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Vážení 
spoluobčané, 

započal se rok 1997, 
třetí rok funkčního období 
městského zastupitelstva 
zvoleného v závěru roku 
1994. V prvý den letošního 
roku jsme si připomněli, že 
již tři roky jsme prožili 
v České republice. Prožili 
jsme rok dvojích voleb. 
V jeho závěru jsme s oba-
vami sledovali nemoc naše-
ho pana prezidenta. 

foto: J. Barta 

S úlevou jsme přijali jeho návrat domů. 
Jeho novoroční pozdrav už ukázal, že se 
vrací do naší každodennosti. Dal nám 
v něm ale také apel, že záleží na každém 
z nás, jaký bude život v této republice. 

' Ztotožňujeme-li se s prezidentovým hes-
lem, že pravda a láska zvítězí nad lží 
a nenávistí, znamená to, že já, ty, každý, 
musíme jeho naplnění realizovat v prvé 
řadě ve svém vlastním životě. Teprve 
potom můžeme reálně očekávat jeho 
uplatnění ve společnosti. 

Přeji Vám všem v roce 1997 vše 
dobré, dostatek zdraví, životních sil 
a vzájemného pochopení. 

Jan Hálek, starosta města 

PÍ97 
Hned na prahu nového roku jsme obdrželi velmi milý dopis od váženého a oslavovaného spisovatele - pana Jaroslava 

FOGLARA. Koncem roku 1996 se nám tohoto pána podařilo kontaktovat a hodláme s ním navázat užší spolupráci, aby-
chom se co nejvíce dozvěděli o jeho aktivitách v našem městě. S těmito poznatky pochopitelně seznámíme veřejnost 
prostřednictvím našich novin. Dopis pana Foglara uveřejňujeme v plném znění. 

OK 
Olivou v objevených krápníkových 
jeskyních na Šeptouchově. 

Váš Jaroslav Foglar 

3. ledna 1997 
Vážené představenstvo 
města Ledče nad Sázavou, 

udělali jste mi velkou radost vánoční 
a novoroční dvoukartou. Děkuji Vám za 
ni. Jsem synovec dvou dávných obyvatel 
Vašeho města a to ing. Zdenka Fišera 
a ing. Frant. Fišera, po němž jste z jeho 
domu zřídili Domov důchodců. Já jsem 
se do Ledče dostal kdysi jako osmnácti-
letý, dnes je mi devadesát, ale na Ledeč 
vzpomínám stále ! Bylo mi tehdy těch 
blahých osmnáct, když jsem tam přijel 
s naším skautským oddílem tábořit, a to 
proti zastávce Vilémovice. Nakupovali 
jsme potraviny u Švandů, také chleba 
u pana Čepla, maso u paní Tříškové. 
Snad si na ty obchody ještě vzpomene-
te? Na náměstí byl pan cukrář Soldát, 
kde jsme se za okupace vždy zásobili 
dobrotami. Ve městě na náměstí bydlel 
pan Servajs, hodinář. Obě fišerovské 
větve již vymřely. S naším skautským 

oddílem do dnešních dob jezdíme za 
Ledeč ke Smrčné ke Stvořidlům. Vaše 
město leží v krásném kraji, my Pražáci 
Vám ho skoro závidíme, okolí Prahy se 
mu nemůže rovnat. Nevím, zda Vás toto 
vše zajímá, ale já se musím ze svých 
vzpomínek vypovídat !!! Na náměstí 
bydlel MUDr. Rósler, u mostu MUDr. 
Lustig, který asi bohužel za nacistů šel 
do plynu. Při našich mnohých táborech 
nám vždy obětavě pomáhal a nikdy ne-
chtěl vzít honorář. - Komu připadla vilka 
ing. Zdeňka Fišera, to nevím. Jeho syn 
je v Kanadě a 1 - 2 x do roka mi píše. 
V ostrovském mlýně za Ledči vymřela 
rodina Kadanských, pan hajný Reich-
man z Háje u Velké po těžkém úrazu 
(srážka motorky s autem) jezdil na vozí-
ku, byl konec šoulání po lesích. 

Končím s papírem, i když vzpomínek 
by byla ještě hromada. Nikdy na Ledeč 
nezapomenu, nechal jsem tam kus svého 
mladého života. Ještě jednou děkuju za 
dvoukartu. Byli jsme také první s panem 

Takto jsem vypadal v době našich 
letních táborů kolem Ledče ve třicátých 
létech. Dnes při mé devadesátce už tak 
bohužel nevypadám! Jen mysl mám 
pořád jasnou, tak jako tenkrát... 



Ledečtí hasiči mají "Lesního dravce" 
Dne 18. 12. 1996 za přítomnosti okresních a městských zástupců byla předána ha-
sičské stanici v Ledči n. S. nová cisternová automobilní stříkačka CAMIVA CCF 
4000 (Renault - Francie). 
Zeptali jsme se velitele požární stanice, proč právě tato technika: "Naše stanice neby-
la vybavena technikou s vysokotlakým zařízením, které umožňuje účinnější hašení 
s menší spotřebou hasební látky. Na rok 1996 byl předložen požadavek do rozpočtu 
Hasičského záchranného sboru ČR na toto zařízení. Po projednání a schválení jsme 
dostali finanční prostředky na nákup cisternové stříkačky na podvozku LIAZ. Vzhle-
dem k terénu, sjízdnosti vozovek, lesním porostům a ostatním okolnostem je typ to-
hoto vozidla pro naše podmínky značně nevyhovující. Proběhla řada jednání, která 
byla zakončena výběrovým řízením a vybráno vozidlo pro hašení lesních požárů 
a objektů v těžce dostupném terénu. Má mnoho předností, které nám tuzemský doda-
vatel nenabídl. Je rozměrově daleko menší, váha vozidla je podstatně nižší, zaručuje 
bezpečnou jízdu v terénu, vysokotlaké čerpadlo 36 barů, větší množství hasiva, 
ochranný rám kabiny s ochlazováním, elektrický naviják na 5400 kg, záruční a pozá-
ruční servis zajištěn a to nejdůležitější, cena je téměř shodná s vozidlem LIAZ. Roz-
díl, který činil 300 000 Kč, se projevil ve vybavenosti, kterou naše technika vůbec 
nenabízí. Jako příklad uvedu vyprošťovací naviják, ostatní jsem naznačil v úvodu. 
Chci poděkovat členům zastupitelstva, kteří z rozpočtu města na rok 1997 schválili 
300 000 Kč na rozdíl, který vznikl při nákupu této techniky. Šlo nám o jedno. Za stej-
né peníze pořídit techniku takovou, která bude schopna sloužit všem občanům v roz-
ličných podmínkách a nejenom těm, kteří mají dobré přístupové cesty ke svým 
obydlím" sdělil nám mjr. Jaroslav Nácovský. 
Vůz dostal název po stroj niku, který ho ve Francii převzal a bude o něj nadále pečo-
vat, Václavu Pokorném - "Vendulka". 

ZPRÁVY Z RADNICE 
-Hasičský záchranný sbor má mwý přírůstek 

a to vysoce výkonný požární vůz s vyso-
kotlakým zařízením CAMIVA, typ CCF 
4000, francouzské výroby. Blíže o tom 
v článku náčelníka mjr. Nácovského. 

- O d 1. 1. 1997 přechází pod správu Města le-
dečské muzeum. Rozhodlo o tom MZ. když 
hrozilo jeho uzavření a likvidace. 

-Nemocnice HAJ. Všemi možnými způsoby 
se vedení Města brání jejímu uzavření. 
V současné době probíhají intensivní jedná-
ní na reprofillaci tzv. akutních lůžek na 
lůžka doléčovací, ošetřovatelská, rehabili-
tační či nějaká jiná. Podle průběhu dosa-
vadních jednání lze usuzovat, že tato cesta 
je schůdná a bude korunovaná uzavřením 
nové smlouvy s VZP. Blíže o tom v článku 
starosty Jana Hálka. 

- S likvidací akutních lůžek v nemocnici 
HÁJ, zejména na JIP, byl uplatněn požada-
vek na povýšení RZP (rychlá záchranná 
služba, lidově rychlé šípy) na RLP (rychlá 
lékařská služba), tzn. dopoledne bude 
směna trvale obsazena lékařem. Tento náš 
požadavek bude projednáván 9. 1. 1997 na 
okresním shromáždění. 

-Pro rok 1997 se mění struktura poplatků na 
svoz TDO (popelnic). Poplatek se bude 
skládat z paušálního ročního poplatku za 
popelnici 480,- Kč, plus váha odpadu za 
rok, násobená cenou 0,56 Kč za 1 kg. Proto-
že pro některé občany může mít platba vý-
razný zásah do rodinného rozpočtu, 
připravuje se pro zájemce možnost úhrady 
přes soustředěné inkaso SIPO (jako je plat-
ba elektřiny, rozhlasu, televize, novin atp.) 

-13 . 1. 1997 bude MR na svém zasedání pro-
jednávat provizorní rozpočet, který ve 
schválené verzi bude předložen 5. 2. 1997 
MZ. 

- M U nabídl uvolněný byt 1 + 1 v ul. M. Ma-
jerové, v .souladu se schváleným pořadní-
kem, pí Bilíčkové. Ta ho odmítla, tak byl 
nabídnut dalšímu v pořadí, p. Pajerovi (viz 
listopadové LN). 

- M U nabídl uvolněný byt 2 + 1 v ul. J. 
Haška, v souladu se schváleným pořadní-
kem, p. Procházkovi. Ten ho odmítl, tak byl 
nabídnut dalšímu v pořadí, pí Kopelentové, 
která ho přijala. 

Úřad práce 
y Ledči nad Sázavou 
informuje 

Současný stav uchazečů o za-
městnání ÚP Havlíčkův Brod, praco-
viště Ledeč nad Sázavou, je 242 
uchazečů, z toho žen 178, mužů 64. 
V průběhu roku 1996 se do evidence 
přihlásilo celkem 405 uchazečů, 
z toho žen 242, mužů 163. Z eviden-
ce odešlo v r. 1996 celkem 304 ucha-
zečů, 171 žen a 133 mužů. 
Důvody k vyřazení z evidence: 
odchod do zaměstnání 241 uchazečů 
na vlastní žádost (důchod, MD 
apod.) 45 uchazečů 
založení samo st. výdělečné činnos-
ti 9 uchazečů 
pro maření činnosti a odmítnutí 
míst ' 9 uchazečů 

O. Hessová 



Jak dál v nemocnici Háj 
u Ledče nad Sázavou ? 

1. září 1992 přijalo 
Městské zastupitelstvo 
(MZ) v Ledči nad Sázavou 
usnesení, že dle návrhu pri-
vatizačního projektu zpra-
covaného vedením 
Zdravotnických zařízení 
(ZZ) v Ledči n. S. je město 
Ledeč n. S. rozhodnuto při-
jmout privatizovaný maje-
tek bezúplatným převodem 
od Fondu národního majet-
ku. Součástí tohoto majetku 
byla i nemocnice v Háji. 
V zápise z pracovní porady 
MZ konané dne 4. května 
1993 se konstatuje, že 
Okresní úřad v Havlíčkově 
Brodě nemá zájem na jejím 
zachování. MZ si na tomto 
jednání otázku o zachování 
nemocnice zodpovědělo 
takto: "MZ se přiklání 
k tomu, že by nemocnice 
minimálně ve stávajícím 
rozsahu měla být zachová-
na." 

V té době byla rozestavě-
na nová budova LDN 
v Háji, která se měla stát 
součástí nemocnice. Dne 
21. září 1993 ale MZ schvá-
lilo dodatek privatizačního 
projektu ZZ, kterým byla 
rozestavěná budova z pro-
jektu vyjmuta s tím, že 
Okresní úřad do ní umístí 
USP pro mentálně postiže-
né muže. Bylo dohodnuto, 
že jedno podlaží nové budo-

vy bude minimálně po dobu 
deseti let využíváno pro 
potřeby LDN. 

Ani MZ zvolené v listo-
padu 1994 se nevzdalo 
myšlenky udržet nemocnici 
v Háji. Dnem 1. března 
1996 došlo k převodu ZZ 
do majetku města. Město 
Ledeč n. S. převzalo fungu-
jící zařízení, které mělo 
uzavřený smluvní vztah 
s VZP. Smlouva s VZP byla 
uzavřena do 30. září 1996. 
V průběhu roku byla pro-
dloužena její platnost do 
31. 12. 1996. Mezitím 
vstoupilo v platnost usnese-
ní vlády ČR č. 162 s přílo-
hou "Opatření směřující 
k řešení deficitu Vše-
obecného zdravotního po-
jištění". V bodě 3 tohoto 
opatření se říká, že VZP ČR 
a všechny další zdravotní 
pojišťovny uzavřou nové 
smlouvy o poskytování 
úhrady zdravotní péče 
Zdravotnickým zařízením 
pouze v případě kladného 
stanoviska okresního úřadu. 
V případě lůžkového zaří-
zení se navíc vyžaduje klad-
né stanovisko ministerstva 
zdravotnictví. Vzhledem 
k tomu, že našemu ZZ 
končila smlouva 31. 12. 
1996, bylo okresním zdra-
votním radou svoláno 
jednání okresní tripartitní 

komise o ambulantní části 
ZZ Ledeč n. S.. Komise 
jednala 15. října 1996. Jako 
zástupce samosprávy jsem 
byl jejím členem. Již na této 
úrovni nebylo jednání snad-
né. Přesto se podařilo docí-
lit, že výrok komise 
k ambulantní části nebyl za-
mítavý. 

Jednání ústřední tripartitní 
komise o lůžkové části ZZ 
Ledeč nad Sázavou se přes 
včasné podání věci v říjnu 
1996 uskutečnilo až 11. 
prosince. Stanovisko 
okresního úřadu postoupené 
této komisi nám nebylo dáno 
k dispozici. Na rozhodnutí 
komise jsme nečekali pasiv-
ně. Budoucnost nemocnice 
v Háji měla být i předmětem 
připravované návštěvy pana 
prezidenta Václava Havla 
v Ledči n. S.. Žel jeho nemoc 
ji zhatila. Proto jsem o věci 
písemně informoval ministra 
zdravotnictví Jana Stráského. 
Pan ministr můj dopis po-
stoupil do kompetence svého 
náměstka MUDr. M. Čerbá-
ka. Panu náměstkovi jsem 
rovněž napsal dopis, ve kte-
rém jsem zdůraznil prvořadý 
zájem vedení města ne-
mocnici v Háji zachovat. Zá-
roveň jsem ho požádal 
o přijetí ještě před jednáním 
ústřední tripartity. Náměs-

pokračování na str. 4 



pokračování ze str. 3 

tek 10. prosince 1996 přijal 
mne, mého zástupce p. 
Karla Urbana, primáře 
MUDr. Vratislava Kanioka 
a vedoucího ZZ p. Václava 
Horáka. Bylo nám řečeno, 
že monoprimariátní ne-
mocnice, jako je ta naše, 
nemají místo v koncepci 
ministerstva zdravotnictví. 
Ministerstvo zdravotnictví, 
vědomo si nadbytku akut-
ních nemocničních lůžek, 
nám doporučuje provést 
reprofilizaci lůžek ne-
mocnice v Háji na lůžka 
ošetřovatelská a požádat OP 
VZP o navázání smlouvy 
na tento druh péče. 

Oficiální stanovisko mi-
nisterstva zdravotnictví pro-

/ 
jednané Ústřední komisí 
dne 11. 12. 1996 v naší zá-
ležitosti nedoporučuje ob-
novení smlouvy s okresní 
pobočkou VZP pro akutní 
interní lůžka. Stanovisko je 
doplněno upozorněním, že 
je konečné a není možno se 
proti němu odvolat. Vedení 
města i ZZ bylo s tímto do-
kumentem seznámeno na 
Okresním úřadě v Ha-
vlíčkově Brodě dne 23. 12. 
1996. 

Jak jsem zmínil výše, 
mělo městské zastupitelstvo 
od počátku zájem o provo-
zování nemocnice s akutní-
mi interními lůžky. 
Dokladem toho bylo i zříze-
ní JIP. Rozhodnutí mi-
nisterstva zdravotnictví 
vytvořilo zcela odlišnou si-
tuaci. Jsme sice vlastníky 
majetku zdravotnických za-

řízení, jsme zaměstnavateli 
několika desítek odborně 
kvalifikovaných pracovní-
ků, ale z vůle vyšší právní 
síly nám není umožněno 
nadále provozovat takovou 
nemocnici, která byla od 
počátku příčinou zájmu 
městského zastupitelstva 
převzít ji do vlastnictví 
a stát se jejím zřizovatelem. 

Ve čtvrtek 2. ledna 1997 
spolu se zástupcem starosty 
panem Urbanem jsme na-
vštívili pracovní poradu za-
městnanců nemocnice Háj, 
abychom je seznámili se 
současným stavem a mož-
nými variantami budoucího 
vývoje. Následujícího dne 
jsem spolu se svými zástup-
ci jednal v Havlíčkově 
Brodě s přednostkou OU 
ing. Přibylovou a okresním 
zdravotním radou MUDr. 
Jedličkou. Představitele 
okresu jsme seznámili s ob-
sahem dopisu náměstka mi-
nistra zdravotnictví M. 
Cerbáka, který doporučuje 
jít v Háji cestou reprofiliza-
ce na ošetřovatelská lůžka. 
Paní přednostka i zdravotní 
rada se vyslovili kladně 
k realizaci tohoto záměru. 
V pátek 3. 1. 1997 byly na 
OP VZP doručeny žádosti 
o uzavření nového smluvní-
ho vztahu na ambulantní 
činnost a ošetřovatelskou 
lůžkovou část Zdravot-
nických a sociálních zaříze-
ní města Ledeč n. S., s. r. o. 
O obou těchto žádostech 
proběhnou opět jednání, 
která ukládá usnesení vlády 
ČR č. 162/96. 

V případě, že se podaří 
uzavřít s OP VZP smlouvu 
na ošetřovatelská lůžka, za-
chovají se pracovní místa 
alespoň pro část zaměstnan-
ců nemocnice. Budoucnost 
této varianty bude záviset 
na počtu pacientů i ná-
kladnosti jejich pobytu 
v zařízení. Velmi důležité 
bude, jak tvořivý, podnika-
vý, ale také kompaktní bude 
tým jeho pracovníků. Nepo-
minutelný dopad na činnost 
zařízení bude mít i spo-
lupráce s okresní nemocni-
cí. 

Jak vyplynulo z jednání 
zástupců města s přednost-
kou OÚ a zdravotním 
radou, budou z okresního 
rozpočtu uvolněny pro-
středky na posílení RZP lé-
kařem tak, že by v do-
polední směně po dobu 
8 hodin fungovala tato služ-
ba jako Rychlá lékařská po-
moc. 

Zanedlouho neodvratně 
skončí jedna etapa existe-
nce nemocnice Háj u Ledče 
n. S. Chtěl bych všem jejím 
pracovníkům poděkovat za 
práci, kterou pomohli a po-
sloužili a nejednou i zachrá-
nili život obyvatelům 
našeho města i okolních ob-
cí. Zároveň vyslovuji nadě-
ji, že i nový způsob 
zdravotnické péče, v přípa-
dě uzavření smluvního 
vtahu s OP VZP, bude 
úspěšný a užitečný pro oby-
vatele Ledečska i města sa-
mého. 

Jan Hálek 
starosta města 



Město nezapomíná na své staré spoluobčany 
Historie organizované péče o staré 

lidi se v našem městě traduje od roku 
1975. V té době byly pro nově vznik-
lou pečovatelskou službu k dispozici 
částečně prostory tehdejšího Klubu 
důchodců v Cechově ulici. Zde ve 
skromných podmínkách bylo umístě-
no vedení a základna pečovatelské 
služby pro dvě pečovatelky z povolání 
a tým dobrovolných pečovatelek. 
Praxe a potřeby pečovatelské služby 
se postupně vyvíjely tak, že tým dob-
rovolných pečovatelek přešel do týmu 
kvalifikovaných profesionálních pečo-
vatelek z povolání. Systém pečova-
telské služby byl v té době poskytován 
v terénu, to znamená starým lidem 
přímo v jejich bytech, rozptýlených ve 
městě a okolí. 

Zpočátku bylo pečováno asi o 35 
občanů. Tak, jak přibývala nutnost 
péče o staré a osamělé občany, vzrostl 
počet ošetřovaných až do současného 
stavu, t.j. 137. V takovýchto pod-
mínkách byla pečovatelská služba 
uplatňována prakticky až do roku 
1989. Přes všechny tehdejší problémy 
se kolektivu, zajišťujícímu pečova-
telskou službu, dařilo plnit své základ-
ní poslání a to i za skutečnosti, kdy 
jej í řízení vykonával tehdejší ONV 
a nebylo snadné prosazovat a uplatňo-
vat specifické potřeby našeho města. 
Od samého vzniku pečovatelské služ-
by v našem městě se neustále projevu-
je, v rámci jeho celkového počtu 
obyvatel, stoupající počet starých lidí, 
kteří sami požádají o zavedení pečo-
vatelské služby nebo je j im nabídnuta 
na základě doporučení lékaře, pří-
buzných, sousedů a pod. 

Od roku 1989 se zásadně změnily 
podmínky pro poskytování pečova-
telské služby v našem městě. Jednak 
v tomto roce byl zprovozněn objekt 
Domu pečovatelské služby, který za-
jišťuje velmi dobrou základnu pro po-
skytování pečovatelských služeb 
v podstatně větším i kvalitnějším roz-
sahu. 

Přímo v tomto objektu se začalo 
využívat 24 bytových jednotek, do 
kterých se nastěhovali staří lidé v prů-
měrném věku 80 let. Těmto lidem se 
oproti jejich dosavadnímu bydlení vý-
razně zlepšila jeho kvalita a získali 
pravidelnou péči především v oblasti 
dohledu a zdravotního stavu. Přitom 
z nové základny pečovatelské služby 
pokračuje i uplatňování jej ího systému 

v terénu, přímo v bytech starých obča-
nů v různých částech města. Dle indi-
viduální soběstačnosti lidí, kterým je 
peč. služba poskytována, je také různě 
uplatňován je j í rozsah. Od zajištění 
obědů, nákupů, úklidu, praní a žehlení 
prádla až po provádění pedikúr, masá-
ží, obstarávání a donášky léků apod. 
Tato organizovaná péče, kde se přiro-
zeně uplatňuje i vliv na psychiku sta-
rých lidí v rámci jejich přímého 
kontaktu s pečovatelkou, j im pomáhá 
překonat problémy - nemoci, samoty, 
nesobestačnosti a klesající fyzické 
kondice. V celém výsledku tím pečo-
vatelská služba přispívá k prožívání 
stáří v důstojných podmínkách a jeho 
prodloužení. 

Od roku 1990 se dále podstatně 
změnily podmínky pro uplatňování 
pečovatelské služby ve vztahu ke spe-
cifikám a potřebám vlastního města, 
neboť jej í řízení přešlo do přímé 
kompetence Městského úřadu. Ten 
sám nejlépe zná potřeby pečovatelské 
služby ve svém regionu a může a také 
vytváří podmínky pro je j í uplatňování. 
Díky těmto skutečnostem Městský 
úřad dále rozšířil kapacitu Domu pe-
čovatelské služby přístavbou deseti 
jednopokojových a devíti dvoupoko-
jových bytových jednotek. Obyvatelé 
Domu pečovatelské služby si do při-
dělených bytů s sebou berou nábytek 
z původních bytů, na který byli mnoh-
dy celý život zvyklí, takže jsou ve 
"svém" prostředí, ale se zázemím pe-
čovatelské služby. 

Obyvatelé těchto bytů jsou so-
běstační v sebeobsluze, avšak dle vy-
jádření ošetřujícího lékaře se u nich 
vyžaduje pomoc pečovatelské služby. 
Rozsah a finanční náklady pečova-
telské služby jsou následující: Pečova-
telská služba je vykonávána 
v pracovní dny od 6 do 15.30 hodin. 
Rozsahem pečovatelské služby je do-
náška obědů, které se do DPS dovážejí 
v ceně 29.40 Kč, nákupy, obstarávání 
léků, běžné i velké úklidy v bytových 
jednotkách, praní a žehlení prádla, pe-
dikúry, masáže, jednoduché ošetřova-
telské úkony, doprovod na lékařské 
vyšetření ap. Mimo úhrady ceny 
oběda hradí ošetřovaní v DPS nájem-
né, které zahrnuje nájem, náklady na 
topení, teplou a studenou vodu, el. 
energii, televizní anténu, popelnici ap. 

Tento nájem v současné době činí 
u jednopokojových bytů okolo 1.350 

Kč, u dvoupokojových bytů činí mě-
síční inkasně poplatek 2.350 Kč. Za 
činnosti pečovatelské služby dle jejího 
rozsahu hradí ošetřovaní. Celková 
hodnota vybraných poplatků je jen 
více méně symbolická a zdaleka nepo-
krývá náklady na pečovatelskou služ-
bu, a proto ji Městský úřad ve svém 
rozpočtu dotuje do částky 1,6 mil. Kč. 

Dle vyhlášky Ministerstva práce 
a soc. věcí č. 182/92 Sb. j e stanoveno, 
že úkony, poskytované pečovatelskou 
službou jsou mimo provádění celkové 
koupele, hrazeny ošetřovanými, kte-
rým j e tato služba poskytována. 

Městský úřad řeší záležitost výše 
úhrad od starých lidí specifickým pří-
stupem s ohledem na výši jejich příj-
mu - důchodu. U stanovení úhrad 
u základních úkonů jako je zajištění 
obědů, nákupů, provádění úklidů a do-
náška otopů, je přihlíženo ke konkrét-
ním podmínkám - vzdálenost, velikost 
bytu, jeho umístění v domě apod. Dle 
těchto skutečností j e zvedána základní 
minimální hladina poplatků. 

Mimo základních úkonů pečova-
telské služby, které jsou poskytovány 
proti úhradě, je lidem v rámci pečova-
telské služby nabízen a uplatňován 
program, který má za cíl zpříjemnit je-
jich pobyt. V této oblasti jsou pořádá-
ny různé besídky, nezapomíná se ani 
na životní jubilea apod. Pro věřící je 
každý týden přímo v Domě pečova-
telské služby sloužena mše svatá. 

Městský úřad si j e plně vědom 
dalšího uplatňování a rozvíjení pečo-
vatelské služby, neboť i nadále chce 
vytvářet co nejlepší podmínky pro 
podzim života části obyvatel svého 
města. 

Tyto podmínky jsou mimo j iné zá-
vislé na finančních prostředcích, které 
jsou k dispozici. V této oblasti lze vy-
užít i případných sponzorských pomo-
cí všech, kteří by chtěli k rozvoji 
pečovatelské služby v našem městě 
pomoci. Takto například již pomohla 
finančním darem firma JETTI (várnice 
na přepravu obědů), za což j í patří 
poděkování. 

Současně děkujeme všem, kteří ja-
kýmkoliv způsobem v letošním roce 
pomohli k uplatňování a rozvoji pečo-
vatelské služby v našem městě a pře-
j e m e j im vše nej lepší v novém roce. 

M. Moravcová 
ved. pečovatelské služby 



Z p o z ů s t a l o s t i 
J a n a V a l c h á ř e 

1. ledna 1997 uplynulo 130 
let od narození řídícího učitele 
a státního konzervátora pro 
historické, umělecké a lidové 
památky, pana Jana Valcháře. 

Jan Valchář se narodil 1. 
ledna 1867 ve Vickovicích 
u Ledče nad Sázavou. Úspěš-
ně vystudoval školy v Kutné 
Hoře a Hradci Králové a po 
studiích se vrátil zpět na Le-
dečsko. Zde působil nejprve 
jako učitel v Českém Horáč-
ku, Chřenovicích, Studené, 
Košeticích, Kožlí a Ledči n. S. 
V roce 1906 byl jmenován ří-
dícím učitelem v Bojišti. Zde 
také 15. listopadu 1926 ze-
mřel. Během své úspěšné uči-
telské činnosti působil 
vytrvale v oblasti kulturní 
a historické osvěty na celé 
Vysočině. 

Ve Valchářově pozůstalosti 
se zachovala celá řada zajíma-
vých příběhů z našeho kraje. 
Jeden z nich - "Hrnčíř - čaro-
dějník" - vám zde přinášíme. 

t t v /V V • v • /i 

Hrncír - čarodějník 
Věrným průvodcem většiny 

lidských činností je už odne-
paměti konkurenční boj a o 
něm je i náš příběh. 

V září roku 1609 se ledečští 
konšelé ocitli před zapeklitým 
úkolem. Měli rozsoudit spor 
dvou hrnčířských mistrů, 
neboť jeden z nich, Jiří Venti-
kal, obvinil svého kolegu v ře-

mesle, Matouše Hrejsu, z ča-
rodějnictví. Matoušovi se totiž 
řemeslo nebývale dařilo, čímž 
Jiřímu nepříjemně konkuro-
val, a ten se proto snažil svého 
soka nějakým způsobem od-
stranit. Obvinil tedy Matouše 
ze spojení s nadpřirozenými 
silami. Toto nařčení pak 
u soudu dokládal tvrzením, že 

na výročním trhu v Čáslavi 
spatřil mezi Matoušovými 
hrnci mnoho mravenců 
a nabyl přesvědčení, že tito 
mravenci pomáhají Matoušovi 
Hřejsovi v jeho podnikání. 

Jakkoli se toto obvinění 
nám může zdát směšné, 
v tehdejší době se jednalo 
o velmi vážnou věc a následo-
valo ho šest týdnů trvající 
soudní jednání. 

Nakonec ale ledečští konše-
lé v čele s purkmistrem Janem 

Staňkem rozhodli, že obvinění 
není podepřeno potřebnými 
důkazy a Matoušovi Hrejsovi 
bylo pouze uloženo zbavit se 
obvinění složením takovéto 
přísahy: 

"Přísahám Pánu Bohu vše-
mohoucímu, v Trojici svaté 
jedinému, jakož jest mi od 
práva zdejšího nalezeno, po-
něvač Jiřík Ventikal v té při, 
kterou jsem s ním při právě 
o nářek cti měl, proti mně to 
svědky svými ukázal, že jsou 
se mezi hrnci mými, kteréž 
jsem tak na onen čas léta 1608 
již pomilého v městě Čáslavi 
vo jarmarce jejich na rynku na 
prodej měl a přivezl, množství 
mravencův se našlo a rozlézati 
semotam spatříno bylo, toho 
abych se přísahou spravil 
a očistil. Což tak činím a na 
tom přísahám, že jsem já tako-
vých mravencův tu tehdáž 
toho času do týchž hrncův 
svých nevnesl, ani vnísti 
nedal. Kde jsou se vzali, 
o tom nevím, jich při obchodu 
a živnosti své k žádným kouz-
lům a čárům jsem nepožíval 
a nepožívám. Tak mi toho do-
pomáhej Pán Bůh na věky po-
žehnaný. Amen." 

Touto přísahou byl ukončen 
spor dvou konkurentů a zůstal 
o něm pouze zápis v ledečské 
Knize procesní. 

Jan Hálek ml. 



Demokracie a její kritici 
je název pozoruhodného knižního pře-

kladu Roberta A. Dahla, nad kterým je za-
jímavé se zamyslet a poučit se. 

Tento "příběh" vývoje demokracie 
(vlády lidu) je totiž dokladem jak úspěchů 
demokracie, tak i následných selhání, pře-
chodných vzestupu následovaných těžkými 
porážkami, utopistických cílů následova-
ných rozčarováním a beznadějí. Nedokona-
lost skutečné demokracie je zde tak zřejmá 
- rozpor mezi přáním a realitou totiž trvale 
vyvolává naděje, že se i ideál může usku-
tečnit. Výsledkem je vždy zjištění, že ide-
ální demokratickou společnost je v reálném 
světě nemožné vytvořit. 

Tato kniha však nemá pesimistický 
obsah. Naopak, umožňuje vždy pohled na 
vývoj z různých úhlů a konečně i hodnoce-
ní a další možný vývoj v zemích blahobytu 
od skandinávského přerozdělovacího systé-
mu s vysokými daněmi a všezahrnujícím 
sociálním zabezpečením, až po systémy 
USA a Japonska se slabým přerozdělova-
cím a mírně zdaněným systémem s omeze-
ným sociálním zabezpečením. 

Demokracie vždy předpokládá u lidí 
mimo jiné vlastnosti jako schopnost posta-
rat se sami o sebe, ve smyslu schopnosti 
starat se o své zájmy. Měli by být morálně 
autonomní při všech závažných rozhodnu-
tích a odpovědní za své jednání vzhledem 
k následkům a povinnostem. Měli by být 
schopni se zapojit do svobodné a volné 
diskuse. - Tyto, pro mnohé nevýznamné 
vlastnosti, se však mohou rozvíjet zase 
jenom v demokratické svobodné spo-
lečnosti. 

Dlouhou řadu let se pokoušela naše spo-
lečnost pod velmi přísným dohledem usku-
tečnit jednu z utopií lidstva. Důsledky jsou 
patrny především v našem chování, v naší 
neautonomičnosti v soudech, které dokáže 
někdo i teatrálně vyslovit a které bez odpo-
vědnosti přebíráme a z různých důvodů 
podporujeme. 

Občan Brych 
Ledečtí občané mají ještě v paměti zná-

mou postavičku města Františka Brycha 
(1906 - 1984). Ti starší ho pamatují z jeho 
kiosku na náměstí Svobody, kde míval 
antikvariát. Chodíval tehdy pro nové knihy 
pěšky až do Prahy. S knihami chodíval i po 
druhé světové válce po domech v Ledči. 
Byly to zajímavé knihy, které ještě dnes by 
šly "nadračku". Mladšího pamatují již jen 
jak sbíral po celém městě starý papír a od-
vážel ho do sběrny. 

Málokdo však ví, že pocházel z dobře 
situované rodiny ledečského lékárníka 
Františka Brycha (měl lékárnu na náměstí 
v domě č. 13, kde je dnes prodejna obuvi). 
Jeho matka Terezie byla neteří slavného le-
dečského rodáka, hudebníka a skladatele 
Vojtěcha Ivanoviče Hlaváče. 

Brych byl od prvního roku svého života 
sirotkem. Matka zemřela brzy po porodu 
a otec při neštěstí v lékárně. Je tomu právě 
letos devadesát let, když v roce 1907 se 
odehrála tato nešťastná událost. Při zimním 
tání sněhu a velkém dešti, vnikla voda do 
sklepa lékárny. Zde zporážela velké láhve 
a nádoby, ve kterých lékárník uchovával 
rozličné tekutiny. Ty se při nárazech o sebe 
rozbily a jejich obsah se dostal do ovzduší 
a roztekl se po vodě. 

Uveďme si některé analogické příklady. 
Jeden staví a postaví dům. Druhý začne 

křičet - ten dům není pěkný a dále stupňu-
je, je neúčelný, drahý až po argument, že si 
na něj vše ukradl. Jak se zachová okolí ? 
Ti, kteří jsou znalí, nebo dům také mají si 
0 tomto myslí své. Těch druhých se však 
toto dotkne - nemá vkus, nehospodaří ..., 
krade. Jaký je vzájemný poměr takovýchto 
lidí ? Jiný příklad. Tři staví bytový dům. 
Dohodnou se jaký a jak. Ne všichni jsou 
stejně pracovití a dovední. Dům mohou 
snadno postavit, nebo zde může vzniknout 
až vzájemná nevraživost. Tuto lze podpořit 
1 z vnějšku kritikou, proč stavíte tak a ne 
jinak. Je podstatné dům dostavět, nebo hle-
dat nové způsoby výstavby ? Může 
vzniknout i situace - dům je postaven 
a hodnotí se. To, co je dobré, to jsem udě-
lal já, za nedostatky mohou ti ostatní. 

Dům je stavba velice jednoduchá. 
V naší nové demokracii jde o mnohem víc. 
Na její výstavbě se každý podílí svým pří-
stupem a záleží pouze na míře zastoupení 
těch, kteří chtějí stavět a těch, kteří obchá-
zejí a pokřikují. 

Občanská demokratická strana je mla-
dou stranou, otevřenou pro všechny, kteří 
chtějí přispět k rozvoji naší společnosti 
a obecného blaha. Není stranou populistic-
kou, neslibuje nereálné. Je si vědoma všech 
vznikajících nedostatků a snaží se je od-
straňovat. Předpokládá Vaši aktivitu a od-
povědnost. V Ledči n. S. je mnoho věcí 
k řešení. - Zapojte se do tohoto procesu, 
přijďte mezi nás, sdělte nám své názory, 
staňte se našimi členy. Nejenom Ledeč Vás 
potřebuje k výstavbě pomyslných domů 
demokracie ! 

S přáním dobrého a stálého zdraví, štěstí 
a spokojenosti v novém roce všem lidem 
dobré vůle 

za MS ODS Miloslav Palán 
(možný kontakt: 
František Pleva, Jan Hálek) 

Lékárník se svým pomocníkem a služ-
kou chtěl zachránit alespoň některé zboží. 
Vešli proto do sklepa a lékárník se poku-
sil zapálit svíčku. V ovzduší však byl na-
hromaděn plyn, který vybuchl a vše 
začalo hořet. V tom okamžiku byly 
všechny tři osoby v plameni. Lékárník 
vyběhl na náměstí, kde ho -lidé polili 
vodou a oheň uhasili. Rovněž tak vyběhla 
služka, z ní lidé strhávali šaty a polévali ji 
vodou. Pomocník lékárníka vběhl do 
svého pokoje. Zde na sobě uhasil oheň 
peřinou. 

Občané měli strach ze vzniku požáru. 
Byl proto povolán hasičský sbor pod ve-
dením Františka Katzera. Ti uzavřeli ne-
prodyšně vchod do sklepa a průduchy, 
oheň se tak bez přístupu vzduchu sám 
uhasil. Následky však byly tragické. Služ-
ka zemřela na popáleniny druhý den, lé-
kárník za tři dny. Zachránil se pouze 
pomocník po dlouhém léčení. Byl však 
do konce života po popáleninách znetvo-
řen. 

Tak se stal jednoroční František sirot-
kem. Musel se často velmi pracně probojo-
vávat životem. Patřil však neodmyslitelně 
k zajímavým postavám své doby ve městě. 

František Pleva 

Zápis dětí 
do prvních tříd 

K zápisu se povinně dostaví jeden 
z rodičů s dítětem, které do 31. 8. 1997 
dovrší 6 let věku. Výjimečně mohou být 
zapsány i děti mladší. Rodičům 
mladších dětí bude do 30. 6. 1997 ozná-
meno, zdali jejich dítě může od 1. 9. 
1997 do 1. třídy nastoupit. 

Zápis do 1. třídy bude probíhat v bu-
dovách základních škol, tedy v ZŠ v 
Nádražní ulici a pro druhou základní 
školu v Barborce. 

v pátek 24. ledna 1997 
v době od 14.00 do 17.30 hodin 
v sobotu 25. ledna 1997 
v době od 8.00 do 10.00 hodin 

K zápisu přineste tyto doklady: 
- rodný list dítěte 
- očkovací průkaz dítěte 
- občanský průkaz rodiče 

Do ZŠ Komenského se zapisují děti 
z těchto obcí a osad: 

Bělá, Jedlá, Dobrá Voda, Chřenovice, 
Trpišovice, Koňkovice, Rejčkov a při-
lehlé osady, Kouty, Bojiště, Veliká, Vi-
lémovice, Pavlov, Bohumilice, Sechov, 
Přemilovsko, Hlohov, Prosička, Nezdín, 
Kamenná Lhota. Z Ledče nad Sázavou 
zapisujeme děti z levého břehu Sázavy. 

Do ZŠ v Nádražní ulici se zapisují děti 
z těchto obcí a osad: 
Vrbka, Habrek, Obrvaň, Souboř, Hamry, 
Ostrov, Hradec, Kozlov, Olešná. 
Z Ledče nad Sázavou - děti z pravého 
břehu Sázavy. 

Žáci z jiných vsí se zapisují i v Číhošti, 
Kožlí a Hněvkovicích. 

v 

Červený kříž 
Trochu v ústraní a skomně působí 

v našem městě tato velmi potřebná organi-
zace. Její oficiální název je Místní skupina 
ČČK v Ledči nad Sázavou. Organizace 
sdružuje celkem 114 členů, převážnou část 
této členské základny tvoří důchodci. Člen-
ky Červeného kříže zajišťují služby při 
různých sportovních a společenských 
akcích (motokros, pivní slavnosti ...), dále 
pomáhají při odběrech krve, školeních 
první pomoci. Dvě členky jsou zdra-
votnickými instruktorkami, které školí 
první pomoc pro potřeby autoškol. Mnohé 
členky vykonávají pečovatelskou službu 
formou sousedské výpomoci. Dvě z členek 
organizace jsou součástí záchranného týmu 
při oblastním spolku v Havlíčkově Brodě. 

Výbor pracuje ve složení: H. Čapková, 
D. Geherová, H. Čermáková, M. Ročková, 
M. Roučková, M. Panská, B. Horáčková. 

Závěrem Vás chci pozvat na přednášku 
MUDr. Rogozové, která se uskuteční 29. 
ledna 1997 v Centru - domu dětí v Ledči. 
Kromě přímých dotazů na lékařku se mů-
žete dozvědět i více informací o naší orga-
nizaci. 

H. Čapková 
(kontakt na ČČK Ledeč 620 673) 



Úspěchy s to ln ích 
tenis tů 

Oddíl stolních tenistů Sokola Ledeč n. S. 
nejen početně vzrůstá, ale má i celkově dob-
rou výkonnost. 

Někteří jednotlivci z řad dorostu a staršího 
žactva podávají vynikající výkony a řadí se 
na nejpřednější místa v soutěžích, např. starší 
žák Vladimír Trýb se zúčastnil 12. 10. 1996 
v Čáslavi župních přeborů a ve své věkové 
kategorii se umístil na I. místě. Velmi cenný 
úspěch si zopakoval na přeborech republiky 
České obce sokolské v Praze dne 24. 11. 
1996, kde v jednotlivcích obsadil II. místo 
a ve smíšené čtyřhře rovněž II. příčku. V další 
čtyřhře žáků skončili Vladimír Trýb s jeho 
oddílovým kamarádem Tomášem Mužátkem 
na pěkném III. místě. 

Za tri získané cenné medaile jim patří po-
děkování. KC 

NAHRÁVKA PERPETUA 
Již delší čas je mezi mladými lidmi 

v Ledči oblíbena rocková skupina Perpetuum 
debile. V listopadu minulého roku nahrála 
skupina v soukromém studiu BENAS na Seči 
kompaktní disk se svými skladbami. Vešlo se 
na něj jedenáct skladeb, které zkomponovali 
členové této skupiny. Na nahrávku si přivezli 
i hosty, klavíristku Majku Duškovou 
z Havlíčkova Brodu a saxofonistu světelské 
skupiny Skoda pásky Pavla Práška. 

V nejbližších dnech bude v prodeji kazeta 
této skupiny (zde bude šest nejlepších skla-
deb) a později i kompaktní disk. Obal kazety 
i disku navrhl a zhotovil ing. Filip Novák ve 
své firmě Logos Desing. Kazeta bude v pro-
deji na koncertech skupiny a v ledečském 
informačním středisku. Zájemci si tak mohou 
skladby vychutnat v klidu domova nebo na 
diskotékách. Skupina by v současné době uví-
tala podporu místních podnikatelů. 

O JMENECH 
Výběr křestního neboli rodného 

j m é n a trochu připomíná známé rčení 
o nás bez nás. Pokud v tuto chvíli ro-
diče zůstanou při zemi a zvolí j m é n o 
po dědečkovi či babičce, j e vše v po-
řádku. Půjdou-l i s módou a zhlédnou 
se v televizních seriálech a fi lmech, 
mohou počítat s tím, že posměch spo-
lužáků dítě ochutná v pořádných 
doušcích. 

S výběrem j m é n a to není zase tak 
jednoduché, j ak by si mnoz í předsta-
vovali a zabývá se j í m jeden celý 
vědní obor - onomast ika a také záko-
ny. Například pokud se maminka roz-
hodne pojmenovat svého prvo-
rozeného syna "Džejár", podle jedné 
z postav televizního seriálu - tak ne-
pochodí, náš zákon neumožňu je zápis 
takového j m é n a do matriky. O tako-
vých případech, ale i dalších zaj íma-
vostech kolem rodných jmen , Vás 
chci v letošním roce seznamovat 
v tomto sloupku LN: Hlavně však 
vždy vyberu některá j m é n a v daném 
měsíci a trochu se j im společně podí-
váme "na zoubek". 

Podíváme-li se do lednového ka-
lendáře, nemohu opominout svátku 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 
20. 1. Laudátová Emilie, 

A. Jiráska 784 
24. 1. Dušková Zdenka, Lovčen 821 

4. 2. Kocmich Jan, Slunečná 865 

75. narozeniny 
26. 1. Malimánková Josefa, 

Poděbradova 483 

85. narozeniny 
30. 1. Rajdlová Božena, Čechova 78 
30. 1. Černovský Karel, 5. května 488 

NAROZENÍ: 
29. 11. Rákosník Lukáš, 

Družstevní 880 
4. 12. Panský Michal, Haškova 572 

29. 12. Dvořáková Michaela, 
Haškova 570 . 

SVATBY: 
30. 11. Hana Janečková, Obrvaň 24 

Pavel Lebeda, Ledeč n. S. 933 

14. 12. Jitka Zbíralová, Ledeč n. S. 847 
Roman Zika, Ledeč n. S. 847 

ZEMŘELÍ: 
29. 11. Urban Jaroslav, Rámy 576 
18. 12. Tichá Miluška, Haškova 646 
28. 12. Dynda Jaroslav, Údolní 993 
28. 12. Michal Jaroslav, Stínadla 1045 

Tří králů (v některých zemích Evropy 
je to dokonce svátek se vším všudy -
tedy i s pracovním klidem). Tříkrálo-
vý název svátku je sice tradiční, ale 
v Evangeliu se nedočteme, že Ježíška 
v Betlémě navštívili tri králové, ale "... 
mudrci od východu se objevili v Jeru-
zalémě a ptali se: Kde j e ten právě na-
rozený král Židů ? Viděli j s m e na 
východě j eho hvězdu a přišli j s m e se 
mu poklonit". Mudrci se v řeckém 
textu nazývaj í magol, mágové. Z n á m á 
jména tří králů, Kašpar, Melichar , 
Baltazar, j im přiřkla tradice a se vší 
pravděpodobnost í jde o j m é n a doda-
tečná. Snad měla symbolizovat tři vý-
znamné kulturní okruhy starověkého 
Východu: Kašpar j e j m é n o perské 
a výkladem znamená "ten, který nosí 
poklady". Melichar j e j m é n o 
hebrejské a významově něco j ako 
"král města". Baltazar j e j m é n o staro-
babyIónské a znamená "zachraň život 
králi". Ani j edno ze tří uvedených 
jmen mágů j s e m v naší matrice nena-
lezl. Dále j s e m vybral hezká ženská 
jména. 

EDITA (13. 1. slaví svátek i HI-
LARIUS, HILAR, V I D O R 
A ZÁVIS) . Žila v druhé polovině 10. 
století v Anglii , byla nemanželskou 
dcerou krále Edgara. Od dětství pobý-

PROGRAM KINA: 
ÚNOR 

1.2. ROLNIČKY, 
KAM SE PODÍVÁŠ 

19.30 h. Vánoce ve filmové komedii 

4 .2 . SKÁLA 
19.30 h. Skvělý akční film 

6.2 . SUZANNE 
19.30 h. Premiéra českého barevného 

filmu 

8. 2. ZEMŘÍT PRO ... 
19.30 h. Úspěšný thriller 

11.2 MAXIMÁLNÍ RIZIKO 
19.30 h. V hlavní roli 

Jean Claude Van Damme 

13.2. NOVÁ KNIHA DŽUNGLÍ 
16.00 h. Dobrodružný film 

15.2. TWISTER 
19.30 h. Dobrodružný film 

18. 2. DEN NEZÁVISLOSTI 
19.30 h. Výpravný doabrodružný film 

20 2. V LABYRINTU SMRTI 
19.30 h. Příběh o poznání tajemství 

posledních okamžiků oběti 
i jejích vrahů 

22. 2. FANTOZZI VE ŠKOLE 
19.30 h. Italská filmová komedie 

25. 2. ZVONÍK U MATKY BOŽÍ 
16.00 h. Filmová pohádka z produkce 

Walta Disneye 

27. 2. ZAMILOVANÝ PROFESOR 
19.30 h. Nejúspěšnější film USA 

v roce 1996 

vala v klášteře a záhy se začala vě-
novat oše t řování nemocných , pod le 
dobového dokumen tu nakonec léči la 
lidi se zvláště odpornými vředy, 
pat rně ma lomocné . Zemře l a v pou-
hých tř iadvacet i letech. V Ledč i j e 
j ed iná Edita . 

M I L E N A (24. 1. slaví svátek 
j e š t ě F R A N T I Š E K A X E N A ) . To to 
j m é n o se v češt ině začalo ob jevova t 
až od počátku 20. s tolet í a j e h o obl i-
ba rostla velmi rychle. V j i hos lo -
vanských j azyc ích má Mi lena tradici 
a obdoby, n a j d e m e tu i Mil ieu, Mi l i -
nu a j i né tvary. V ý z n a m j e j a s n ý , 
"milá, mi lovaná" . Toto ryze slo-
vanské j m é n o se kupodivu o b j e v u j e 
i v němčině a maďarš t ině . V Ledč i j e 
pouhých deset nosi te lek toho to 
hezkého jména . 

Jisté p rob lémy j sou s výk l adem 
j m é n a Z D E N Ě K (23. 1., svátek s laví 
také I L D E F O N S , Z D E S L A V , Z D I K 
a S IDONIUS) , k teré j e u nás ve lmi 
ob l íbené (v Ledči j e 101 Z d e ň k ů !). 
Od minu lého s tolet í se p ředpok láda-
lo, že Zdeněk vznikl ze j m é n a S ido-
nius, Sidonek. V pos ledn í době by la 
pub l ikována teorie , že j d e o d o m á c -
ký tvar ryze českého j m é n a Zdes lav 
s v ý z n a m e m "zde s lavný". 

O K 
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