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Dřevěná krása 
Člověk, kterému příroda dá 

do vínku hluboký cit pro umění, 
se nikdy nenudí, nikdy necítí sa-
motu. 

Také pan Jaroslav Urban 
z Ledče nad Sázavou již od nej-
útlejšího dětství měl velkou zá-
libu ve vyřezávání ze dřeva, 
různé postavy, plastiky na zeď 
či sousoší, ale i totemy pro skau 
ly. Nej vyšší totem vyřezal pro 
ledečské skauty, který je 
z jednoho kusu dřeva a měří 12 
metrů. 

A co nejraději pan Urban vy-
řezává ? Jak sám řekl, vše, co si 
lidé přejí. A ti si přejí nejčastěji 
akty žen a hlavy čertů. A kolik 
věcí již pan Urban vyřezal ? To 
se prý už nedá ani spočítat. 

V jeho dílně to překrásně 
voní lipovým dřevem, ale také 
včelím voskem, kterým se vyře-
závaný výrobek napouští. Člo-
věku je milo na duši, když 
hovoří s tak šikovným mladým • 
mužem, s člověkem, který svým 
uměním rozdává radost a krásu. 

Daniela Geherová 

v 

VOS zahájila svoji činnost ! 
Započatý školní rok 1996-97 byl na základních i středních školách ovlivněn změnami. Došlo 

k prodloužení základní školní docházky na 9 roků (základním školám se zvýšila kapacita, střed-
ní školy většinou nemohly otevřít první ročníky). Bylo zrušeno pomaturitní studium, které na-
hrazuje studium na vyšších odborných školách. 

O získání statutu Vyšší odborné školy strojnické pro naši školu v Ledči nad Sázavou jsme 
Vás již informovali. Přes pozdní termín schválení na MŠMT ČR se ke studiu na naší škole při-
hlásilo 55 studentů a 33 jich bylo přijato. Potvrdil se tak nás předpoklad, že tento typ studia 
i zvolený obor je pro náš region potřebný a že bude o něj dostatečný zájem. 

Slavnostního zahájení studia na VOS dne 9. 9. 1996 se zúčastnili i ředitel Školského úřadu 
Mgr. Kadlec, jeho zástupkyně pro SŠ PaedDr. Matějková a starosta našeho města p. Hálek. 
Kromě přání úspěšného studia a příjemného pobytu v Ledči nad Sázavou zde bylo poukázáno 
i na obsah a na způsob studia, na vzájemnou spolupráci žáků s pedagogy a podnikatelskými 
subjekty. (Z ledečských firem nám spolupráci přislibíli Aquacomp Hard s. r. o., Galatek s. r. o., 
EST s. r. o., Kowa s. r. o., AKplast s. r. o., Glost s. r. o., Ralco s. r. o., Ekol s. r. o., Scháfer-
Sudex s. r. o., Lecom s. r. o., Kovofiniš a. s. a tím i přispěli k otevření tohoto studia). Vzpome-
nuta byla i analogie z historie školy, kdy se před 20 lety začínalo na naší škole s výukou 
maturitních oborů a dnes je již řada našich absolventů ve funkcích ředitelů a úspěšných podnika-
telů. Na výuku je naše škola techniky dobře připravena. Zprovozněním druhé učebny výpočetní 
techniky bude žákům umožněno provádět všechna praktická cvičení na počítačích, nová jazyko-
vá učebna pak přispěje ke zvýšení efektivity výuky cizích jazyků. 

Samotná výuka bude nyní klást na všechny pedagogické pracovníky zvýšené nároky v přípra-
vě, ve výběru a tvorbě učebních textů, v kunzultační činnosti i v přístupu k dospělým studentům. 
Věříme však, že ve vzájemné spolupráci dokážeme vtisknout tomuto oboru zajímavý a potřebný 
obsah, aby byli naši absolventi na trhu práce vždy úspěšní. 

Otevřením vyššího odborného studia byl uskutečněn další krok v rozvoji naší školy. Naším 
stálým zájmem je poskytovat žákům ucelenou nabídku oborů, které jsou a budou na trhu práce 
žádané a jejichž studiem získají potřebné vědomosti a dovednosti. 

Část ledečské veřejnosti vnímá naší školu doposud jenom jako "učňák Kovofiniš", vzhledem 
k situaci na Kovofíniši spíše negativně. Ano, vyučujeme stále učební obory, ale také obory stu-
dijní s maturitou jako na průmyslovce. Máme zájem umožnit našim žákům studium podle jejich 
zájmu a schopností v zajímavých oborech tak, aby nemuseli za vzděláním daleko dojíždět. 
Máme pro to určitě velmi dobré technické i personální zázemí. 

Naším cílem je i udržení dobré úrovně vzdělání - umět a znát je přece základním předpokla-
dem pro další úspěšné činnosti v životě. 

Ing. Miloslav Palán - ředitel VOŠ a ISŠ 

v 

Říjen 
Říjen je desátý měsíc roku. Podle sta-

rého římského kalendáře, v němž rok za-
čínal březnem, to byl měsíc osmý 
- october: Odtud proniklo jeho jméno do 
většiny evropských jazyků. Český název 
měsíce pochází od jelení řuje, říje (sou-
visí se slovesem řváti). V říjnu se příro-
da mění na obrázek od kýčaře: klade 
vedle sebe až nepravděpodobné barvy. 
Stromy v listech splácejí zemi, co si vy-
půjčily v létě. Lesy jsou ztichlé jak 
opuštěný chrám (pokud v nich početná 
rodinka nedrancuje poslední houby). 
Sluníčko však chřadne. A den vadne. 
Rybáři se boří do dna loveného rybníka 
a každým svalem cítí tíhu ryb v sítích. 
Monumentální divadlo, věčný rituál 
práce rybníkářů. A když všechno skončí 
a hráze ztichnou, sebereme osamělou 
rybí šupinu, kterou musíme dobře scho-
vat, abychom se napřesrok vrátili zas. 

Lidové pranostiky kupodivu vynechá-
vají jména světců, ale o to více se věnují 
ukazatelům blížící se zimy. 

V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje 
zimy víc. 

Snětí-li brzy v říjnu, bude měkká zima. 
Mlhy v říjnu - sněhy v zimě. 

Co v říjnu očekáváme ? 
- Hned 12. října se nám ze 63 % zatmí 

Slunce - v půl páté odpoledne. 
- Po nesmírném úsilí prvních školních 

dnů si dítka odpočinou prázdninami 
(24. a 25. 10.). 

- 27. 10vsi ve 3 hodiny upravíme čas na 
ZIMNÍ. A hned den následující 
oslavíme státní svátek. 

- Je říjen, krásný a smutný jak 
tranermarš... 

OK 



Svaz důchodců informuje 
Svaz důchodců ČR v Ledči nad Sázavou se dobře stará o své členy. Kromě 

slevenek na nákup potravin u ledečských obchodníků (5 - 10 % na stokorunové 
nákupy) připravuje pro své členy celou řadu zájezdů a výletů. Navštívili také již 
několikrát divadelní představení v Brně, v Praze a Jihlavě. Také se již párkrát 
podívali do sousedního Německa a Rakouska. Jedním z bodů programu jsou také 
týdenní pobyty v našich horách a lázních. Za poslední tři roky navštívili již dva-
krát Slovensko - hotel Ján Šverma v Tatrách, lázně Luhačovice, Beskydy a v le-
tošním roce to byl zájezd do Českých Budějovic a do Mariánských Lázní. 
Týdenní pobyt v Mariánských Lázních v hotelu Zlatý zámek, příjemné ubytová-
ní, dobré snídaně a večeře a výlety po Západočeském kraji se všem velmi líbily. 
Na tyto zájezdy si berou důchodci autobus společnosti Agro Dolní Královice se 
řidičem panem Říhou, se kterými se velmi dobře spolupracuje. Letošní výlet po 
Západočeském kraji v prvním týdnu měsíce září se opravdu vydařil. Dopomohlo 
tomu krásné počasí a průvodce pan Oto Pospíšil z Mariánských Lázní, který znal 
velmi dobře celou historii bývalého "Sudetengau", jak tato místa nazvali nacisté 
po zabrání v roce 1938. On sám jako třináctiletý chlapec musel se svými rodiči 
v roce 1938 před nacisty utíkat. Po roce 1945 se opět vrátil a žije tam dodnes. 
Prohlídka historického města Chebu, kláštera Teplá v Teplé na všechny velmi 
zapůsobila. Při zpáteční cestě domů navštívili ledečtí klášter benediktinů 
v Kladrubech u Stříbra. Člověk stojí v údivu, jaké nádherné a historicky cenné 
památky nám zanechali naši předkové a jak jsme se k nim v posledních čtyřiceti 
letech, v období tzv. budování socialismu zachovali. Dnes jsou tyto památky již 
opět ze státních a církevních prostředků obnovovány a znovu se zaskví v plné 
kráse našim budoucím generacím. Také na příští rok připravuje SD v Ledči nad 
Sázavou týdenní zájezdy do Jeseníků a opět na Slovensko. Počítá i s jednodenní-
mi zájezdy do divadel i do sousedního Německa a Rakouska. Nezbývá, než po-
přát jim hlavně zdraví a aby jim elán a chuť do života ještě dlouho vydržela. 

František Caha 

Kolonie netopýrů v budově školy 
Do každé správné školy patří žáci 

a jejich učitelé. Výjimkou mezi školami 
není ani Základní škola našeho města 
v ulici Nádražní. Samotnou budovu trva-
le obývají ovšem také další nájemníci. 
Ve větracích otvorech pod střechou pa-
vilonů je již několik let zaznamenán 
letní i zimní výskyt netopýrů. 

Zoologickým výzkumem na zimo-
vištích byly v lokalitě našeho města 
zjištěny tři druhy netopýrů a to netopýr 
zrzavý (Nyctalus noctula), netopýr ve-
černí (Eptesicus serotinus) a netopýr 
pestrý (Vespertilio murinus). Všechny 
výše uvedené druhy patří dnes mezi ohrožené živočichy, zejména pak netopýr pestrý, 
který je chráněn striktně přímo ustanovením zákona ČNR číslo 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny. Instalací tepelných izolací a následnou rekonstrukcí fasá-
dy školy, která byla nutná a také přispěla ke zlepšení vzhledu našeho města, vznikl 
závažný problém. Bylo nutné zakrýt větrací otvory vedoucí do prostoru pod střechou, 
aby se zamezilo hnízdění ptáků, zejména vrabce domácího a následně pak znečišťová-
ní nové omítky trusem. 

Případným zakrytím všech větracích otvorů by byla vážně ohrožena letní kolonie 
a zimoviště několika desítek jedinců netopýrů. Při uzavření vletových děr nejsou ne-
topýři schopni nalézt náhradní zimoviště, protože jsou silně vázáni na tradiční lokali-
ty a s největší pravděpodobností by došlo k jejich úhynu a zániku jediné známé 
lokality v Ledči nad Sázavou a širokém okolí. Okamžitě po seznámení s problémem 
začal zdejší odbor životního prostředí ve spolupráci s ostatními orgány státní správy 
a Agenturou ochrany přírody v Havlíčkově Brodě vyvíjet aktivity k zachování unikát-
ní kolonie. Při své práci vycházel z poznatku, že přemístění netopýrů na jinou lokalitu 
nepřichází v případě tohoto živočišného druhu v úvahu. 

Po projednání se zástupci města byl zvolen jediný možný postup. Byly ponechány 
otevřené vletové otvory na odvrácené jižní straně školy a tím zůstane zachována uni-
kátní kolonie netopýrů pro další generace ledečských občanů. Dovolte mi v této sou-
vislosti připomenout onen základní princip ekologie a z ní odvozených disciplín. 
Člověk není vládcem přírody, není jejím pánem, jejím vrcholem, jejím nejlepším 
organizátorem Je j ím rozumem. Člověk je prostě jen její součástí. Naše planeta je plná 
důkazů, kam vede přezírání tohoto principu. 

Ing. Břetislav Dvořák 
vedoucí odboru životního prostředí 

Zprávy z radnice 
- MR přijala záměr pronajmout provozování 

veřejného osvětlení ve městě a přidruže-
ných obcích. Od tohoto kroku si slibuje 
snížení nákladů na provoz veřejného 
osvětlení, který dnes činí cca 1,1 mil. 
Kč/rok. 

- Část občanů města neuzavřela pro rok 
1996 smlouvu na odvoz TKO (popelnice). 
Tato část občanů je v současné době pí-
semně vyzývána, aby v souladu se záko-
nem o odpadech č. 238/91 Sb. ve znění 
zákona č. 300/95 Sb. a s vyhláškou Města 
ze dne 21. 11. 1995 hodnověrně prokázala, 
že nakládají s domovním odpadem v soula-
du s uvedeným zákonem. 

- MR s ohledem na připravovanou plynofi-
kaci města a zatímní neujasněnost umístění 
jednotlivých větví rozvodu plynového 
potrubí, odkládá žádost uživatelů zahrádek 
- Zoufalka III o odprodej dílů části parcely 
č. 2554. 

- MR vyhověla žádosti některých občanů 
a souhlasí se zavedením krátkodobé hlídací 
služby v mateřských školách pro děti, které 
nejsou v těchto zařízeních trvale hlášeny. 

1 4 . 1 0 . - 1 8 . 1 0 . 

TÝDEN ČISTOTY 
Technické služby města Vám 

zdarma odvezou nepotřebné věci 
z domácnosti a okolí domu. 

Vše připravte v blízkosti 
popelových nádob. 

Informace na tel. čísle: 2434. 

Město Ledeč nad Sázavou obnovuje 
tradici prvidelných sobotních trhů 

na Husově náměstí 

TRHY 
V LEDČI NAD SÁZAVOU 

A 
Naším záměrem je především rozšířit 

nabídku zeleniny, potravin 
a řemeslných výrobků. 

TRHY SE BUDOU KONAT 
KAŽDOU I. a III. SOBOTU 

V MĚSÍCI 
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. 



P r v n í p o v á l e č n ý Senát 
Uzavřením kandidátek do senátních 

voleb se začalo odvíjet^ předposlední 
dějství naplnění Ústavy ČR, schválené 
v prosinci roku 1992, v níž poslanci 
tehdejší^ ČNR uzákonili složení Parla-
mentu ČR jako dvoukomorového. Roz-
dělení na Poslaneckou sněmovnu 
a Senáty vychází z tradice ústavního po-
řádku Československé republiky v le-
tech 1920 až 1938. 

O přízeň voličů se v letošních, histo-
ricky prvních poválečných volbách do 
Senátu, bude ucházet na 500 kandidátů. 
Do Senátu může kandidovat každý 
občan ČR, který nejpozději v den voleb 
dosáhl věku čtyřiceti let. 

Volby do druhé parlamentní komory, 
podle většinového systému, mají v pová-
lečné éře svoji premiéru. To znamená, že 

v každém z 81 volebních obvodů může 
být zvolen pouze jeden z kandidátů. Ve-
likost volebních obvodů byla definována 
tak, aby měly všechny přibližně stejný 
počet voličů, tedy zhruba 127 tisíc oby-
vatel. Při jejich vymezování se v podsta-
tě vycházelo z hranic okresů a tam, kde 
bylo překročeno patnáctiprocentní roz-
mezí od stanoveného průměru obyvatel, 
byly hranice obvodů upraveny (tato 
úprava se týká zrovna našeho regionu). 

První kolo voleb se uskuteční ve 
dnech 15. a 16. listopadu, eventuální 
druhé kolo musí proběhnout do šesti dnů 
poté. Nejpozději v týdnu před volbami 
obdrží každý občan hlasovací lístky, na 
nichž musí být uvedeno jméno a příjme-
ní kandidáta, datum narození, trvalé 
bydliště, název strany, která ho přihlásila 

k registraci, případně údaj, že jde 
o kandidáta nezávislého. 

Zasedání Senátu svolá prezident re-
publiky tak, aby bylo zahájeno nej-
později třicátý den po konání voleb. 
Zopakujme si dosud z Ústavy jasné pra-
vomoce druhé parlamentní komory. 
První je její spoluúčast na legislativním 
procesu a z toho vyplývá, že pouze na 
vůli senátorů záleží, jakými zákony se 
budou po jejich schválení sněmovnou 
zabývat a jaký postoj k nim zaujmou. 

Na druhé straně je seznam pravomocí, 
do nichž nemůže Senát zasahovat. 
Neschvaluje vládu, nemůže interpelovat 
její ministry, nemůže se vyjadřovat ke 
státnímu rozpočtu atd. Na Senátu bude 
záležet, jaká pravidla své práce si určí. 

OK 

Volební okrsky pro volby 1996 do Senátu 
Volební okrsek č. 
Vol í občané měs t a 

- Husovo nám. 
- Barborka 
- Podolí 
- J. Fučíka 

Volební okrsek č. 
Vol í občané m ě s t a 

- Havlíčkova 
- H á j 
- Koželská 
- Na skalce 
- Údolní 
- Zahrádecká 

Volební okrsek č. 
Vol í občané měs t a 

- Heroldovo nábřeží 
- Zoufalka I 
- Pivovarská 
- nám. Svobody 
- Sázavská 
-Lovčen 
- Na Žižkově 
- Poděbradova 
- Zahradní 

Volební okrsek č. 
Vol í o b č a n é m ě s t a 

- Na Rámech 
- A. Jiráska 
- Habrecká 
- M. Majerové (do č. 

Volební okrsek č. 
Vol í občané m ě s t a 

- Stínadla 

Volební okrsek č. 
Vol í občané m ě s t a 

- Habrek 
- Vrbka 

1 - vo lebn í mís tnos t v zasedac í mís tnos t i ve staré b u d o v ě M Ú Ledeč , H u s o v o nám. 16 
L e d e č nad S á z a v o u z těchto ulic: 

- Hrnčíře 
- Tyršovo nábř. 
- Petra Bezruce 
- Mlýnská 

2 - vo lební mís tnos t v D o m ě dět í a mládeže , H u s o v o n á m . 242, Ledeč n. S. 
Ledeč nad S á z a v o u z těchto ulic: 

- Mostecká 
- Pod Septouchovem 
- Jaroslava Haška 
- J. Wolkera 

• Z. M. Kuděje 
• Na potoce 
• Hůrka 
• Nad internátem 
• Želivská 

- Melechovská 
- Hutní 
- Pod skalkou 
- Družstevní 
- Na Pláckách 

3 - vo lební mís tnos t v Z á k l a d n í škole, N á d r a ž n í ul. 780 v L e d č i n. S. 
L e d e č nad S á z a v o u z těchto ulic: 

Partyzánská 
Zoufalka II 
Čechova 

• Mizerov 
Poštovní 

• Lipová 
• 28. října 
• Slunečná 

- Zoufalka III 
- Růžová 
- Nádražní 
- Komenského 
- Hálkova 
- Hlaváčova 
- Hradní 

4 - vo lebn í 
L e d e č nad 

mís tnos t v In t eg rované stř. škole, K o m e n s k é h o ul. 231, Ledeč n. S. 
S á z a v o u z těchto ulic: 

5. května 
Pod Stínadly 
Na Sibiři 

- Zd. Fibicha 
- Ke Stínadlům 
- B. Němcové 

p. 670) 

5 - vo lebn í 
L e d e č nad 

6 - vo lební 
L e d e č nad 

mís tnos t v Z á k l a d n í škole, K o m e n s k é h o ul. 626 
S á z a v o u z těchto ulic: 

- M. Majerové (od č. p. 681) 

mís tnos t v admin is t ra t ivn í b u d o v ě Z D Jedlá - H a b r e k 
S á z a v o u z těchto obcí: 

- Obrvaň - Souboř 
- Vrbka - Sačany - Sychrov 



Kandidát ODS do Senátu se představuje čtenářům Ledečských novin 
RNDr. Ivo Šanc, CSc. se narodil 

15. května 1955 ve Vrchlabí. Dětství 
prožil v obci Chotěvice na okrese 
Trutnov. Po absolvování gymnázia 
v Trutnově vystudoval s vyznamená-
ním Přírodovědeckou fakultu Uni-
verzity Karlovy v Praze, obor 
geologie se specializací na mineralogii 
a krystalografii. Od roku 1980 byl za-
městnán v Ústavu nerostných surovin 
v Kutné Hoře jako výzkumný pracov-
ník zaměřený na fyzikálně chemické 
výzkumné metody. V roce 1991 byl 
jmenován ředitelem Ústavu ne-
rostných surovin v Kutné Hoře. Tuto 
funkci vykonával do roku 1993. 
V roce 1994 pracoval jako asistent ge-
nerálního ředitele a obchodní manažer 
divize průmyslových aparatur ve 
Sklárnách Kavalier, a. s. v Sázavě. Na 
podzim roku 1994 byl zvolen staros-
tou města Kutná Hora. 

Po roce 1990 Dr. Sanc absolvoval 
několik zahraničních stáží (Švýcarsko, 
Japonsko, Španělsko, USA) zaměře-
ných na řízení obchodních korporací, 
marketingové řízení, resp. na proble-
matiku komunální politiky. Dr. Šanc 
nebyl až do roku 1994 členem žádné 
politické strany. Od r. 1994 je členem 
Občanské demokratické strany, od r. 
1996 předsedou oblastního sdružení 
okresu Kutná Hora. 

Dr. Šanc plynně hovoří anglicky, 
španělsky a rusky, částečně německy. 
Je ženatý, manželka Jarmila pracuje 
jako rehabilitační pracovnice v ne-
mocnici v Kutné Hoře, syn David 
(nar. 1978) a dcera Zuzana (nar. 
1981) studují gymnázium v Kutné 
Hoře. Jeho osobními zálibami jsou 
cestování, fotografování, sport (odbí-
jená, tenis, vysokohorská turistika) 
a hudba. 

Vážení čtenáři Ledečských listů, 
dovolte mi, abych se Vám představil jakožto kandidát Občanské demokratické 

strany do senátních voleb a pokusil se Vám naznačit, co je mým programem 
a cílem. 

Co mě vede k tomu, že jsem se 
rozhodl kandidovat do Senátu ? 

Jako starosta města jsem svěd-
kem toho, že se vrcholná politika 
často vzdaluje myšlení a potřebám 
konkrétních lidí, konkrétních měst 
a obcí. Spolu s dalšími starosty 
konstatuji, že je třeba aktivněji 
vstoupit i do takzvané vyšší politi-
ky, nedopustit, aby se ze sněmov-
ny či senátu stal elitní klub bez 
kontaktu a komunikace s každo-
denním životem. Politiku považuji 
za těžkou řídicí práci, která má 
směřovat k řešení konkrétních spo-
lečenských problémů. Jsem nespo-
kojen s tím. že v dnešní době řada 
politiků věnuje veškerou energii 
na udržení a posílení vlastních 
pozic, na souboje s politickými 
protivníky. Řešení konkrétních 
problémů tak často zůstává stra-
nou. 

Odjakživa jsem měl velmi širo-
ký záběr zájmů a to mi pomáhá i v 
mé práci starosty. Vím, co to je za-
ložit a řídit akciovou společnost, 
vím. co to je uzavřít obchodní 
kontrakt, zformulovat projekt nebo 
vykalkulovat cenu. Sám jsem 
vlastníma rukama zkusil, co to je 
fyzická práce a řemeslo. Vím však 
taky, co znamená postarat se 
o staré lidi či zdravotně postižené 
spoluobčany. Jako starosta města 

jsem se musel zorientovat ve 
spoustě záležitostí jako je vodní 
hospodářství, nakládání s odpady, 
zdravotnictví, územní plánování 
atd. Před časem jsem byl i aktiv-
ním hudebníkem a dosud aktivně 
sportuji, mám tedy jasnou předsta-
vu o tom, co sport a kultura zna-
menají pro jednotlivce 
i společnost. Plynně hovořím 
anglicky, španělsky a rusky. Zna-
lost jazyků mi v životě moc po-
mohla. Hodně jsem cestoval, 
projel jsem chudé země jako napří-
klad Mexiko nebo Mongolsko, na-
vštívil jsem však i země nejbohatší 
jako Japonsko či USA. Snad mi 
cestování posloužilo k tomu, 
abych si udělal jasno v osobních 
hodnotách i v celospolečenských 
cílech. 

Sázím tedy na svoji 
všestrannost, na široký přehled 
o současném dění i na svoji praco-
vitost a výkonnost. Odtud se tedy 
bere moje sebevědomí a odhodlání 
kandidovat do Senátu. Myslím, že 
není nic špatného na tom. chci-li 
tyto předpoklady využít v politické 
práci, tedy v práci, která by měla 
být službou veřejnosti. 

Narozdíl od spousty politiků 
o sobě netvrdím, že bych uměl 
všechno vyřešit, že všemu rozu-
mím a všechno znám. Nedělá mi 

potíže odpovědět "nevím" a rád 
vyslechnu druhé a poradím se 
s odborníky. Jestliže jsem jako sta-
rosta Kutné Hory dosáhl určitých 
úspěchů, pak je to nejvíce dáno 
tím, že se často radím s kolegy 
a neváhám poskytovat volnost 
a samostatnost v rozhodování dru-
hým. 

Co chci udělat pro Vaše 
město a Váš region ? 

Byl bych nerad, kdyby občané 
Ledče nad Sázavou a okolních 
obcí došli k závěru, že jako senátor 
původem z Kutné Hory budu mít 
zájem o Ledeč jenom ve volební 
kampani. Na druhou stranu bych 
nechtěl slibovat nic, o čem předem 
vím, že nemohu splnit. 

Senát není institucí, která by 
byla určena pro řešení konkrétních 
problémů. Senát nebude rozdělo-
vat peníze a nebude činit výkonná 
rozhodnutí. Bude však významně 
ovlivňovat legislativu, bude moci 
upravovat zákony vydávané sně-
movnou. Mým cílem bude prosa-
zovat takové principy, které 
povedou k posílení pravomocí 
měst a obcí. Chtěl bych, aby města 
a obce měly více prostředků pro 
svůj rozvoj, aby mohly aktivněji 
ovlivňovat daňovou politiku a tím 
i rozvoj podnikání, aby mohly sa-

pokračov ání na str. 5 



pokračování ze str. 4 
mostatněji řešit například do-
pravu a výstavbu na svých úze-
mích. Zkrátka chci, aby občané 
a jejich přímí zástupci mohli 
ještě více rozhodovat o ve-
řejných věcech, které se jich do-
týkají. Chtěl bych podpořit 
i rozvoj venkova a rozvoj tu-
ristického ruchu. Tohle všechno 
může pomoci našemu Ledči 
i celému Posázaví. 

Samozřejmě, že budu podpo-
rovat i obecné cíle a principy 
politiky ODS, tedy maximální 
svobodu jednotlivce v rozhodo-
vání i v podnikání, další opatře-
ní k rozvoji a stabilizaci tržní 
ekonomiky. Jsem velmi rád 
a odpovídá i mé představě, že 
ODS bude klást zásadní důraz 
na dodržování zákonů, na 
kontrolu bankovního sektoru, 
zamezení daňovým únikům, 
účinnější boj proti kriminalitě. 
Jsem pro to, aby poctivá 
a potřebná práce byla patřičně 
oceňována, aby spekulanti 
a podvodníci skončili za mříže-
mi a nikoli na výsluní naší spo-

lečnosti. Budu chtít, aby bylo více 
pozornosti aprostředkůvěnováno 
záchraně památek a dalšího 
kulturního bohatství. 

Jaký je můj vztah k Vaše-
mu městu ? 

Pocházím z Podkrkonoší a do 
oblasti Kutné Hory jsem přišel 
až po studiích. Do Ledče jsem 
kdysi jezdíval jako dorostenec 
hrát házenou, potom jsem byl 
několikrát pracovně v kontaktu 
s podnikem Kovofiniš. Lhal 
bych, kdybych tvrdil, že Ledeč 
dobře znám. Až v poslední 
době, kdy se rozhodlo o mé 
kandidatuře, jsem do Ledče ně-
kolikrát zajel a pokusil se po-
dívat se na ni jinýma očima. 
Navázal jsem kontakty se sta-
rostou a konstatuji, že naše 
problémy jsou velmi podobné. 
Velmi rád však do Ledče nad 
Sázavou přijedu, abych se set-
kal s jejími občany. Nejen 
proto, abych se představil jako 
kandidát do senátních voleb, ale 
hlavně proto, abych se dozvěděl 
přímo od občanů o jejich prob-
lémech. 

Co chci dodat na závěr ? 
Nemyslím si, že existence Sená-

tu je tím nejdůležitějším, co naše 
společnost v tuto chvíli potřebuje. 
Má-li však být u nás demokracie 
skutečně stabilní a máme-li mít 
dostatečné záruky stability spo-
lečnosti i pro případ parlamentní či 
vládní krize, pak druhá komora 
parlamentu má svoje opodstatnění. 
Někomu se může zdát, že je to 
zbytečné utrácení peněz, ale poli-
tická a ekonomická stabilita, to 
jsou věci, které jsou penězi k neza-
placení. 

Vážení čtenáři Ledečských 
novin, nechci Vás unavovat sá-
hodlouhým povídáním. Budu 
velmi rád, když se s Vámi budu 
moci setkat a osobně se Vám 
představit. Těším se, že během 
předvolebních setkání (ale dou-
fám, že i poté) budu moci čelit 
i Vašim případným všetečným či 
kritickým dotazům a když se mi 
podaří přesvědčit Vás o tom, že 
budu v senátu tím správným zá-
stupcem slušných a pracovitých 
lidí z Ledče nad Sázavou a jejího 
okolí. 

zovat, teatrálně vystupovat, nemuset 
nic dělat a nést odpovědnost. I když 
jsme národ "Švejků", věřím, že laci-
ný populismus neobstojí u roz-
vážných občanů. Žádná politická 
strana nezabrání aférám a podvo-
dům. V každé politické straně jsou 
různí lidé, rozhodující je míra jejich 
zastoupení (v opozici se za nej-
čestnější vydávají i politici aktivní 
od padesátých let). Kdo jednou 
pozná kouzlo moci, nerad se jej 
vzdává. Málokdo si pak zachovává 
svůj charakter a nemění způsob 
jednání. Skromnými zůstávají větši-
nou duševně nejbohatší. Kdo dokáže 
žít šťastný rodinný život, je schopen 
udělat pro společnost i něco navíc 
(jak se nám úspěšná opozice nově 
žení a vdává). 

Je asi opravdu těžké poznat 
osobnost, která by byla pro spo-
lečnost přínosná. Rozhodovat by 
alespoň měla kritéria jako doposud 
úspěšně vykonaná práce, charakter, 
vzdělání a schopnosti, znalost prob-
lematiky regionu a jejich prezentace. 
Nebo dáme přednost těm, kteří do-
káží opět vyvolat mistrnou kritickou 
atmosféru včetně nepodložených 
afér a po volbách bude klídek ? Toto 
je jistě problém k zamyšlení ! 

Ing. Miloslav Palán 

Poločas a zamyšlení 
V každodenních starostech a shonu 

resp. vlivem nezájmu a apatie si má-
lokdo uvědomuje, že komunální vo-
lební období se blíží ke svému 
poločasu. I když Činnosti na městské 
úrovni nejsou v podstatě politicky mo-
tivovány, řídí a vykonávají je i volení 
zástupci politických stran. K dispozici 
přitom mají stálé pracovníky městské-
ho úřadu a řízených organizací. 
Jednotliví pracovníci, vedoucí odborů, 
tajemník až starosta, městská rada 
a zastupitelstvo disponují určitými 
pravomocemi, mají své povinnosti 
a nesou za svoji činnosti odpovědnost. 
Je relativně snadné napsat volební 
program - mám-li svůj názor, vidím-li 
kolem sebe nedostatky, vnímám-li, jak 
úspěšně jednají jinde a především, 
chci-li vlastnímu městu prospět. Jedna 
věc však je chtít, druhá podstatnější je 
umět ji uskutečnit. 

Z minulého volebního období jsme 
převzali rozestavěnou radnici, 
městskou kanalizaci a čističku od-
padních vod. Přednostně bylo nutné 
tyto finančně nezajištěné akce dokon-
čit a najít pro město únosný způsob fi-
nančního krytí. Bylo by dnes laciné 
kritizovat rozprodej nemovitostí 
a uzavření nevhodných smluv v minu-
lém období. Skutečností však je, že se 
město muselo zadlužit (celkem 48 mi-

liónů Kč, v roce 1996 činí splátky cca 
9,5 mil. Kč) a toto samozřejmě limitu-
je možnosti naší další činnosti a roz-
voje města. Je jistě možné hledat 
úspory a vylepšovat prostředí i bez 
větších finančních nákladů (čistota 
města, oprava komunikací apod.). Zde 
už přistupuje druhý faktor, někdo to 
musí chtít, zajistit a udělat. Přístup 
k práci a plnění povinnností je nej větší 
problém. Je snadné odůvodnit 
potřebnost kterého pracovníka a vy-
myslet pracovní náplň. Rozhodující 
musí být účelnost, potřebnost a výsle-
dek práce. Je-li pak i na potřebném 
postu pracovník pouze "jinak šikov-
ný", lze velice těžko něco změnit a ně-
čeho dosáhnout. Odpovíte jistě - proč 
tam je a máte pravdu. Vnímejte proto 
dobře ty, kteří vám při problému sne-
sou spoustu důvodů, proč tento nelze 
řešit, aniž by hledali možnosti jeho ře-
šení. To je společný úkol pro druhý 
poločas ! 

Blíží se senátní volby a o to více 
vnímám i současnou celospole-
čenskou situaci, podobnou se situací 
na komunální úrovni. Koalice a pře-
devším ODS převzala veškeré dluhy 
minulosti a ve společnosti, která se 
listopadem 1989 nezměnila, nese 
zátěž všech i nepopulárních změn 
s plnou odpovědností. Je snadné kriti-



Senátor má povinnost starat se o občany 
Rozhovor s kandidátem na senátora ing. Janem Mičánkem 

Jste jedním z kandidátů na sená-
tora v našem volebním okrsku. 
Mohl byste se naším čtenářům ales-
poň ve stručnosti představit ? 

Narodil jsem se v roce 1950 v Brně. 
Jsem povoláním lesák. Začínal jsem 
jako lesní dělník v roce 1965. Postup-
ně jsem si doplňoval vzdělání a nako-
nec vystudoval lesnickou fakultu 
Vysoké školy zemědělské v Brně. Po 
vysoké škole jsem pracoval jako řado-
vý taxátor Lesprojektu ve Stokách 
u Havlíčkova Brodu a v roce 1983 
jsem přijal místo polesného na Lesním 
závodě Ledeč n. Sázavou. Zde jsem 
působil až do roku 1990. Poté jsem 
krátce pracoval na ministerstvu země-
dělství. Po odchodu z ministerstva 
jsem pracoval v podnikatelské sféře. 
V současné době jsem prezidentem 
České asociace podnikatelů v lesním 
hospodářství. 

Jsem ženatý. Žijeme na bývalé há-
jovně nedaleko Bohdaneče. Moje žena 
Drahoslava Mičánková je zemědělská 
inženýrka. V současnosti je v do-
mácnosti. Stará se o našeho nejmladší-
ho syna Martina, který se nám narodil 
v roce 1989. Máme ještě dvě další 
děti. Nejstarší je Jan, kterému je 21 let 
a studuje lesnicko-dřevařskou fakultu 
Vysoké školy zemědělské v Brně. 
Dcera Tereza je o rok mladší. Studuje 
práva na univerzitě v Plzni. 

Proč jste se rozhodl kandidovat 
do Senátu ? 

Přiznám se, že to je otázka, která 
pro mě osobně byla nejobtížnější. 
Musel jsem ši j i sám pro sebe odpově-
dět nejdříve. Nikdy v minulosti jsem 
si nedokázal představit, že bych se vě-
noval politice. Nabídka KDU-ČSL, 
abych se na její kandidátce objevil 
v senátních volbách, mě v první chvíli 
překvapila. Rozhodování pro mě ne-
bylo vůbec jednoduché, ale nakonec 
jsem nabídku přijal. Hlavní důvody 
vycházejí především z mých osobních 
názorů, z mého vztahu k lidem i z po-
citu odpovědnosti naším dětem za to, 
v jakém stavu zdědí zemi, v níž žije-
me. 

Jsem přesvědčen, že plnohodnotný 
život vyžaduje nejen umět se postarat 
sám o sebe a o svou rodinu, ale také 
pokud k tomu člověku zbývají síly 
a má dostatek možností a schopností 
usilovat o obecný prospěch a pomáhat 
druhým. 

Nestačí však jenom chtít. Můj 
zájem věnovat se senátorské práci 
není podložen jen osobním přesvědče-
ním, ale také poznatky a zkušenostmi, 
které jsem získal v osobních 

kontaktech jak s prostými lidmi, tak i 
s těmi, kteří zastávají významné poli-
tické a hospodářské pozice. Domní-
vám se, že moje zkušenosti 
i možnosti, které mám jako prezident 
České asociace podnikatelů v lesním 
hospodářství i jako podnikatel, mohou 
přispět pozitivně nejen práci Senátu, 
ale také řešení problémů, jež se týkají 
občanů i obcí v mém volebním 
okrsku. 

To zní hezky, mnozí se ale do-
mnívají, že zde jde hlavně o sená-
torský plat a prebendy. 

Pokud člověk vstupuje do politiky 
pro plat a prebendy. pak je to nejenom 
nemravné, ale jde i o projev osobní 
hlouposti. Každý, kdo dělá politiku 
z těchto důvodů, by si měl uvědomit, 
že se už předem odsuzuje k tomu, stát 
se loutkou v rukou někoho jiného. Do 
politiky nepatří lidé, kteří by se jinak 
neuměli uživit lépe. Pokud se týče mě, 
nejsem dnes a ani v budoucnu nebudu 
finančně závislý na politické funkci. 
Věřím, že uživím sebe a svoji rodinu 
i bez pozice senátora. 

Jsem rozhodnut věnovat veškeré 
příjmy plynoucí z výkonu senátorské 
funkce službě občanům svého okrsku. 
Být senátorem nepovažuji za za-
městnání. ale za poslání. 

Jste bezpartijní a kandidujete za 
KDU-ČSL. Proč ? 

Nikdy jsem nebyl členem žádné 
strany a ani v budoucnu se nechci spo-
jovat s nějakou stranickou strukturou. 
Nabídka KDU-ČSL nebyla ve vztahu 
ke mně podmiňována požadavkem 
vstupu do strany, ani závazkem podři-
zovat se stranické disciplíně. A to, co 
je pro mě nejdůležitější, program a po-

litika této strany, jsou v rozhodujících 
otázkách blízké mému politickému 
názoru. Navíc jsem přesvědčen, že se-
nátor, který se nebude moci opřít 
o podporu některé z parlamentních 
stran, bude mít již předem velmi ome-
zenou možnost významněji ovlivnit 
fungování Senátu i pomáhat občanům 
ve svém volebním okrsku. 

Jak si představujete, v případě, 
že budete zvolen, svoji pomoc obča-
nům v našem kraji ? 

Většinový systém voleb do Senátu 
vytváří přímý vztah odpovědnosti 
každého senátora ke konkrétnímu 
území. Politická odpovědnost senátora 
k lidem, kteří na něm žijí, je mnohem 
bezprostřednější, než je tomu u po-
slanců Parlamentu. Ti jsou ve sku-
tečnosti odpovědni především 
stranám, které je postavily na své 
kandidátky. Proto, ačkoli to žádný 
zákon nestanovuje, bude každý sená-
tor povinen jako politik starat se o své 
občany, pomáhat jim s obhajováním 
jejich oprávněných zájmů a přispívat 
celkovému rozvoji regionu. To je ja-
kási práce "navíc", ke které nebude 
mít žádné zákonné pravomoci. Tady 
bude záležet jenom na jeho pracovi-
tosti, vůli a schopnostech. 

K tomu, abych mohl hájit zájmy 
občanů svého okrsku, využiji všech 
svých možností, které jsem si až 
dosud vytvořil jako podnikatel i jako 
člověk, který se pohybuje v politice 
z titulu funkce prezidenta České asoci-
ace podnikatelů v lesním hospo-
dářství. Pro zajištění kontaktu s lidmi 
a služby občanům i svého dalšího pů-
sobení na území okrsku, zřídím zde 
trvalou kancelář se zaměstnanci 
a najmu právnickou firmu. Současně 
využiji svých zkušeností a možností 
k tomu, abych vytvořil pracovní sku-
pinu finančníků, podnikatelů, manaže-
rů a zástupců státní správy, která se 
bude trvale zabývat otázkami ekono-
mického a sociálního rozvoje volební-
ho okrsku. Za její hlavní cíl považuji 
přispívat k rozvoji podnikání 
a prosperity místních podniků, napo-
máhat řešit problémy v oblasti za-
městnanosti, přispívat k rozvoji 
infrastruktury měst a obcí, pomáhat 
řešit vážné problémy v oblasti do-
pravní obslužnosti atd. Zvláštní po-
zornost bude skupina věnovat 
mladým rodinám s dětmi, starým 
lidem, pracovníkům v zemědělství 
a lesnictví, zaměstnancům podniků, 
které se potýkají s vážnými ekono-
mickými problémy učitelům, vojá-
kům a zdravotníkům. 



KRÁTCE Z MĚSTA 
V polovině tohoto roku si pan Tomáš Hurych 

otevřel nové čalounictví. Tuto žádanou službu 
najdete na Husově náměstí č. 15 (dvůr u Doub-
ků). Pan Hurych se zabývá výrobou i opravou 
čalouněného nábytku. Tak si tu můžete dát zho-
tovit. či opravit postele, válendy, toaletky, auto-
potahy, batohy, židle, lavice a mnoho dalších. 
Čalounictví má ve všední dny otevřeno od 8 do 
16 hodin. V sobotu od 9 do 11.30 hodin. * * * 

Na vyšší odborné škole i na integrované 
střední škole v Ledči n. S. začal nový školní rok. 
ale obě školy se již připravují na rok další. 
K tomu, aby se rodiče i žáci, kteří se v příštím 
školním roce budou rozhodovat, jakou školu si 
vybrat, mohli rozhodnout co nejlépe, slouží i dny 
otevřených dveří, kde si všichni zájemci mohou 
školu prohlédnout a blíže se seznámit s pod-
mínkami studia. 

Na vyšší odborné škole i na integrované 
střední škole v Ledči nad Sázavou, proběhnou 
dny otevřených dveří v sobotu 23. listopadu 
1996 a v sobotu 11. ledna 1997 vždy od 8.00 
hodin. 

Již teď zveme srdečně všechny zájemce. * * * 

Na autocvičišti v Čechově ulici v Havlíčkově 
Brodě se konala dopravní cyklistická soutěž žáků 
zvláštních škol z okresního města, Chotěboře 
a Ledče nad Sázavou. Soutěže se zúčastnilo 36 
cyklistů. A jaké byly výsledky ? V šestičlenných 
družstvech bylo první družstvo Ledče A, 2. 
Havl. Brod A a třetí Chotěboř A. V jednotlivcích 
zvítězila J. Lebedová z Ledče, 2. T. Kožíšek 
z Havlíčkova Brodu a na 3. místě byl K. Bezouš-
ka z Chotěboře. 

KONTAKTNÍ MÍSTO SPRÁVY 
SOCIÁLNÍ PODPORY 

OÚ HAVLÍČKŮV BROD -
Husovo náměstí č. 7, 
Ledeč nad Sázavou, 

OZNAMUJE 
NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO: 

620 767 

CESTOVNÍ KANCELÁŘ HARMONIA 
Vás srdečně zve na zájezd do německého PAŠO-
VA. Zájezd se uskuteční 6. PROSINCE 1996. 

Nenechte si ujít velké vánoční trhy a jistě uví-
táte i prohlídku pamětihodností, kterými toto bý-
valé kulturní a politické centrum Evropy oplývá. 
Informace: Ateliér p. Plevy, nám. Svobody 503. 
Tel.: 0452/2171. 

* * * 

PODZIMNÍ PRÁZDNINY -
CENTRUM DDM 

LEDEČ NAD SÁZAVOU 

DISKOTÉKA Honzy Černého 
24. ŘÍJNA V SOKOLOVNĚ, 

začátek ve 14.00 hodin 
SPOLEČENSKÉ HRY 
A HRY NA POČÍTAČI 

25. ŘÍJNA V CENTRU - DDM 
od 9.00 hodin 

PLAVÁNÍ V KUTNÉ HOŘE 
25. ŘÍJNA, odjezd ve 14.00 hodin, 

cena 50,- Kč 

Do připravované publikace ke stému výročí 
zahájení provozu na dráze Kácov - Zruč - Ledeč 
- Světlá hledáme veškeré dokumenty a fotografie 
od jejího vzniku do současnosti. 

Vše v pořádku vrátíme. Nabídky prosím na 
adresu: František Pleva. Informační středisko -
náměstí Svobody 503. Ledeč nad Sázavou, tele-
fon 0452/2171. 

* * * 

V sobotu 5. října 1996 se konala první mše 
svatá - primice, rodáka z Ledečska. Jana Jakuba 
Meda, člena řádu premonstrátů. Slavnostní mše 
tohoto rodáka z Koutů se zúčastnil kromě dalších 
kněží i opat želivského kláštera Vít Tajovský 
a převor Adamec Hroznata O. Praem. 

Před kostelem sv. Petra a Pavla vítala početný 
zástup návštěvníků této slavnostní mše hudba 
pana M. Hradeckého. Před ukončením bohosluž-
by požehnal přítomné věřící novokněz J. J. Med. 

CF 

Podzim 
Podzim byl vždy spojován se začát-

kem lovecké sezony na drobnou zvěř. 
Byly to jakési žně - odměna myslivcům 
za jejich celoroční péči o zvěř. Lov se 
datuje již od samého vzniku lidstva. Pra-
věcí lidé se živili masem ulovených zví-
řat a byli na něm existenčně přímo 
závislí. Postupem času a nastupující ci-

vilizací se z primitivního lovu stávala 
zábava a nakonec tím, že se měnily pod-
mínky v přírodě v důsledku cílevědomé-
ho obdělávání půdy, došlo k tomu, že 
některé druhy zvěře byly ohroženy. Lidé 
si uvědomili, že sama příroda není 
schopna se s danými podmínkami vypo-
řádat, začali uvažovat, jak pomoci někte-
rým ohroženým druhům. Lov byl 
omezen jen na určitou dobu v roce a tím 
byly dány základy myslivosti tak, jak ji 
známe dnes. 

Sledujeme-li záznamy o lovu drobné 
zvěře na Ledečsku, zjistíme velmi zají-
mavé údaje. V třicátých letech se lovilo 
na bývalém ledečském okrese ročně ně-
kolik tisíc koroptví a zajíců. Bylo to 
proto, že drobná zvěř měla ke své exist-
enci optimální podmínky. Úzké pruhy 
polí byly předěleny mezemi a tím byla 
zajištěna pestrost potravy a možnost 
hnízdění a kladení mláďat. K obdělávání 
polí bylo používáno lehké nářadí a che-
mie, která je ničitelem všeho živého 
v přírodě, nebyla známa vůbec. Po válce 
se začal v honitbách objevovat bažant 
a možnost mysliveckého vyžití byla ma-
ximální. Spárkatá zvěř byla zastoupena 
zvěří srnčí. Divočáci se začali do našich 
revírů rozšiřovat rovněž po druhé světo-
vé válce a velmi rychle se rozmnožili. 
Hlavně proto, že tato silná zvěř nemá 
v našich podmínkách přirozené nepřáte-
le a je velmi adaptabilní na dané pod-
mínky. Po vytvoření JZD a zavedení 
zemědělské velkovýroby se stavy drob-
né zvěře začaly snižovat. Ještě v letech 
1965 - 1970 se odlovilo v honitbě mysli-
veckého sdružení Habrek o výměře 
1100 ha ročně, 200 - 250 zajíců, 300 -
350 bažantů a 10 - 15 ks zvěře srnčí. 
Produkce zvěřiny na ha byla více než 

1 kg a to je v této nadmořské výšce 
velmi dobrý průměr. Nezanedbatelná je 
i skutečnost, že to byl významný přínos 
kvalitní zvěřiny pro náš trh. 

Zajíce, bažanty a koroptve už neloví-
me mnoho let a ještě dlouho lovit nebu-
deme. Stavy srnčí zvěře jsou vcelku 
dobré, ale váhový průměr stále klesá. Na 
tom se velkou měrou podílí i mírné 
zimy. Toto počasí dává přežít i velmi 
slabým kusům, které samozřejmě přivá-
dějí na svět opět slabé jedince. 

Zvěří, která si drží standard, jsou di-
vočáci, kteří se dnes už v některých 
oblastech přemnožili a jejich stavy, 
právě díky mírným zimám bez sněhu, 
není možno odstřelem regulovat. Novou 
zvěří, kterou máme v našich honitbách, 
jsou mufloni. Po čase se ukázalo, že vy-
sazení této zvěře do našich podmínek 
nebylo uvážené. Mufloni a divočáci pů-
sobí na polích a lesních kulturách znač-
né škody. V současné době je úsilí 
myslivců zaměřeno na navrácení bažan-
tů a koroptví do naší přírody. Tato snaha 
naráží na takřka nepřekonatelnou pře-
kážku. V rámci celoevropského boje 
proti vzteklině jsme povinni léčit lišky 
orální vakcínou. Tato akce probíhá 2 x 
ročně, důsledek toho je, že se dle sdělení 
Okresní veterinární správy, kde se údaje 
odlovu lišek soustřeďují, tyto přemnoži-
ly o 300 %. Vezmeme-li v úvahu, že 
liška spotřebuje pro sebe a pro svá mlá-
ďata ročně několik set různých druhů 
zvířat, zdá se toto úsilí myslivců, pokud 
nedojde k nějakému rozumnému 
kompromisu, beznadějné. V současné 
době jsou známy stále častější případy, 
kdy liška ukořistí nějaký ten kus domácí 
drůbeže. Je to pro ni obrovské riziko, ale 
ona prostě musí. Zákon o zachování 
rodu je neúprosný a v přírodě už není co 
lovit. Jen pro zajímavost. V r. 1995 bylo 
uloveno na našem okrese více lišek než 
drobné zvěře. 

Pokud budete tichými a pozornými 
pozorovateli, můžete se setkat na pro-
cházce v oblasti Melechova a Jestřebni-
ce s muflony a divočáky, zajícem, 
liškou, srnčím, jezevcem, kunou, lasicí. 
V okolí Ledče s bažantem a možná s ko-
roptví a se strakou, vránou, krkavcem, 
kánětem, jestřábem, krahujcem, poštol-
kou, sovou pálenou, výrem velkým, 
puštíkem a samozřejmě s kachnou. Bu-
dete-li mít štěstí, můžete slyšet volání 
křepelky. Na horním toku jestřebnického 
potoka pak s čápem černým, který se tu 
už po několik let pravidelně vyskytuje. 
Půjdete-li do přírody, uvědomte si, že 
jsme všichni její součástí a podle toho se 
chovejme. 

J. Fulín 



O PRÁZDNINÁCH 
JSME NEZAHÁLELI 

Tělocvičná jednota SOKOL 
v Ledči nad Sázavou hledá stále nové 
aktivity mládeži pro mimoškolní 
činnost. Přizpůsobili jsme si k tomu 
sál tělocvičny a zřídili nové travnaté 
hřiště, na kterém je možné provozovat 
téměř všechny míčové sporty i některé 
atletické discipliny. 

V nižších třídách ZŠ jsme letos 
získali další skupinu dětí k provozová-
ní míčových her. Díky vedoucímu ci-
vičiteli Poulovi, který dokáže vytvořit 
zajímavý program cvičební hodiny, se 
mladý kolektiv stmelil a nerad opouš-
těl tělocvičnu v době dovolených. 
0 prázdninách jsme jim za odměnu 
uspořádali bezplatně pětidenní 
soustředění ve stanovém táboře 
v Horce n. S. Naštěstí to byl týden 
s nej lepším počasím letošních 
prázdnin, takže i koupání si děti užily 
v hojné míře. 

Další 35. týden podobné soustředě-
ní uskutečnili i treneři oddílu stolního 
tenisu naší TJ v Beneticích. 

V současné době zakládáme oddíly 
košíkové, odbíjené, florbalu, nohejba-
lu, badmintonu, atletiky, žactva, do-
rostu i dospělých. Podaří-li se z nich 
vytvořit dobré celky, zajistíme i pro ně 
v příštím roce zajímavá soustředění. 

Snahou naší TJ je dát mládeži vyži-
tí zdravotně i morálně prospěšná, ra-
dost z pohybu i uspokojení z činnosti. 

K. Caska 

SOKOLSKÉ OSLAVY 
V letošním roce slaví sokolská 

župa Havlíčkova, do níž patří i tě-
locvičná jednota Sokol v Ledči nad 
Sázavou, 110 let svého trvání. Hlav-
ní oslavy probíhají v Čáslavi, v sou-
časném sídle župy. 

Již v měsíci červnu se tam usku-
tečnily závody v lehké atletice a le-
dečské starší žákyně vybojovaly 
v přeboru všestrannosti v atletickém 
čtyřboji 3. místo v župě a přivezly si 
za toto umístění diplom. V měsíci 
říjnu se konají župní přebory v ně-
kolika druzích sportu. Soutěže ve 
stolním tenisu se zúčastní také muži 
1 žáci našeho Sokola. 

V sobotu 9. listopadu ve 13 hodin 
se koná v areálu sokolovny v Masa-
rykově ulici v Čáslavi župní gymna-
estráda, při níž předvede také 
ledečská sokolská jednota dvě ukáz-
ky. 

Zveme k účasti členy ledečského 
Sokola i ostatní veřejnost. 

S. M. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 
17. 10. Vondráčková Jarmila. Hůrka 237 
19. 10. Tvrdík Antonín. M. Majerové 660 
6. 11. Pražáková Jarmila, Na potoce 612 
7.11. Viktora Karel. J. Haška 604 

75. narozeniny 
12.10. Bila Oldřich, Růžová 112 
19.10. Bělohradsky Bohuslav, Na Žižkově 365 
23. 10. Čermák Josef. M. Majerové 655 
28. 10. Vaniček Miroslav. M. Majerové 1076 

1.11. Nulíčková Božena. Svchrov č. 6 
5.11. Šlosr Jan. J. Haška 605 
8. 11. Dědičová Ludmila. Zahradní 818 
9. 11. Syrovátková Marie. Habrek 14 

80. narozeniny 
4. 11. Vašatová Vlasta. 5. května 1202 

85. narozeniny 
11.10. Kordíková Marie. 5. května 1202 
18. 10. Dymáková Marie. Husovo nám. 76 
9.11. Pros Jaroslav. Na Žižkově 359 

91. narozeniny 
26. 10. Franclová Anna. Husovo nám. 9 
Narození 
12.9. Vaněk Petr, Na Sibiři 392 
20. 9. Bezděk Tomáš. A. Jiráska 784 
Svatby 

7. 9. Petra Nečilová. Kochánov 6 
Petr Dvořák. Bojiště 36 

14. 9. Olga Hovorková. Hradec 55 
Petr Sládek. Praha 4 

28. 9. Petra Ryšavá. Ledeč n. S. 1043 
Jiří Skýva. Praha 5 

Zlaté svatby 
Emanuel a Františka Bártlovi. 
Ke Strnadiúm 555 
Rudolf a Marta Jeřábkovi. Lovčen 278 
Josef a Miloslav a Škvorovi. Pivovarská 597 

Zemřelí 
7. 9. Janečková Marie. Zoufalka 1082 (1939) 
6. 9. Tůmová Marie. Husovo nám. 59 (1903) 

13. 9. Urban František, Na Rámech 800 (1914) 
19. 9. Beneš Bohuslav. Melechovská 531 (1931) 
21.9. Novopacká Vlasta, Zahradní 1086 (1923) 

Poděkování 
Děkujeme všem přátelům 

a známým za projevenou 
soustrast nad úmrtím pana, 
JUDr. Josefa Drahokoupila. 

rodina Drahokoupilova 

PROGRAM KINA 
Listopad 1996 

2.11. HRA O PŘEŽITÍ 
19.30 h. Akční film - US A 

5.11 SCHŮZKA S CIZINCEM 
19.30 h. Úspěšný thriller - USA 

7.11. KRAKONOŠ 
A MISTR JEHLIČKA 

16.00 h. Pohádkové pásmo 

9.11. PERISKOP NAHORU 
A DOLŮ 

19.30 h. Filmová komedie 

12.11. AGENT WC 40 
19.30 h. V hlavni roli Leslie Nielsen 

14 11 ĎÁBELSKÁ LEST 
19.30 h. Dvě ženy a krásný muž - kom-

binace vyzývající k vraždě. 
Film USA 

18.11. O KOCOUROVI MIKEŠOVI 
16.00 h. Veselé grotesky plné humoru 

19.11. MRTVÝ MUŽ PŘICHÁZÍ 
19.30 h. Tento film má 3 nominace 

na Oscara 
21.11. STROM SNŮ 
19.30 h. Pozoruhodný příběh 

s Kevinem Costnerem 

23. 11 DUSTON: SÁM V HOTELU 
19.30 h. Filmová komedie 

26. 11 GOOFY NA VÝLETĚ 
16.00 h. Animovaný snímek, který Vás 

pobaví 

28.11 SHOWGIRLS 
19.30 h. Erotický vzrušující příběh 

z nočních podniků 

30. 11. UPÍR V BROOKLYNU 
19.30 h. Nový úspěšný film USA 

Dne 27. září 1996 se v dopoledních hodinách na sportovním stadionu v Ledči nad 
Sázavou konaly ukázky vybrané hasičské techniky. Hasičský záchranný sbor tuto 
akci uspořádal k příležitosti 20. výročí založení Požární stanice v Ledči nad Sázavou. 
Při ukázkách spolupracovaly také složky Policie a Služby rychlé zdravotní pomoci. 
Ukázky zhlédlo na 700 občanů, převážně žáků z místních škol. 

Hasiči vyjadřují touto cestou poděkování TJ Kovofiniš za možnost uskutečnění 
ukázek v prostorách stadionu. 

Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada. která si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb LN - příspěvky představují 
názory a postoje pisatelů. Adresa: Městský úřad. Husovo nám. 7. 584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon: 0452/2210-2. Odpovědný redaktor: Kubát O., foto F. Pleva. 
Registrováno na OkÚ Havl. Brod pod značkou 5/R5. Podávání novinových zásilek povoleno. Česká pošta Pardubice, č.j. PP/1-1868/95, 5.5.1995. Tiskne: Nová tiskárna 
Pelhřimov. 


