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SRPEN 
Osmý měsíc v roce se v starořímském kalendáři 

původně jmenoval sextilis, tj. šestý měsíc, neboť rok 
tehdy začínal březnem. Když udělil římský senát 
císaři Oktaviánovi titul Augustus (Vznešený), byl 
na jeho počest pojmenován tento měsíc augustus. 
A tento latinský název měsíce srpna přijala i většina 
evropských j azyků. 

Název našeho srpna by napovídal, že v tomto 
měsíci panuje srp, tedy žně. Byl však též vysloven 
názor, že název srpen patrně souvisí s litevským 
sirpsti, tj. zráti. 

v 

Cím v Ledči nad Sázavou žijeme a jak ? 

Máme tu měsíc sladký ovocem, sluncem (občas) 
a prázdninovou pohodou. V sípnu prý přicházejí na 
svět děti Slunce: nejhezčí a nejbystřejší. Doufejme, 
že alespoň druhý prázdninový měsíc nám přinese 
opravdu letní počasí. Hlídejte tedy meteorologické 
signály: mlhy na lukách, potocích a řekách, severák, 
který prý zvěstuje stálé a teplé povětří a také velké 
rosy, které milují vosy. To není jen pěkný rým, ale 
zkušenostmi opodstatněná pranostika. Vosy si totiž 
budují v tomto čase velká hnízda, většinou v zemi. 
Vosy tak mají při svých svatbách radost z ranní 
rosy, nebude rušeno jejich rojení a nehrozí 
vyplavení hnízd deštěm. Možná také proto, že 
dozrává ovoce, jehož šťávou se vosy k naší nelibosti 
živí. 

Nejznámějšími kritickými dny srpnových 
pranostik je Vavřinec a Bartoloměj. "Vavřinec 
- pnmí podzimec" 

Nezbývá nám nic jiného než maximálně 
využívat všech radostí léta, které nám alespoň 
trochu počasí dovolí, neboť vězte, že "Bartoloměj 
svatý (24.) odpoledne zkrátí a Augustin (28.) udělá 
z tepla stín. 

Zvolněný pracovní rytmus červencových dnů způsobený obdobím dovolených mě podnítil 
k tomu, abych Vám čtenářům Ledečských novin napsal o záležitostech, které Vás, jak se 
domnívám, zajímají. 

Prvořadým a velmi živým tématem je budoucnost nemocnice "Háj" u Ledče nad Sázavou. Je 
to rozhodující součást Zdravotnického zařízení města (ZZ), které je od 1. 3. 1996 majetkem 
Města. Zařízení včetně nemocnice slouží jak občanům Ledče nad Sázavou, tak i řady okolních 
obcí. Bohužel, jeho provoz je ekonomicky ztrátovou činností. Proto jsem na podnět městské rady 
vyzval představitele okolních sedmnácti obcí k finanční výpomoci ve prospěch nemocnice 
"Háj". Dvanáct z nich je ochotno v letošním roce vypomoci. Za projev solidarity j im touto 
cestou upřímně děkuji. Ztrátový provoz není jedinou a snad ani hlavní bolestí nemocnice. 
Daleko závažnější problém spatřuji ve špatném fyzickém stavu objektu nemocnice jak vně, tak 
především uvnitř. Neopomenutelným faktorem, který ovlivňuje budoucnost nemocnice, je stav 
a stáří přístrojového vybavení. Platí a bude zřejmě -ještě výrazněji platit, že budoucnost naší 
nemocnice nelze odvozovat od regionální spádovosti, ale především od zájmu pacientů o léčení 
právě v ní. Pacienta bude zajímat, jaké prostředí, ale i jaké léčebné metody a možnosti mu v Háji 
budou nabízeny. Vyjití vstříc těmto budoucím nárokům předpokládá značné investice ze strany 
majitele a tím je Město. Rozhodující slovo o tom, jak v Háji dál, bude muset říci městské 
zastupitelstvo. 

V jihovýchodním koutu ledečského náměstí proti gymnáziu stojí omšelý dům č.p. 205. Byl 
postaven v roce 1924 panem Reichem. Dlouhá desetiletí nebyl řádně udržován. Po roce 1990 se 
stal majetkem Města. V loňském roce požádala Město o jeho odprodej společnost ATOS. 
Záležitost od té doby prošla mnoha peripetiemi. Jednalo se i o formě podílového spoluvlastnictví 
Města s firmou ATOS. Touto možností se zabývala i pracovní porada zastupitelstva dne 3. 4. 
1996. Společnost ATOS však najednání přišla s pozměněným návrhem, který nebyl pro Město 
akceptovatelný. Proto řádné zasedání MZ dne 10. 4. 1996 rozhodlo zveřejnit záměr dům č. p. 205 pronajmout či prodat. Pro ten účel byl na dům 
vypracován znalecký posudek. Na zveřejněnou nabídku přišly tři odpovědi vesměs" projevující zájem o prodej domu. Genově se pohybovaly od 
1.450.000,- Kč do 1.550.000,- Kč. Zastupitelstvo dne 10. července t. r. pro jejich neuspokojující výši rozhodlo dům č. p. 205 neprodat, MZ došlo 
k závěru, že na domě se provede generální oprava-s časovým horizontem její realizace odvislým od vývoje finančních možností Města. 

Při jednání o rozpočtovém provizoriu na únorovém zasedání MZ se hovořilo o možnosti privatizace šesti nejmenších bytových domů Města. 
V květnu t. r. byl všem nájemníkům v těchto domech zaslán dopis, ve kterém byli dotázáni, zda mají zájem o privatizaci domu, ve kterém bydlí, 
a jakým ze dvou způsobů v dopise vyjmenovaných. Kromě obyvatel domu č. p. 890, odkud nepřišel žádný ohlas, odpověděla většina dotázaných. 
Z odpovědí lze odvodit, že existuje určitá míra zájmu o privatizaci, avšak výhradně způsobem daným použitím zákona č. 72/1994 Sb. 
Předpokládám, že po projednání v městské radě bude záležitost předložena k posouzení a rozhodnutí městskému zastupitelstvu. 

Bytová problematika je tématem horkým a nepomíjejícím. Je nutné říci, že platná legislativa staví mnohdy majitele bytů, v našem případě 
Město, do role bezmocného. Tento stav nás přesto neodrazuje od úsilí hledat způsob, jak rozšířit možnost občanů získat pronájem městských bytů. 
Proto zahajujeme výstavbu bytů formou půdních vestaveb za použití státního příspěvku, který se nám podařilo získat. 

S bydlením souvisí mimo jiné i produkce odpadů, které je v lepším případě možné druhotně využít, v horším pak je uložit na skládku. Dosud 
v Ledči užívaná nezajištěná skládka "RAŠOVEC" je nyní uzavřena pro ukládání veškerých odpadů. Po vyhotovení studie zpracování konečného 
tvaru skládky (její součástí je jak zaměření tělesa skládky, tak plynometrický průzkum) podá Město Ledeč n. S. k nadřízenému orgánu žádost 
o povolení skládkování vybraných druhů odpadů. Po vydání povolení bude vypracován nový provozní řád skládky upravující její omezený provoz 
na dobu dvou let. Pak by mělo dojít k jejímu konečnému uzavření. Likvidace tuhých komunálních odpadů je pro obyvatelstvo města zajištěna 
smluvním vztahem mezi Městem Ledeč n. S. a společností s r. o. COMPAG Batelov. Ta smluvně obstarává likvidaci odpadu i místním 
podnikatelským subjektům. Přesto se někteří občané ubírají cestou bezohlednosti vůči ostatním a zakládají černé skládky. K našim záměrům v této 
oblasti patří i zřízení sběrného dvora, kam by občané dávali odpad, který nelze odložit do nádob na TKO u obytných domů, či do nádob určených 
pro tříděný odpad, které jsou skupinově rozmístěny po městě. 

Výše zmíněná bezohlednost těch, kdo zakládají černé skádky, mě přivádí k tématu obyčejného lidského soužití v našem městě. Ledeč nad 
Sázavou obývá přes 6.000 lidí. Je to pestrá směsice. Jsou tu ti, kteří mají rádi hlučnou hudbu a zábavu, jiní naopak touží po klidu a tichu. Na 
sídlišti je zase ožehavým problémem počínání majitelů psů. Jejich miláčkové podle stížností, které slyším či čtu, znečišťují svými exkrementy 
pískoviště a jiné prostory, které mají sloužit především dětem. K řešení sporů vzniklých z těchto střetů zájmů existují jako pomůcky zákonná 
ustanovení či vyhlášky. Jejich použití však upravuje narušené vztahy jen nucené a většinou dočasně. Vše by bylo podstatně snadnější, kdyby 
u každého z nás byla k nalezení ochota vnímat toho druhého a brát na něj ohled. Záleží to jen a jen na každém z nás osobně. Máme to ve své moci. 
Je třeba jen chtít. Jan Hálek, starosta města 



Zateplování pavilonů základní školy v Nádražní ulici 
Objekty ZŠN byly postaveny v letech 1967-68 jako klasická zděná stavba z cihel o tl. zdi 

37,5 cm se zdvojenými kyvnými a vyklápěcími okny a původně s plochou střechou. V tomto 
provedení stavba již dávno nevyhovuje tepelně technickým požadavkům, což prokázaly 
i výpočty tepelně technického posouzení. Tepelné ztráty představují téměř 39 % a největší podíl 
z celkové ztráty na nich mají okna a dveře - 59 % a vnější stěny - 3 4 % . 

V roce 1995 vyhlásilo MŠMT Program zkvalitňování technického stavu škol a školských 
zařízení spočívající v 50 % dotování vybraných akcí. Město Ledeč nad Sázavou se do tohoto 
programu přihlásilo čtyřmi akcemi. Vybrána byla jedna a to právě Zateplení ZŠN. 

Návrh zateplení byl vypracován v sedmi variantách lišících se od sebe druhem použitého 
izolačního materiálu a druhem případně vyměňovaných oken v cenových relacích od 2 do 7,5 
mil. Kč. Podle finančních možností města, které musí hradit druhých 50 % nákladů, byla 
vybrána varianta zateplení obvodového pláště POLYSTYRENEM bez výměny oken, 
o celkovém rozpočtu 2170 tis. 

Prováděcí projekt vypracovala firma INEPOS, s. r. o. Ledeč nad Sázavou a z výběrového 
řízení vyšla vítězně jako zhotovitel prací firma E U R O M O N T Jihlava. Termín provedení prací 
byl smluvně stanoven od května do září 1996. 

Práce spočívají v přiložení izolace z POLYSTYRENU tl. 5 cm na penetrovanou venkovní 
stěnu do speciálního tmelu. Polystyren se ještě kotví talířovými hmoždinkami a po vytmelení 
spar se na něj nanáší další vrstva tmelu, do které se ukládá skleněná tkanina k překrytí spar a ta 
se znovu upraví nánosem tmelu. Po zaschnutí a přebroušení se nanáší speciální omítková stěrka 
Renop. Konečnou úpravu bude tvořit nátěr, v našem případě ve dvou odstínech béžové barvy. 
Souběžně s pracemi na omítce se provádí výměna atikových a parapetních plechů vč. nátěrů 
a barevně budou upraveny i sokly budov a vstupní část. 

Termín zahájení - květen 1996 byl dodržen, práce až na drobné nedostatky, postupují dobře, 
ale brzdí je nepříznivé počasí (stěrky nelze nanášet za deště ani vyšších teplot). I přes tyto 
problémy firma PSJ Jihlava (převzala EUROMONT) se svým subdodavatelem V M T Jihlava 
zaručují včasné dokončení prací ve smluvně dohodnutých termínech. 

Výsledkem dokončené akce by měly být úspory v nákladech na palivo a energie cca 45 tis. 
Kč, ale i celkové zlepšení vzhledu budov a vnitřního klimatu pro děti a učitele. 

Aby efekt zateplování byl úplný, bude ještě třeba vyměnit či j iným způsobem zateplit okna. 
Na trhu se objevila firma MIJA Bludov u Šumperka, která takové řešení má. Spočívá v instalaci 
třetího skla ke stávajícím zdvojeným křídlům a Město Ledeč nad Sázavou uvažuje podle 
finančních možností s provedením v roce 1997 nákladem cca 750 tis. Kč. Celkové úspory 
v nákladech by pak měly ročně dosáhnout cca 130 tis. Kč v současných cenách. 

Bohumil Svoboda, vedoucí S laSMM 

foto J. Bárta 

Nákupní ceny dne 30. 7. 1996 
Kure Máslo Mléko Cukr 

krupice 
Mouka 
polohrubá 

Celkem 

Sázav anka 70.- 25.60 10.40 23.50 10.90 140.40 
Vítal 65.- 25.20 10.50 23.- 10.- 133,70 
Potraviny KL 66.- 23.- 10.20 22.50 10.50 -132.20 
HARD 66.- 23.20 10.- 21.80 9.90 130.90 
BÍBA 67.- 24.20 10.- 22.50 10.- 133.70 
APERIT M E N D L 64.- 24.- 10.- 22 - 9.80 129.80 
SEVERKA 68.- 24.- 10.- 22,40 10.20 134.60 

Romantický Šeptouchov 
Nedávno tomu bylo právě 100 let, co byl zalesněn kopec nad řekou Sázavou, který dostal 

romantické jméno "Šeptouchov". 
Nelze je j v Ledči nad Sázavou přehlédnout, nelze je j minout v době, kdy nás potkávají první 

lásky, první hluboká přátelství. 
Tento lesopark by mohl^ vyprávět mnoho románků a historek. Nejeden manželský pár 

"ledečáků" vznikal právě na Septouchově. 
Před válkou jej vlastnilo Město, byla na něm zbudována dřevěná vysoká rozhledna, která 

s mnoha lavičkami, altánky a okrasnými keři lákala občany a hosty města k příjemným 
procházkám. 

Po válce se vše změnilo. Šeptouchov je stále chráněná krajinná oblast, jen místo dřevěné 
rozhledny stojí nyní televizní vysílač. 

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Ledči dal podnět současnému nájemci - lesní 
společnosti, aby zkulturnilo estetický vzhled skály u řeky vykácením náletového porostu a tím 
se i omezilo narušování skály kořeny keřů. 

Takže ledečský lesopark Šeptouchov opět zkrásněl, opět je atraktivním místem nejen pro 
milence, ale i pro turisty. Daniela Geherová 

Zprávy z radnice 
- 10. července se konalo zasedání MZ. Na něm byla 

schválena novelizovaná obecně závazná vyhláška č. 7/96 
o použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení na 
území města Ledeč n. S." V souvislosti s touto novelizací 
bylo schváleno vypsání druhého kola výběrového řízení 
pro uchazeče o půjčku. Dále byla schválena pod č. 8/96 
novelizace vyhlášky pro stanovení příspěvku na částečnou 
úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školní 
družiny. V nové vyhlášce je rozšířen okruh rodičů 
s částečným osvobozením od platby příspěvku a příspěvek 
je nyní členěn na základní a pohyblivý, čímž nebude 
docházet k tvrdostem, když dítě pro nemoc toto zařízení 
nenavštěvuje. 

- MZ převzalo závazek přispět v r. 1997 na nákup nového 
hasičského vozu, částkou 300 tis. Kč. Nový hasičský vůz 
CAM IVA, francouzské výroby, osazený vysokotlakou 
technikou, pro umožnění šetrných zásahů na věžácích 
v sídlištní zástavbě, bude stát 5 mil. Kč. 

- Mezi ulicemi Melechovskou a Havlíčkovou byla 
bezejmenná slepá ulice, která na MZ dostala název 
Spojovací. Ulice bude zrekonstruována podle projektu, 
který byl zadán. Vlastní realizace se opozdí, protože bude 
vyčkáno na plynofikační projekt. Touto ulicí je totiž 
předběžně plánován přívod plynu do ulice Melechovské a 
s plynofikací Ledče by se mělo začít podle dosavadních 
dohod v I. pololetí příštího roku. 

- MR rozhodla o podání žalob na neplatiče nájemného. 
Neplatiči dluží Městu cca 300 000 Kč a vystavují se 
nebezpečí, pokud nebudou reagovat na výzvu k zaplacení, 
že zaplatí i nemalé soudní výlohy nebo i přestěhování do 
holobytů, event. jen přístřešků. (O stavbě holobytů pro 
neplatiče už bylo rozhodnuto). 

UPOZORNĚNÍ 
V době od 1. srpna 1996 (od 

uzavření skládky RAŠOVEC) do 
doby schválení dalšího provozu 
skládky OkU - referátem životního 
prostředí se souhlasem CIZP, bude 
umožněno občanům města ukládat 
velkoobjemový domovní odpad, 
včetně odpadu zeleně, do kontejnerů 
Technických služeb. Bližší informace 
poskytnou pracovníci Technických 
služeb, kteří zajišťují i spojení na 
firmu COMPAG Batelov. 

Město Ledeč nad Sázavou obnovuje 
tradici pravidelných sobotních trhů 

na Husově náměstí 

TRHY 
V LEDČI NAD SÁZAVOU 

Naším záměrem je především rozšířit 
nabídku zeleniny, potravin 

a řemeslných výrobků. 

TRHY SE BUDOU KONAT 
KAŽDOU SOBOTU DOPOLEDNE 
ve vyhrazeném prostoru Husova 

náměstí. 

Srdečně zveme všechny prodejce 
se zajímavým zbožím, 

které u nás obohatí sortiment 
nabízených produktů a výrobků 

ke spokojenosti našich spoluobčanů. 



O ledečské synagoze 
Měsíčník židovských náboženských obcí 

v Českých zemích a na Slovensku Roš 
chodeš uveřejnil ve svém červencovém čísle 
článek o ledečské synagoze. Velmi pozitivně 
v něm autor M. Malý hodnotí aktivitu 
ledečského historika a písmáka Františka 
Plevy a současně také děkuje starostovi města 
Janu Hálkovi za obětavou pomoc a spolupráci 
při zachování a rekonstrukci této ojedinělé a v 
širokém okolí nejstarší (z r. 1739) a stavebně 
nejzajímavější (venkovské baroko) synagogy. 
Vždyť nechybělo mnoho a komunistický 
režim ve své velkopanské necitlivosti tuto 
zajímavou náboženskou stavbu srovnal se 
zemí. Ještě v roce 1989 se v územním plánu 
města Ledče n. S. počítalo s vybudováním 
autobusového nádraží právě v místech 
židovské modlitebny. A především díky F. 
Plevovi, který se zasadil o jmenování této 
stavby kulturní památkou (Ministerstvem 
kultury ČR v r. 1991), se definitivně 
synagoga zachránila. 

V současné době začínají rekonstrukční 
práce na této významné ledečské stavbě, ve 
které také zazněla nenalezená skladba 
Gustava Mahlera, kterou mladý skladatel 
složil při návštěvě ledečských příbuzných. 
V nejbližších měsících se počítá s generální 
opravou krovu, výměnou střešní krytiny za 
původní štípaný šindel, zhotovením měděné 
klempířské konstrukce, zřízením nové 
elektroprípojky a odizolováním zadního 
traktu. Restaurovaný interier bude doplněn 
o expozici věnovanou historii zdejší židovské 
obce a okolních komunit, zaniklých ve druhé 
světové válce a slavným rodákům, především 
Marii Hermanové - Mahlerové a jejímu 
synovi Gustavu Mahlerovi. 

Obnova této památky a současně 
probíhající oprava ledečského židovského 
hřbitova napomáhají navazovat zpřetrhané 
spojení se zaniklým multikulturním 
společenstvím Střední Evropy, které od 
středověku tvořilo české, německé a židovské 
obyvatelstvo. Miloš Doležal 

Vážení přátelé, 
je mou milou a radostnou povinností sdělit 

Vám, že v děkanském kostele svatého Petra 
a Pavla v Ledči nad Sázavou máte možnost 
zakoupit velmi krásnou prvotinu bratrů 
Veithových s názvem "CREDO". Námět 
k nahrávce, která byla natočena letos na jaře 
v brněnském rozhlasovém studiu, pochází 
z dílny bratrů: P. Pavla, P. Zdeňka a P. Jiřího 
Veithových a Igora Vavrdy. Komu bratři 
Veithové nic neříkají, připomínám, že se 
jedná o Patera Pavla Veitha - našeho 
lipnického slavíka - a jeho bratry. Otec Pavel 
společně se svou maminkou měl v Ledči již 
několik velmi úspěšných recitálů, jak 
v děkanském kostele, Husově sboru, tak i v 
ledečském kině, kde naposledy zpíval 
maminkám při příležitosti jejich svátku 
v květnu 96. Jednalo se vždy o mimořádné 
chvíle pohody, radosti, pokoje a lásky, které 
jsou tak potřebné v tomto uspěchaném světě 
stálých starostí. Nyní společně se svými 
bratry vydává ucelený soubor písní. Uslyšíte 
jak velmi známé krásné písně (např. Ave 
Maria, Vejdi pod střechu mou. Přijď světlo 
mé, Jako řeka a další), tak Zpěvy z Taize 
(např. Magnifikat a další), taktéž hudbu 
Antonína Dvořáka (Otče můj a matko má). 
Společně Vás programem bude provázet 
moudré slovo Radovana Lukavského 
a smíšený sbor nadšeného mládí - studentů 
Gymnázia kpt. Jaroše z Brna. 

Nezbývá než říci - vřele doporučuji, 
nenechte si ujít tuto radost ! Pro úplnost 
dodávám, že "CREDO" je možno koupit na 
magnetofonové kazetě, nebo bude-li zájem, 
na kompaktním disku ve vstupní místnosti do 
děkanského kostela v Ledči n. S. Ma 

K ledečským lékárníkům 
Na přelomu 30. a 40. let vystřídali PhMr. Marii Přerovskou na ledečské lékárně PhMr. 

Hermína a PhMr. Karel Nebeský. V lékárně byli celou válku a zanedlouho po osvobození pak 
odjeli do Chodova u Karlových Varů. Karel Nebeský byl chytrý a zajímavý člověk, byl 
filatelistou, v lékárně vyráběl i speciální "žaludeční hořkou" lihovinu. Po květnu 1945 pak 
založil ve městě junáckou organizaci. Ale i další jeho život byl plný aktivit. Požádal jsem svého 
přítele z Městečka u Křivoklátu Františka Jiskru, aby přiblížil tohoto vzácného člověka. 
A František Jiskra napsal: 

Vím, že manželé Nebeských působili v Jesenicích u Rakovníka. Karel Nebeský se v této 
době věnoval svému koníčku, kterým byla archeologie a historiografie. Jezdili za ním nadšenci 
i studenti z Prahy, s nimiž dělal v regionu terénní výzkumy a publikoval to. Když se dostal do 
důchodového věku, tak si zakoupil domek pod hradem Křivoklátem a bydleli zde s rodinou své 
dcery. V jejich bytě bylo plno skříní plných knih. I nadále za ním jezdili zájemci a nadšenci, 
dokonce až z Moravy a hezky mu říkali "strýců". Brzy se seznámil i s archiváři na místním 
hradě, kde tehdy byly umístěny archiválie i z Prahy. Proto K. Nebeský našel právě zde studnici 
historických dokladů pro svoji publikační činnost a vypisování gruntovních, robotních 
i dobových událostí. Seznámil jsem se s ním i já a zaujala ho pamětihodnost "Ohnivcovy vsi". 
K tomu musím vysvětlit, o co šlo: 

V raném středověku mívali vladaři a panovníci v každém kraji tzv. ohnivce. Tito v rozkazech 
podléhali pouze jim. Jejich úkolem bylo, že jeli na bílé brůně, oděni v červený šat a s hořící 
smolnicí vypalovali zboží odpůrců či zpupných, ať to bylo v době válek nebo nepokojů. Za tuto 
službu bývali zproštěni roboty a udělovány jim držebnostě. V obci Městečko, spadající pod 
vrchnost v Křivoklátě, tu pobývali Jakub Čarda, Simon Šíp aj. Karel Nebeský tuto záležitost 
zpracoval, ale publikace je pouze v rukopise o třech dílech. 

Jmenovaný také zpracoval historii mlýnů v povodí Rakovnického potoka, dále Rokytné 
a džberových lázní v podhradí. Pustil se rovněž do historie obce Roztoky a mně si postěžoval, že 
když vše pracně "zchrastil dohromady", měl nepříjemnosti. Uvedl totiž i některé dobré stránky 
některých feudálů na Křivoklátě. Např. to byl kníže Karel Egon z Fiirstenberku, který na 
vídeňském sněmu prosazoval právo volební i pro poddané. Ale neuspěl tam pro zamítavé 
stanovisko šlechty. Zpracovanou publikaci dal na MNV, ale brzy se k němu dostavil holobrádek, 
který kategoricky požadoval, aby ihned změnil onu pasáž. Autor se zaštiťoval historicky 
doloženými fakty, ale neuspěl. A tak si raději svoji zajímavou studii odnesl domů. 

Zakrátko poté mu zemřela žena a K. Nebeský to nesl velice těžce. Jak ona, tak i on rádi 
chodili do Městečka. Už Alois Jirásek o jeho založení uvádí zajímavou pověst. Hovoří se, že 
když královna, dlíc na hrádku (tak slul Křivoklát), ráda chodila s doprovodem proti toku 
Rokytné na stranu půlnoční - k severu - kde v rozkvetlém údolí bylo slyšet zpěv ptactva, bylo 
utěšeně a tam, jak se z lesů a niv vlévala bystřina do potoka, ráda usedala na pažit, aby sobě 
odpočinula. Říkávala, že toto je moje zamilované "místečko". A když sama měla v hrobce 
českých králů důstojné místo, lid z této osady je nazval "Městečko". 

PhMr. Karel Nebeský svoji paní dlouho nepřežil a brzy skonal, a tak se naplnilo obapolné 
shledání vzácně se doplňujícího manželství. 

Je tedy užitečné si připomenout lidi, kteří žili v Ledči n. Sázavou, ale posléze je osud zavál 
jinam a i tam žili a pracovali ku prospěchu všech. Dr. Miroslav Vostetek 

Klima na Ledečsku 
Letošní léto asi má lokoho nadchne svým nestálým počas ím. I když Slunce, které j e ve znamení 

Lva. by mělo přinést ne jkrásnějš í počasí, dá se říci. že opak je pravdou. Netypický průběh tohoto léta 
mě přivedl na myšlenku seznámit čtenáře se studií k l imat ických podmínek v našem regionu. Třeba 
Vám při jde vhod pár za j ímavých čísel, až Vám budou kupy deště vytrvale bubnovat do oken či stříšek 
stanů. Možná Vás některé údaje zaujmou, př ípadně je předhodíte rodině jako kviz - když už je to "psí" 
počasí. 

- p růměrná roční teplota vzduchu 6.9 s tupně Celsia 
- průměrná teplota v červenci 16,6 stupňů Celsia 
- průměrný počet letních dnů za rok (tj. nad 25 st. C) 28.7 
- p růměrný počet t ropických dnů za rok (tj. nad 30 st. C) 2.8 
- p růměrný počet mrazových dnů za rok (tj. pod -0.1 st. C) 12272 
- průměrný počet arkt ických dnů za rok (tj. pod -10.0 st. C ) 2,4 

- p růměrná roční relativní vlhkost vzduchu 80 9c 
max. v XII 88 9c 

min. v V 73 % 

- průměrný roční počet d nů j a sných 39,8 
zamračených 135.8 

s mlhou 72,1 
s bouřkou 25,8 

bez slun. svitu 104,2 

- p růměrný roční úhrn srážek 635 mm 
max. v VII 79 m m 

IV - IX (veget. období) 386 m m 
X - III (z imní období) 249 m m 

- průměrný roční počet dnů se srážkami 0.1 m m a více 151,4 
- p růměrný roční počet dnů se srážkami 1.0 m m a více 116,4 
- p růměrný roční počet dnů se srážkami 10.0 m m a více 16,8 
- p růměrný roční počet dnů se sněžením 41,0 

max. v I 16,5 
- p růměrný roční počet dnů se sněhovou pokrývkou 45,7 

max. v I 16.5 

- p růměrná výška sněhové pokrývky 28 cm 

Větrné poměry 
Průměrná rychlost vě t rného proudění nad zá jmovým územím činí 1.8 metrů za sekundu. 
Co se týče ročního procentuálního zastoupení jednot l ivých směrů větru, poměry jsou následující : 
SZ (21.7 9c): JV (17.0 9c): Z (10.7 9c): S (8.7 9c): J (8 .0 9c): V (6.6 9c): JZ (6.2 9c): SV (4.6 9c): bez 

určení směru (25.4 9c). 
Celoroční převládání SZ a JV vzdušného proudění je n a Ledečsku více než patrné. V letním období 

nabývá převahy SZ směr. v z imním zase JV. 



Postřehy z Dánska (2) 
Dnes si řekneme něco o politických 

stranách, spolkovém a svazovém životě. 
Dánové nijak netíhnou k politickým 
stranám. Nej silnější strana sociálně 
demokratická má kolem 80 000 členů 
a ostatní strany ještě méně. spodní hranice 
je kolem 2 000 členů strany. Naproti tomu 
nepolitické organizace představují zájmy 
převážné většiny obyvatel. Ochránci 
přírody mají kolem 200 000 členů, 
organizace důchodců téměř 1,5 milionu 
a odbory 2,8 milionu členů z celkového 
počtu 3,2 milionu pracujících. 

Nejsilnější odborovou ústřednou je před 
sto lety založená S I D. V té době byla 
oporou méně kvalifikovaných dělníků. 
V současné době má 335 000 členů. 
Odborové ústředny jsou organisovány 
podle oborů bez ohledu na politické nebo 
náboženské cítění. Měsíční poplatek 
odborům se pohybuje od 300 do 800 Kč, 
z toho však jde na organizační práci malá 
část. Větší část jde do osikového fondu, ze 
kterého může člen odborové ústředny 
v době ztráty zaměstnání obdržet až 90 % 
mzdy po dobu šesti měsíců. 

V Dánsku neznají však odbory naše 
dřívější podmínky rekreace. Nejsou 
vlastníky žádných rekreačních objektů, 
mají svoje cestovní kanceláře, které 
vyhledávají vhodná rekreační zařízení 
doma i v zahraničí. Poplatek za pobyt je 
o 10 - 15 % nižší než obvykle, což je dáno 
velkou klientelou. 

Zaměstnání je pouze vztahem na úrovni 
zaměstnavatel - zaměstnanec. Odbory ale 
sjednávají podmínky se zaměstnavateli a v 
případě sporů vstupují do nich. 

Odbory se starají o rozšiřování dalšího 
vzdělání, svým absolventům nedávají 
žádná vysvědčení. V Kodani byla tato 
škola založena j iž v roce 1924 a nyní se 
zde denně vystřídá kolem 700 lidí. 

Odborové ústředny jsou zastřešeny 
celostátní odborovou ústřednou. V Dánsku 
platí přísloví "Silné odbory jsou jistotou 
Dána". 

Další část populace a to důchodci nejsou 
ani v Dánsku jednotní. Vysoká je však 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 
28. 8. Šedivá Hana, 

nám. Svobody 107 
1.9. Rývová Věra, 

A. Jiráska 785 
2. 9. Drahokoupil Josef, 

J. Haška 571 

75. narozeniny 
26. 8. Kosprd Jan„ 

Havlíčkova 449 
11.9. Závišková Zdenka, 

Na Žižkově 369 

80. narozeniny 
22. 8. Tvrdíková Božena, 

Zoufa lka 11/1022 
3.9. Samohelová Marta, 

Obrvaň 32 

93. narozeniny 
29. 8. Tůmová Marie, 

Husovo nám. 59 

Narození 
1. 7. Monika Štěpánková, 

J. Wolkera 843 
8. 7. Štěpánka Vrbová, 

M. Maje rové 667 

Úmrtí 
8. 7. Zdenka Suchá, 

Husovo nám. 239 (nar. 1923) 

jejich organizovanost v různých svazech 
a počet členů se pohybuje kolem 1,5 
milionu. Jejich vliv na politiku komuny je 
dán systémem voleb. V komunálních 
volbách souběžně s volbou orgánů komuny 
se volí rada starších, do které mohou 
kandidovat osoby starší 60 let a jsou voleni 
taktéž lidmi nad 60 let. Rada starších je 
poradním orgánem komuny v oblasti 
otázek dotýkajících se starých lidí. Orgány 
komuny totiž financují a řídí domovy 
důchodců a pečovatelskou službu. 
Zdravotnická péče je zdarma. J.B. 

PROGRAM KINA 
ZÁŘÍ 1996 

Na sn ímku Váni p ř e d s t a v u j e m e "A" d ružs tvo Ledče těsně před u tkán ím s V ízkovou Koz lovnou Praha 
na le tošních P ivn ích s l avnos tech . 
Z l e v a - n a h o ř e : t renér "A" Mi ros l av K o u b a . Ví ta Pechanec . Ladis lav Ka l ivoda . Mi lan Kavka . Petr 
M á l e k . R o m a n Břez ina , L ibo r Č a p e k , t renér "B "Jaros lav H a b á s k o 
Z l e v a - dole: T o m á š D v o ř á k . Ja ros lav H a b á s k o ml. . R a d e k Z ika . Micha l O u ř a d a . Jiř í Brož . Josef 
K ř i v o h l a v ý 

VLAK PLNY PENEZ 
Dobrodružný film 

VODNÍ SVĚT 
V hlavní roli K. Costner 

12 OPIC 
Filmová sci-fi komedie 

POSTEL PLNÁ RŮŽÍ 
Film USA 

Čtvrtek 12. 9. KRTEK VE MĚSTĚ 
16.00 h. , Barevné dětské pásmo 

Sobota 14. 9. Dr. JEKYLL A SLEČNA 
HYDE 
Dobrodružná komedie 

KOLJA 
Filmová komedie, v hlavních 
rolích Zd. Svěrák, A. Cha-
lomon, L. Šafránková 
ŠARLATOVÉ PÍSMENO 
Podle románu The Scarlet 
Letter 

Čtvrtek 19. 9. JÍZDA 
16.00 h. Film o dvou kamarádech 

v zeleném kabrioletu 

Čtvrtek 19. 9. POSLEDNÍ TANEC 

Úterý 3. 9. 
20.00 h. 

Čtvrtek 5. 9. 
20.00 h. 

Sobota 7. 9. 
20.00 h. 

Úterý 10. 9. 
20.00 h. 

20.00 

Úterý 17. 9. 
16.00 h. 
17.30 h. 
20.00 h. 

Středa 18. 9. 
20.00 h. 

20.00 h. 

Sobota 21. 9. 
20.00 h. 

V hlavní roli S. Stoneová 

BLÁZNIVÁ 
STŘELA 33 1/3 
Americká bláznivá komedie 

NAVŽDY SPOLU 
Úspěšný filmový příběh čtyř 
děvčat a co se stalo 
po 20 letech 

PTAČÍ KLEC 
Nejlepší komedie roku ! 

Sobota 28. 9. PŘEPADENÍ 2 (Temné 
20.00 h. území) 

V hlavní roli S. Seagal 

ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 
PODZIM 1996 

MUŽI "A" 

Úterý 24. 9. 
20.00 h. 

Čtvrtek 26. 9. 
20.00 h. 

Dne S kým Doma Odjezd Začátek 
Venku 

Odjezd 

11. 8. NE KF - AFK 
CHRUDIM "B" D 17.00 

17. 8. SO NAČEŠICE - KF V 15.00 17.00 
25. 8. NE KF - VAMBERK D 17.00 
1. 9. NE KRÁLÍKY - KF V 13.00 17.00 
8. 9. NE KF - DEŠTNÉ 

v 0 . h. 
D 17.00 

15. 9. NE POLIČKA - KF V 13.15 17.00 
společně s dorostem 
22. 9. NE KF-CHOCEŇ"B" D 16.30 
29. 9. NE KF - SLATIŇANY D 16.30 
5. 10. SO DOBRUŠKA-KF V 12.45 16.00 
13.10. NE KF - ŘEDMĚŘICE D 16.00 
20. 10. NE LÍPA n. 0. - KF V 12.15 15.30 
27. 10. NE KF - PŘELOUČ D - - 14.30 
3. 11. NE SKUTEČ - KF V 10.00 14.00 
společně s dorostem 
10. 11. NE NAHRADNI TERMÍN 14.00 

ROZLOSOVANI SOUTĚŽI 
PODZIM 1996 
DOROST "A" 

Dne S kým Doma Odjezd Začátek 
Venku 

Odjezd 

11. 8. NE KF - ŽDÍREC D 15.00 
17. 8. SO ROSICE V 8.00 10.00 

u CHRASTI - KF 
25. 8. NE KF - PARDUBICKY D 15.00 
1. 9. NE SVĚTLA - KF V 14.00 15.00 
8. 9. NE KF -LOKO D 15.00 

PARDUBICE 
15.9. NE HLINSKO-KF V 13.15 15.00 
22. 9. NE KF - CHOTĚBOŘ D 14.30 
29. 9. NE KF - SLATIŇANY D 14.30 
5. 10. SO HABRY-KF V 13.00 14.00 
13. 10. NE KF-PARAMO D 14.00 

PARDUBICE 
20. 10. NE H. MĚSTEC - KF V 11.45 13.30 
27. 10. NE KF- PŘELOUČ D 12.30 
3. 11. NE SKUTEČ - KF V 10.00 12.00 
10. 11. NE NAHRADNI TERMÍN 12.00 
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