sv. Janu Nepo-
muckému (Svatojánská). Prvním nájemcem této sklárny byl právě Josef Sally. Výrobky této sklárny 
měly dobrou úroveň a vyvážely se do širokého okolí i za hranice státu. Josef Sally se rozhodl 
osamostatnit a postavil si novou sklárnu, poněkud výše k Beneticům. Uvedl ji do provozu v roce 
1829. Tato nová sklářská huť měla již šest pánví. Dávala obživu lidem z širokého okolí. Vždyť 
skelmistr tu zaměstnával na 70 lidí. Huť měla i svoji brusírnu skla, kde pracoval Josef Hojer. Ten 
také zřejmě brousil ověsky lustru, darovaného ledečskému kostelu. Lustr byl nešťastnou náhodou 
rozbit při jeho čištění na začátku druhé světové války. 

Na fotografii je vedle oltáře sv. Kříže i barokní kazatelna od řezbáře Jakuba Teplého z roku 
1773. Ta stojí v kostele dosud, i když při úpravách byla přesunuta z vítězného oblouku hlouběji do 
lodě kostela. Kazatelna je ozdobena čtyřmi sochami evangelistů a sochou sv. Jana Křtitele. Dnes 
na kazatelně chybí dva symboly evangelistů na spodní straně. Na nalezené fotografii však jsou ještě 
zachyceny. Je to vlevo okřídlený lev. symbol evangelisty Marka a orel, symbol Jana Evangelisty. 
Orel byl odstraněn zřejmě po zániku Habsburské monarchie a uschován na půdě děkanství. Zde 
byl také nalezen a bude jistě opraven a znovu usazen na své místo. Okřídlený lev je asi nenávratně 
ztracen. Fotografie tak dala možnost věřícím i historikům nahlédnout do interiéru kostela před více 
než devadesáti lety. 
- i r j T i n M t o a m m i i i M a - . - . • ^ w r ^ r t , - František Pleva 



SNÍH A NÁLEDÍ 
- CO S NÍM ? 

Téměř každou zimu, když napadne sníh, 
nastává situace, která dospělým občanům vy-
volává vrásky naťele. Kopcovitý terén našeho 
města vše ještě zhoršuje. 

Tak nás i loňský první sníh, který napadl už 
v listopadu a rovněž i sníh letošní, opět zaskočil. 

Cesta ze sídliště nebo Horní Ledče vyžado-
vala značné sportovní nadání, obzvlášť obtížné 
to ovšem bylo pro naše starší spoluobčany. 
Dojít si třeba jen pro základní potraviny do 
obchodu Severka po vyloženě ledovatém, ne-
posypaném povrchu, vyžadovalo opravdu 
umění kaskadéra. 

Chápu, že údržba silnic a chodníků v zimě 
je velice náročná, obzvlášť se špatnou, zastara-
lou mechanizací, ale na druhou stranu se tím 
přece nelze donekonečna ohánět. Ukázat 
prstem na viníka při hlubší úvaze také není 
zcela jednoduché. O komunikace v našem 
městě se mají starat jednak Technické služby, 
jednak Správa silnic. Ovšem nesmíme zapomí-
nat ani na majitele domů a firem. Mám dojem, 
že i tady zůstáváme být hodně dlužni svým 
občanským povinnostem. Ruku na srdce, kdo 
z majitelů opravdu svůj chodník očistil a posv-
pal? 

Myslím si, že kladného výsledku dosáhnout 
lze, ale bude nás to stát ještě mnoho úsilí. 

Nejdůležitějším krokem je vymezit a přesně 
zmapovat veškerou síť veřejných komunikací, 
přesně určit, kdo o jaký úsek se bude starat a co 
je podle mého mínění velmi důležité, určit také 
míru postihu za nedodržování vyhlášky jak ob-
čana, tak firmy nebo organizace. Svou úlohu by 
tu měla mít samozřejmě městská policie, která 
by měla např. stav chodníků kontrolovat a za-
bezpečovat nápravu. Samozřejmě, že je nutné, 
aby Městský úřad zajistil i způsob obstarání si 
posypového materiálu pro ty majitele nemovi-
tostí, kteří topí el. energií. 

S tím, že v zimním období padá sníh, se 
budeme muset smířit, ale občana už unavuje, 
jak se celá zimní nezvládnutá situace rok co rok 
tvrdošíjně opakuje. A proto si myslím, že je 
skutečně nejvyšší čas něco konkrétního v této 
oblasti podniknout. 

A. B. 

PENÍZE I PRO VDOVCE 
Schválením zákona č. 155/95 Sb. o důcho-

dovém zabezpečení a jeho účinnosti od 1. 1. 
1996 - HLAVA IV - vdovský a vdovecký dů-
chod, 
- má vdovec nárok na vdovecký důchod po 

manželce, který ovdověl po 1. 1. 1991, 
- dochází k uvolnění vdovských důchodů 

v případech, kdy má vdova zastavenou vý-
platu vdovského důchodu pro souběh s vý-
dělkem. 
Tyto nároky lze uplatňovat na základě 

sepsaných žádostí. 
OSSZ Havlíčkův Brod úřaduje na Měli 

v Ledči nad Sázavou každé sudé pondělí od 
13.00 do 16.00 hodin, nebo přímo v Havlíčko-
vě Brodě v celostátně stanovených úředních 
dnech - pondělí a ve středu, vždy do 17.00 
hodin. 

Žadatelům o sepsání vdoveckých důchodů 
doporučuji, aby měli s sebou tyto doklady: 
- občanský průkaz 
- úmrtní list manželky 
- oddací list 
- event. i poslední OZNÁMENÍ z ČSSZ o dů-

chodu manželky 
Žadatelkám o uvolnění vdovských důchodů: 

- občanský průkaz 
- poslední OZNÁMENÍ z ČSSZ o výši dů-

chodu 
Forst Josef 

Zamykání vody 1 9 9 5 
Nad vodou se proháněl ledový vítr. Na březích ležel sníh. A přesto se na vodě objevily lodě. 

Vodáci-slalomáři se loučili s vodou. Pádla ve zkřehlých rukách naposledy rozčeřila říční hladinu. 
Pak už jenom otočení klíčem a sezóna je minulostí. 

Vodáci se odebrali do klubovny ke guláši. Další schůzky se budou konat v tělocvičně a posilovně. 
Výsledky jsou spočítány, žebříčky sestaveny. V celostátním žebříčku bylo hodnoceno 100 

oddílů. Náš oddíl obsadil 56. místo. Umístění jednotlivých závodníků: 
K1 
364. 48. DS Kubista Libor 53 bodů 
374. 41. ŽS Zajíc Zdeněk 45 bodů 
Zařazeno bylo 442 závodníků z celé republiky. 

Klž 
4. ŽM 69. 4. ŽM Peřinová Pavlína 100 bodů 

70. 15. DS Peřinová Zuzana 95 bodů 
76. 13. DM Karlová Kateřina 78 bodů 
90. 8. V Peřinová Jana 50 bodů 

110. 14. ŽS Čechová Petra 21 bod 
122. 8. ŽM Dušková Lucie 6 bodů 
Zařazeno bylo 126 závodnic. 
Všichni závodníci získali 111. VT. V oddíle máme 4 rozhodčí, kteří se zúčastňují závodů po celé. 

republice. Jeden rozhodčí má II. třídu a rozhoduje i na mistrovských závodech. 
Sezónu můžeme hodnotit jako průměrnou. Ne všechny děti dorostly závodního věku (11 let), 

nebo chodí do oddílu hlavně kvůli partě. Více se prosadila děvčata. 
Loni na jaře jsme kvůli jiným aktivitám zrušili domácí závody ve Stvořidlech a Ledečskou 

kotvu. První závody jsme absolvovali v Trutnově. A pak se rozběhl závodní kolotoč po celé 
republice. Rádi jezdíme na závody do České Skalice. Závodiště je v těsné blízkosti Babiččina údolí. 
V létě jsme pořádali letní tábor v Roztokách u Křivoklátu a soustředění na USD v Českém Vrbném. 
Vltavská voda je i pod Českými Budějovicemi čistá a tak se dá na kanále nejen jezdit, ale i se 
v něm koupat. 

Ke slalomářům patří nejen závodění, ale i údržba lodí a loděnice. Závodní lodě mají životnost 
omezenou, zvláště pokud se jezdí na kanálech. 

Vodní slalom patří ke krásným a náročným sportům. Můžeme ho provozovat i díky sponzorům. 
K nejvýznamnějším patří firma ŠVEMA, EVOS, DINGO. Naším stálým partnerem je Dům dětí. 
Vodácký kroužek DD pracuje společně s naším oddílem. Spolupracujeme i při pořádání závodů. 
V letošním roce se chceme k jejich pořádání vrátit. 

Věříme, že budeme mít podmínky pro činnost alespoň takové jako loni. A naši příznivci nás 
neopustí a přibudou další. 

Jana Peřinová 
vodácký oddíl - slalom 
T.T Kovofiniš 

Celá řada obyvatel města i jeho návštěvníků s povděkem přijala v závěru minulého roku 
otevření staronového bufetu na náměstí. 

Jak jsme se od rodiny Ulrichovy a Tvrdíkovy, které jsou provozovateli tohoto zařízení, dozvě-
děli, nebyla k znovuotevření tolik potřebného rychlého občerstvení jednoduchá cesta. Po téměř 
čtyři roky se paní Ulrichová snažila svoji obchodní činnost, prodej italské zmrzliny a rychlého 
občerstvení udržet nad vodou. Zákony obchodu a konkurence byly příliš tvrdé, a tak se paní 
Ulrichová vrátila ke své původní profesi učitelky. 

Žezlo, s novou technologií, převzala její matka, paní Tvrdíková. Ta s pomocí rodiny a několika 
zaměstnanců obstarává chod nového bufetu v domě č. 65 na Husově náměstí. Jak se mnozí z Vás 
už přesvědčili, běží tu obslužný prodej potravin a výdej teplé a studené kuchyně. Teprve zájem 
zákazníků ukáže, o jaký sortiment bude největší zájem. Hospodyňky jistě přivítají možnost 
objednání grilovaných kuřat, chlebíčků i salátů pro slavnostní příležitosti. Provoz bufetu uvítají i ti, 
kteří na náměstí pracují. Připravují se tu totiž smlouvy pro podnikové stravování. 

Vedení firmy touto cestou děkuje panu Choutkovi. Hlavovi, firmám Elkomplex, Spektrum 
a Jednota, bez jejichž pomoci by proston/ bufetu jistě zely prázdnotou. 

A ještě jedna dobrá zpráva nakonec. Žáci a studenti se nemusejí obávat, přímý prodej "na ulici" 
zůstane i nadále zachován. Tak tedy dobrý start a návštěvníkům dobrou chuť ! O. K. 

NOVY BUFET 



Kamarádi Sázaváci - ty bán v listopadu 
loňského roku symbolickým klíčem uzavřeli 
vody řeky Sázavy. Jen na krátký čas zimy se 
uchýlíme do naší chaty a budeme vzpomínat na 
minulý čas. Už brzy - v březnu letošního roku 
- vezmeme stejný klíč, abychom "otevřeli" naši 
milovanou Sázavu pro potřebu nás, lybářů, ale 
i návštěvníků našeho kraje. 

VÍTE, CO JE SKAUTING? 
V dnešní bouřlivé době dojít alespoň na dosah 

dokonalosti je jistě těžké. To však neznamená, že 
bychom se neměli snažit o výchovu mladého člo-
věka harmonického, tělesně zdatného, který se 
dokáže ovládat, je soběstačný, praktický, který 
dokáže samostatně rozhodovat, dává přednost 
kladným činům, ale současně je moderní a stačí 
tempu a potřebám dnešního života. 

Jistě chápete, že taková dokonalost není jedno-
duchá a přiznejme si, že opravdový ideál není 
vůbec snad možný. Měla by nám tato výmluva 
stačit a my bychom měli rezignovat? 

Není to způsob, jaký by volili skauti. JUNÁK 
(český skauting) je hnutí, které vynakládá veškeré 
úsilí na to, aby se naše děti přiblížily hlásaným 
ideálům. K tomu ovšem potřebujeme nejen dobré 
vůdce oddílů, smeček, rojů, rádce družin, ale také 
pomoc a porozumění rodičů, zde v našem městě. 
Rodiče by měli vědět, co přináší skauting. Měli by 
chápat své děti a podporovat jejich touhu být 
opravdovým skautem. 

Co to znamená? Umožnit začínajícímu skautí-
kovi, světlušce, vlčeti pravidelně navštěvovat 
schůzky družin a oddílů, či střediska rad. Zú-
častňovat se výletů a výprav, neboťjen tak neztratí 
kontakt s ostatními členy oddílu a ti takového no-
váčka dovedou až ke skautskému slibu, což je 
první velký závazek dítěte vůči svému okolí. 
Umožnit mu prožít život v letním táboře a projít 
všemi úskalími táborového života. Nezrazovatjej, 
když se hned všechno nepovede, nepodporovat 
jeho lenivost, když se mu do nějaké práce nechce. 
Jenom tak společně dokážeme z neotesánka udělat 
pořádného kluka. 

Junák především není organizací na odkládání 
dětí, není to organizace k pořádání bezcílné zába-
vy, která by jen vyplňovala volný čas mládeže. 
Junák je nejen hrou, ale učí žít podle určitých 
zákonů, je to hnutí dávající jasný žebříček hodnot 
a formující životní cíle každého jednotlivce. Kdo 
projde touto výchovou, ponese v sobě kladný ži-
votní názor až do konce života. 

Mnoho dnešních dětí se nerado ztotožňuje 
s pozitivními životními zásadami, často proto, že 
je kolem sebe nevidí, nebo se jim zdá, že jsou spíš 
lidem na obtíž. A tak | o zjištění, že skauting je 
rytířská životní norma, vyžadující od nich sebeká-
zeň a odpovědnost každého jednotlivce, z oddílů 
odcházejí a tráví svůj volný čas raději divoce v uli-
cích nebo mezi paneláky. A mnoho z Vás, rodičů, 
jim to ještě z neznalosti věci schvaluje. 

Na celém světě žije 32 miliónů skautů (v Ledči 
nad Sázavou je jich 78). Pomozte nám, aby vaše 
dítě patřilo také mezi ně a žilo, jak si představoval 
již v r. 1911 zakladatel českého skautingu A. B. 
Svojsík, v míru se svými přáteli, s lesní moudrostí, 
tábornickou unií, rytířským jednáním s druhými 
lidmi, zdatným zdoláváním překážek, životem 
zdravým a hlavně aby v tomto hledání vlastní 
identity vytrvalo. 

Pokud má někdo zájem přijít do našeho střediska, 
má možnost se přihlásit dne 9. února 1996 v klubov-
ně na ledečském hradě (spodní nádvoří) v 16.00 
hodin. Bohužel z klubovny na hradě dostal ledečský 
Junák výpověď, ale věříme, že MÚ v Ledči n. Sáza-
vou nám poskvtne náhradní prostory. 

A. B. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 

5.1. Svobodová Vlasta, Hradní 701 
15.1. Mrtková Růžena, Partyzánská 911 
28. 1. Kosinová Anežka, Souboř 20 

1.2. Vránová Věra, Růžová 403 
15.2. Kraj íček Václav, Koželská 406 
9. 2. Veleta František, A. Jiráska 783 

75. narozeniny 
1.1. Kroužek Miloslav, 28. října 772 

15. 2. Veletová Božena, J. Wolkera 828 
80. narozeniny 
17. 1. Radil Jaroslav, Sychrov 12 
13. 2. Fialková Božena, Zd. Fibicha 678 

NAROZENÍ 
27. 11. Kristová Alice, B. Němcové 753 
30. 11. Běloušková Kristýna, Zahradní 878 
30. 11. Vlnas Michal, M. Majerové 1076 

5. 12. Vaňková Aneta, M. Majerové 655 
11.12. Fiala Tomáš, Zahradní 890 
28. 12. Tvrdík Tomáš, Stínadla 1042 

ZEMŘELÍ 
Hoskovcová Anežka (1901) 
Habrek 11 
Švandová Marie (1911) 
Habrek 19 
Navrátilová Stanislava (1912) 
Zahrádecká 1011 
Řezníček Josef (1939) 
Hradní 701 

SVATBA 
9. 12. Doležalová Jarmila 

Ledeč 85 
Hurt Miroslav 
Kožlí 

TŘI KRÁLOVÉ 

Centrum - DDM LEDEČ NAD SÁZAVOU 

PROGRAM-JARNÍ PRÁZDNINY 
(12.2.-16.2.1996) 

PONDĚLÍ- Zimní stadion ve Světlán. S. 
-bruslení 8.00-12.30 

ÚTERÝ - Exkurze do sklárny v Tasících 
Huť Jakub 10.00-13.30 
Diskotéka 13.30-17.00 

STŘEDA - Počítačové hry + společenské hry 
9.00-12.00 
Plavánív Kutné Hoře 14.30 - 20.00 

ČTVRTEK - Za pokladem Háty Šeptouchovské 
9.30-12.00 
"Kufr" 13.30-16.00 

PÁTEK - Turnaj ve vybíjené 9.30-12.00 

Plavánív Kutné Hoře 14.30 - 20.00 

Bližší pokyny děti obdrží ve školách nebo u pracovníků 

Centra - DDM Ledeč n. S., telefonní číslo 2415. 

PROGRAM KINA 
Ú N O R 1996 

1 2 . STREET FIGHTER 
- POSLEDNÍ BOJ 

19.30 h. V hlavní roli populární 
Van Damme 

3. 2. FORREST GUMP 
19.30 h. V hlav. roli T. Hanks 
6.2. NELL 

19.30 h. Milostné filmové drama 
8. 2. SANTA CLAUS 

19.30 h. Vánoční filmová komedie 
10. 2. PROCHÁZKA V OBLACÍCH 
19.30 h. Romantický milostný příběh 
15.2. ŠÍLENÁ LÁSKA 
19.30 h. Úspěšný milostný příběh 
17.2. ZÓNA ÚNIKU 
19.30 h. Vzrušující příběh kolem letadel 
20 2 ZACHRAŇTE WILLYHO 2 
17.30 h. Willy se vrací a s ním báječná 

dobrodružství 
22. 2. PŘEPADENÍ 2 
19.30 h. V hlavní roli Steven Seagal 
24. 2. DVA V TOM 
19.30 h. Úspěšná filmová komedie 
29.2. SÍŤ 
19.30 h. Thriller, vzrušující příběh krásné 

Angele Bennettové. 

Základní umělecká škola ve spoluprá-
ci s radou rodičů v Ledči nad Sázavou 
uspořádá koncert žáků hudebního 
sboru ZUŠ dne 6. února 1996 v 17.00 
hodin v secesním sálu gymnázia. 

Mikuláš v Háji 
5. prosince ve večerních hodinách řádili čerti 

s Mikulášem snad všude, kde žijí děti. Také do 
USP Háj zavítala skupina ze Světlé nad Sázavou 
vedená Mikulášem panem Richardem Dobiášem, 
anděl a 6 čertů. 

Obyvatelé ústavu jsou sice dospělí, ale protože 
jsou mentálně postižení, prožívali společné chvíle 
se svými hosty přímo dětinsky. Byly i opravdové 
slzy z bázně z čertů, ale dárečky a milá slova Mi-
kuláše jim vrátila úsměv na tváře. 

Také odpolední vystoupení světelského 
dětského souboru "Škubánek" zeZŠ Komenského 
byl hezkým zážitkem všem obyvatelům ústavu. 

Daniela Seherová 

Vlastně se ani neví, kolik jich vlastně bylo. Na starých obrazech v římských katakombách jsou 
prý vyobrazení čtyři "tri králové". Tradice, podle níž byli tri, souvisí patrně s počtem darů, jež do 
Betléma přinesli (zlato, kadidlo, myrha). 

Jmény opatřil do té doby anonymní mudrce (astrology?) troyeský děkan Pierze Comestor ve 
12. století, snad při tom vyšel ze zkratky C+M+B, psané na dveře domů, jež by mohla znamenat 
Christus monsionem benedicat, nechť Kristus domu požehná. Jinak Kašpar je jméno perské, 
v češtině znamená správce pokladů, Melichar - jméno hebrejské, značí krále světla, Balthasar 
-jméno babylónské, přeloženo jako Bůh chrání život. Snad takto měla symbolizovat tri významné 
kulturní okruhy starověkého Východu. 

Na příchod tříkrálů se, zejména na vesnicích, lidé velmi těšili. Přišli tri chlapci oblečeni v bílém 
asi jako ministranti, na hlavách vysoké papírové koruny s písmeny K, M, B. Pozdravili a začali 
zpívat - My tri králové jdeme k vám... Dozpívali, napsali křídou písmena na dveře, poděkovali za 
koledu a šli do jiného stavení. Chlapci přinesli do chalup slavnostní náladu a poezii, v ten den už 
na ně celá ves čekala až s posvátnou úctou. 

Tak už víme, jak tri králové ke svým jménům přišli a proč po staletí 6. ledna každým rokem 
ožívají, aby přinesli požehnání do domu. 

Jsou spojeni s vírou tak silně, že jejich postavy vešly do lidových zvyků. Nebyli by to ani Češi, 
aby do této tradice nevnesli humor a nadsázku. Tak se třeba podpisy králů četly - Každý Mlynář 
Blázen, Který Málo Bere. Známe úsloví být (chodit spolu) jako tri králové, nebo naopak o neroz-
lučné trojici, event. dvojici doprovázené křenem, zvaným též (ten) černý vzadu. Kázat někomu tri 
krále napsati značí dotyčného "poslat za dveře", jinak vyhodit. Podívat se do knih tri králů značí 
v karty hráti. 

O.K. 
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