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Barokní skvost města by se mohl stát útočištěm městského muzea nebo jiné kulturní instituce. Zatím vsak chátrá! 

SPADNE NÁM LETOHRÁDEK ? 
V roce 1677 koupil ledečské 

panství hrabě Michal Osvald 
z Thunu. Ten také začal v Ledči 
v letech 1685-1694 stavět barok-
ní letohrádek. Stavěl se na po-
zemku Horní Ledče. Měl sloužit 
za letní sídlo jeho bratra, 
solnohradského arcibiskupa Jana 
Arnošta z Thunu. 

Utíkala léta a letohrádek něko-
likrát změnil majitele. Až ho 
v roce 1900 koupil statkář 
Vojtěch Nosakovič. Po druhé 
světové válce byl na stavbu a po-
zemky uvalen nucený pacht 
tehdejším MNV Hradec a v roce 
1956 nucené vykoupen pro 
československý stát. Těžko dnes 
říci, jak tento obchod probíhal, 
všichni víme, že vše probíhalo za 
nové vlády komunistů. Letohrá-
dek se dokonce stal chráněnou 
památkou. Stavba však začala 
silně chátrat. Její správy se ujal 
Městský úřad v Ledči. Ten nena-
šel pro tento objekt žádné využi-
tí, i když se nabízelo mnoho 
variant, Majitelé se vystěhovali 
a do letohrádku se na čas nastě-

hovala přidružená výroba TJ 
Spartak Ledeč. Nikdo nedával do 
oprav budovy ani korunu. 
Chátrání pokračovalo. Zahrady 
byly ochuzeny o spodní teraso-
vou část. Byly zde zřízeny kurty. 
Bez rozmyslu tak padly cizokraj-
né stromy a keře. 

Město stále nenacházelo vy-
užití objektu a udržovat ho nemě-
lo zájem. Připravovala se totiž 
výstavba velkého kulturního za-
řízení v Hrnčířích, proto byl le-
tohrádek v roce 1984 za směšnou 
cenu odprodán zemědělskému 
družstvu Syrovice u Brna. To sli-
bovalo objekt opravit a zřídit zde 
rekreační středisko pro za-
městnance. Pro ledečské obyva-
tele tu měla vzniknout 
v bývalých sklepech stylová vi-
nárna. 

ZD Syrovice se dalo rychle do 
práce, bez plánu a porady s pa-
mátkáři. Stavební úřad tomu tiše 
přihlížel. Všichni asi měli zájem, 
aby oprava objektu byla rychlá. 
Slibovaná oprava však nebyla 
přínosem, ale katastrofou! Zmi-

zel cenný barokní komín, stropy 
a na objekt se začal pokládat 
eternit. Trámy byly vyspravová-
ny bez dalších zásahů a tak se 
stavba začíná rozpadat. Stojí zde 
jako pomník bývalého režimu, 
ale i nedůstojného přístupu 
k cenným památkám, které nám 
odkázali naši předkové. 

O záchranu toho, co zde ještě 
zbývá, by se měli zasadit jak ma-
jitelé, tak Památkový ústav 
v Pardubicích, Okresní úřad 
v Havlíčkově Brodě, Městský 
úřad v Ledči, ale pomoci by 
mohli i ledečtí podnikatelé. Je 
nejvyšší čas zachránit ještě co se 
dá! Možná dnes není dostatek fi-
nančních prostředků, ty se však 
mohou najít v budoucnu, pak 
však nebude již co zachraňovat. 
Je potřeba stavbu vykoupit, za-
konzervovat a zachovat ji pro 
další generace. 

Apeluji na všechny, kteří 
mohou pomoci udělat něco pro 
záchranu letohrádku -

POMOZTE ! 
František Pleva 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
58401 LEDEČ nad Sázavou 



Odbor životního prostředí 
Dne 21. 12. 1993 byl rozhodnutím 

Městské rady Ledeč nad Sázavou v soula-
du se zákonem o obcích zřízen odbor ži-
votního prostředí. Kolik práce, pravomocí 
a dalších úkolů se skrývá za tímto suchým 
konstatováním. Cílem článku není vyjme-
novat všechno a ani to není možné, vždyť 
jen samotná pracovní náplň odboru 
představuje 16 stran strojopisu. Uvádíme 
pouze několik zajímavostí, které jak věří-
me, přinesou nový pohled na naši práci. Při 
této příležitosti ovšem musíme slíbit, že se 
v dalších článcích zaměříme na jednotlivé 
okruhy činnosti zdejšího odboru, protože 
občané by měli být seznámeni s fungová-
ním úřadu tak, aby mohli plně využívat 
svých práv. 

Ne všichni si uvědomují, že zdejší 
odbor ŽP vykonává státní správu na území 
18 obcí a 30 částí obcí (vesnic), což 
představuje 40 katastrálních území o celko-
vé výměre 14 541 ha. Státní správa je mu 
svěřena a vykonávána v těchto oblastech: 
odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, 
ochrana zemědělského půdního fondu, 
ochrana přírody a háj iny, ochrana zvířat 
před týráním, rybářství, zemědělství, vodní 
hospodářství, kontrolní a dozorové činnosti 
a v neposlední řadě projednávání přestupků 
a protiprávních jednání. V praxi to zname-
ná, že městské úřady po roce 1990 převza-
ly a s dalšími úpravami a vydáváním 
nových zákonů fakticky přebírají velkou 
část agendy v oblasti životního prostředí, 
kterou do této doby řešily okresní úřady. 
Udělování sankcí je nepochybně posledním 
výchovným prostředkem, ale i zde je vhod-
né pro zajímavost upozornit na pravomoc 
odboru ŽP udělit jednorázově pokutu 10 
milionů korun právnické osobě, kdy 
možnost uložení této závratné finanční 
částky nemá žádný jiný odbor městského 
úřadu. 

Pozorný čtenář si na tomto místě musí 
položit otázku. Jak se výše zmíněný odbor 

ŽP podílí na ochraně životního prostředí 
v našem městě? I na tuto otázku zná zákon 
o obcích odpověď. Činností pro orgány 
města (městská rada a městské zastupi-
telstvo) Ledče nad Sázavou je nazývána sa-
mostatnou působností a představuje cca 10 
procent celkové pracovní náplně odboru. 
Jedná se mimo jiné o metodickou a další 
pomoc samosprávným orgánům města při 
řešení různých ekologických problémů, 
jako například odpadové hospodářství, 
vodní hospodářství, ochrana ovzduší a jiné. 
V roce 1996 spočívala "samostatná pů-
sobnost" například při připravování pod-
kladů pro uzavření nevyhovující skládky 
tuhých komunálních odpadů Rašovec, pro 
plynofikaci, hodnocení stability skalních 
masivů na území našeho města, vedení 
agend odpadového hospodářství, vydávání 
vyhlášek a dále pak městské radě bylo pře-
dáno mnoho dalších materiálů z oblasti 
ochrany životního prostředí. Městský úřad 
si je plně vědom potřeby udržení a zlepšení 
životního prostředí krásné lokality našeho 
města, proto i nadále vytváří a chce vytvá-
řet co nejlepší podmínky pro udržení eko-
logické stability. Tyto podmínky jsou 
mimo jiné bohužel závislé na finančních 
prostředcích, které jsou k dispozici. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, 
kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají 
k ochraně životního prostředí a dovoluji si 
připomenout známou skutečnost. Stav ži-
votního prostředí je výsledkem dlouhodo-
bého odkládání nejnaléhavějších úkolů. My 
všichni musíme učit své děti, že země po 
níž chodí, je popelem našich praotců. Aby 
měly úctu k zemi, musíme říkat svým 
dětem, že překypuje životem nám pří-
buzných tvorů, země je naše matka. Coko-
liv se přihodí zemi, přihodí se synům této 
země. Plivou-li lidé na zem, plivou sami na 
sebe. 

Ing. Břetislav Dvořák 
vedoucí odboru životního prostředí 

ZPRÁVY Z RADNICE 

- Jak jsme Vás informovali v ledno-
vém čísle LN, uvolněný byt 1+1 
v ul. M. Majerové byl dle pořadníku 
nabídnut p. Pajerovi. Ten to však 
odmítl a tak bude nabídnut dalšímu 
v pořadí. 

- Pro rok 1997 doplnila MR pořadník 
na byty 1 + 1 o pí Marcelu Karbano-
vou. 

Platné pořadí pro rok 1997 je: 
1. Marie Bilíčková, Hradní čp. 701 
2. Josef Pajer, Stínadla čp. 1036 
3. Marcela Karbanová, 

Hlaváčova 560 

MR na základě pověření z usnesení 
MZ schválila obecně závaznou vy-
hlášku města "o závazných částech 
územního plánu sídelního útvaru 
Ledeč nad Sázavou". 

MR projednala nabídku výše ná-
jemného za lesy Města a schválila 
návrh Lesní společnosti a.s. pro rok 
1997 ve výši 270 000 Kč. Předáním 
městských lesů do správy Lesní 
společnosti a.s. jsou vykazovány ne-
zanedbatelné zisky oproti minulosti, 
kdy se hospodařilo vždy se ztrátou. 

CISLA A DATA O ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 

2 3 . 1 2 . 1 9 9 6 
bylo sděleno, že Ústřední tripartitní komise nedoporučila obnovení smlouvy 

s okresní pobočkou VZP pro akutní interní lůžka poskytovateli zdravotní péče: Zdra-
votnické a sociální zařízení města Ledeč nad Sázavou, s.r.o. 

2 7 . 1 2 . 1 9 9 6 
sděluje ředitel OP VZP, že dnem 31. 12. 1996 skončí účinnost smlouvy o poskyto-

vání a úhradě zdravotní péče, uzavřené mezi městem Ledeč n. S. a VZP CR-OP 
Havlíčkův Brod. 

3 0 . 1 2 . 1 9 9 6 
uzavřen dodatek ke smlouvě č. 222/96 mezi VZP ČR-OP Haviíčkův Brod a měs-

tem Ledeč nad Sázavou o prodloužení účinnosti smlouvy do 31. 1. 1997 

1. 2 . 1 9 9 7 
Zahajuj í vlastní činnosti Zdravotnická a sociální zařízení města Ledeč nad Sáza-

vou, s.r.o. (ZaSZ s.r.o.). Založit tuto společnost rozhodlo městské zastupitelstvo na 
zasedání 14. února 1996. K založení společnosti ZaSZ s.r.o. došlo formou notářské-
ho zápisu 11. března 1996 protože ji tvoří jediný společník Město Ledeč nad Sáza-
vou. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 23. září 1996. 
Působnost valné hromady společnosti ZaSZ s.r.o. vykonává v souladu s par. 132 Ob-
chod. zákoníku a par. 45 písm. b) Zákona o obcích 367/1990 Sb. městská rada. 
Městská rada v této působnosti rozhodla dne 20. ledna 1997 o odvolání p. Václava 
Horáka z funkce jednatele společnosti a jmenovala do ní p. ing. Jiřího Pokorného 
z Ledče n. S. Dalším jednatelem společnosti zůstává MUDr. Vratislav Kaniok, primář 
nemocnice Háj. Zdravotnické a sociální zařízení města Ledeč n. S. s.r.o. provozuje 
v objektu Háj u Ledče n. S. lůžka LDN a tzv. doléčovací (ošetřovatelská) lůžka. 

CESTOVNÍ KANCELÁŘ 

HARMONIA 
VÁS ZVE 

MIMO JINÉ NA DVA 
ATRAKTIVNÍ ZÁJEZDY 

Ve dnech 23. - 27. dubna 
se uskuteční zájezd 

do PAŘÍŽE - VERSAILLES 
Cesta luxusním autobusem po 
památkách věhlasné světové 
metropole, včetně projížďky 
nočním městem, uspokojí 
jistě každého cestovatele. 

Cena: 3.820,- Kč 

Stěžejním letošnírnzájezdem je 
cestování po ŘECKU 

Celá řada známých míst 
z řeckých dějin i mytologie jsou 
součástí programu. Nocování 

v hotelích, snídaně u švédských 
stolů, koupání v moři. Co více si 
přát o letní dovolené? Cestování 

po ŘECKU se uskuteční 
v druhé polovině června. 

INFORMUJTE SE 
V CESTOVNÍ KANCELÁŘI 

HARMONIA, 
nám. Svobody 503, 
Ledeč nad Sázavou, 

tel.: 0452/2171. 



Z A S E TY O D P A D Y ? 
Nikdo z nás si určitě nepřeje, aby se 

z našeho města, dříve hrdě nazývaného 
"Perla Posázaví" stalo smetiště. Z tohoto 
důvodu odpadové hospodářství má v na-
šich podmínkách určitý řád, kdy součástí 
systému je vyhláška o nakládání s odpady, 
která nabyla účinnosti 1. ledna 1996. V do-
kumentuje uložena povinnost zajistit si do-
statečný počet sběrných nádob na odpad, 
kdy v příloze vyhlášky je stanoven počet 
obyvatel na jednu sběrovou nádobu. Jaká je 
skutečnost na sídlištních útvarech našeho 
města? Představte si, že jsou zde bytové 
domy, kde bydlí 32 rodin a pro likvidaci je-
jich odpadu jim postačuje pouze 8 popelo-
vých nádob o obsahu 110 litrů. Pokud se 
k tomu ještě připojí oříšek v podobě prob-
lémového svozu odpadu, tak jako tomu 
bylo o letošních vánočních svátcích, pak je 
dílo dovršeno. Je zřejmé, že tento stav je 
neúnosný a musí jej příslušná bytová 
družstva a další odpovědné právnické 
osoby urychleně řešit, ať již nákupem 
dalších nádob, pravidelným úklidem zaří-
zení sloužíc ího k ukládání odpadu 
("bunkru") a v neposlední řadě důrazným 
dodržováním platných zákonů. 

Stále více občanů bydlících na sídlišti se 
obrací na zdejší odbor životního prostředí 

v Ledči nad Sázavou se žádostí o potrestání 
viníků a zjednání nápravy. Domníváme se, 
že ukládání sankcí je poslední z možností 
a bohužel, na sítu mezi obviněnými by na-
konec mezi jinými, zůstaly i bytová 
družstva a tak, by naneštěstí případná fi-
nanční sakce uložená zdejším odborem do-
padla zpětně na bedra nájemníků, kteří 
ovšem za to nemohou. Z výše popsaného 
vyplývá, že bylo nutno hledat a nalézat. 
Dne 24. ledna 1997 byla provedena pro-
hlídka sídliště a pořízena fotodokumentace 
nezákonného stavu ukládání odpadu mimo 
zařízení a nádoby k tomu určené. Není ne-
zajímavou skutečností, že v řadě boxů byla 
situace zcela v pořádku, ovšem v několika 
jiných byl nepopsatelný binec. Další zají-
mavostí jsou bezesporu skoro prázdné se-
parační nádoby na sklo, papír a plast, 
pouze jedna sada separačních nádob u sa-
moobsluhy byla přeplněná. Z výše popsa-
ných důvodů jsme svolali na 4. února 1997 
jednání, kam jsme pozvali zástupce všech 
bytových družstev, zástupce firmy COM-
PAG provádějící svoz odpadů a zástupce 
Technických služeb města Ledeč nad Sáza-
vou. 

Myslíme si, že schůzka všech, kteří mají 
přímou možnost ovlivnit čistotu našeho 

města přinese své ovoce a přímé jednání 
neumožní vymlouvat se na druhého. Není 
přece možné, aby "volně uložené odpady" 
ovlivňovaly naše životní prostředí nejen ší-
řením patogenních organismů, polétavým 
prachem, či negativním působením na 
okolní biosložku. Velké a nezanedbatelné 
nebezpečí spočívá v možném šíření hlo-
davců a dalších nebezpečných nákaz. 
K dalším nezbytným krokům, po doplnění 
dostatečného počtu odpadových nádob, 
patří zabránění dalšímu nekontrolovatelné-
mu ukládání materiálů mimo tyto nádoby, 
neboť v tomto případě je lidská vynaléza-
vost, ale i paměť obdivuhodně dlouhá. 

A k té druhé straně odpadů. Současně 
s uzavřením skládky Rašovec se nejen pro-
dloužily vzdálenosti na odvoz komunální-
ho odpadu, ale zvýšily se i ceny za jeho 
ukládání. Důsledkem je celkové zvýšení 
cen této služby a nebývalou měrou roste 
i počet nepovolených skládek a smetišť. Na 
nás všech záleží, jak se k problému posta-
víme, zastavíme-li tento způsob ukládání 
odpadů dříve, než se území města stane 
jedním velkým smetištěm. 

Ing. Břetislav Dvořák 
vedoucí odboru životního prostředí 

Vymezené prostory pro popelnice k domům čp. 1074 - 75 - 76 a dobře upravené k domu cp. 1097 

COMPAG BATELOY, s.r.o. 
Správné třídění papíru, čirého a barevného skla a plastů. Doporučení pro domácnosti: 

Dle osvědčených zkušeností je vhodné čistý papír, sklo a plasty ukládat v domácnosti zvlášť do krabice nebo malé přepravky v komoře nebo úklido-
vé skříni a podobně. Po jejich naplnění je možné je odnést nebo odvézt ke sběrnému místu a jednotlivé látky roztřídit do příslušných nádob. 
Jiným způsobem je využití cest za nákupem a plynulé donášení malého, třeba denního či týdenního množství vytříděných látek do 
kontejneru, umístěných u obchodů. 
Nádoby pro tříděný odpad jsou barevně odlišeny: 

Zejména tam patří Vůbec tam nepatří 

MODRÁ 
papír 

noviny, časopisy, lepenka, kartony, 
složené krabice, knihy bez vazby a desek 
z PVC, brožury, katalogy, telefonní 
seznamy, ceníky, adresáře apod. 

pergamen, kopíráky, pauzovací papír, 
asfaltový a dehtový papír, brusný papír, 
mastné papíry od olejů a potravin, 
obalové materiály kombinované s fólií 
z kovu nebo plastu, lakované papír}7, 
hygienicky závadný papír ani jiné 
materiály a nečistoty 

BÍLÁ 
čiré sklo 

čiré láhve a sklenice bez zátek a kovových 
uzávěrů 

porcelán, keramika kamenina ani jiný 
materiál a nečistoty, pozor - ani barevné sklo 

ZELENÁ 
barevné sklo 

barevné láhve a sklenice bez zátek 
a kovových uzávěrů 

porcelán, keramika, kamenina ani jiný 
materiál a nečistoty 

ŽLUTÁ 
plasty 

fólie, tašky a pytlíky z plastů, obalové fólie, 
PET láhve od nápojů, vymyté plastové láhve 
od mycích a pracích prostředků, vymyté 
kelímky od mléčných výrobků apod., 
čisté plastové tácky od zeleniny apod. 

chemicky znečištěné plastové obaly, obaly 
se zbytky olejů apod., kombinované obaly 
s fólií, jiné znečištěné plasty, jiný materiál 
a nečistoty. 



POLICIE BILANCUJE 
Uvedené ukazatele bilance práce místní policie budou, stejně jako v celém 

státě, neradostné. Nárůst trestné činnosti oproti roku 1995 je patrný ve všech 
sledovaných oblastech. Je smutnou skutečností, že vedle celkově uvolněné 
"morálky", lze pozorovat i značnou laxnost všech lidí, kteří si ani svého ma-
jetku jakoby neváží (přišli k němu snad. lacino?), nedokáží si jej řádně zabez-
pečit a chovat se odpovědně. Také při šetření se často ozývá otázka, kdy už 
dostanou "ten papír" pro pojišťovnu. 

Z 41 nevyjasněných případů téměř 44 % policie svou prací vůbec nemůže 
ovlivnit. 

1995 1996 rozdíl 
trestná činnost 89 99 + 10 
přestupky 173 219 +46 
evidence 599 743 + 144 

V krádežích dominují restaurační zařízení. V Ledči a okolí není hospody 
či kiosku, který by ušel pozornosti zlodějů. Přestože je to všem známo, často 
majitelé těchto objektů delikventům přímo nahrávají. Věřte, že policisty 
počet neobjasněných případů mrzí víc než je patrné. Potřebujeme však 
pomoc všech. Buďte na svůj majetek opatrnější, buďte vnímavější a spo-
lupracujte s námi. Všem se nám to vyplatí. Za dosavadní spolupráci a důvěru 
děkuji. 

kpt. Jiří Wurm 

BUDE SE HISTORIE 
OPAKOVAT ? 

Ze záznamů kronikáře se dozvídáme, co se klimatických podmínek týká, 
o výjimečnosti roku 1947. Dá se říci, že začátek letošního roku přesně odpo-
vídá tomu, co se s počasím dělo před padesáti lety. Srovnejme tedy s kroni-
kářovými záznamy to, co už třetí měsíc zažíváme na vlastní (promrzlé) kůži. 

Zima byla neobyčejně tuhá a dlouhá, neboť trvala plné 3 měsíce. Mrazy na 
počátku a na konci ledna byly větší než -20°C a ještě 4. března bylo naměře-
no -19°C. Zvýšená spotřeba uhlí se velmi brzy projevila, ale uhlí nebyly do-
statečné zásoby a výzvy ke vstupu do uhelných brigád neplnily svůj úkol. 
Proto musela být v době od 10. do 18. ledna omezena dodávka elektrického 
proudu každodenním vypínáním elektrovodné sítě, a to vždy od 16 do 18 
hodin. V únoru napadlo tolik sněhu, že musela být přerušena silniční dopra-
va a celkem čtyřikráte (28. 2., 1., 2. a 3. 3.) vyhlášena pracovní povinnost na 
odklízení sněhu. Ale i tak byly silnice na Dolní Královice a na Zahrádku po 
několik dní nesjízdné. (Později v březnu musela být ještě několikrát uvolňo-
vána silnice na Bojiště a na Habrek). 

Teprve v polovině března začíná oteplování, Sázava pomalu stoupá a od 
Koželužny až k Háji se vytvořila mohutná zástava ledových ker silných přes 
1/2 metru, která se pohnula ve 22 hodin dne 20. března a ledy odešly beze 
škod. Voda při odchodu ledů vystoupila skoro 2 metry nad normální stav 
a proto bylo určité množství ledu vytlačeno na Heroldově nábřeží (v zatáčce 
proti jezu) a na silnici u sokolovny. 

Věřme, že to co následovalo po jaru 1947, tedy neobyčejné horko a sucho, 
se nám už vyhne. K tomu jak probíhalo počasí před padesáti lety se na 
stránkách našich novin ještě vrátíme a budeme si přát, aby srovnání s letoš-
kem pro nás bylo příznivé. 

OK 

EST + a.s. 
nabízí 

Zhotovení barevných kopií: 

- základní kopírování 1 : 1 (A4, 
A3) 

- zmenšování do 25 % - zvětšo-
vání do 600 % - výrobu 
velkoplošné tapety do 400 % 
(16 částí) 

- opakované kopírování - vizitky, 
pohlednice 

- barevné dotónování v 6-ti odstí-
nech barvy červené, zelené, 
modré, ostrosti, jasu a kontrastu 

- v jedné z 19 barev, barevná se-
parace a podobné digitální 
efekty 

Cena jednostranné kopie včetně 
5 % DPH: 

černobílá kopie A4 1 Kč 
barevná kopie A4 22 Kč 

Kopírování lze provádět na: 
papír bílý i barevný, 

kopírovací etikety samolepící, 
nažehlovací, bílé i barevné fólie 

apod. 

EST + a.s. 
Podolí 1237 

584 01 Ledeč nad Sázavou 
tel. 0452/626 097, 626 096 

Ekonomická stříkací technika 
a.s., Ledeč nad Sázavou, 

(strojírenská výrobní a obchodní 
činnost) 

(120 zaměstnanců) 

vypisuje výběrové řízení 
na funkce 

ŘEDITELE A.S. 
• 

EKONOMICKÉHO MANAGERA 

Nabízíme: 
- zajímavé finanční ohodnocení 
- možnost přechodného ubytová-

ní 1+1 1. kategorie 
- nástup možný ihned 

Písemné nabídky se stručným 
životopisem a praxí 
zasílejte na adresu: 

EST + a.s. 
Podolí 1237 

584 01 Ledeč nad Sázavou 
Inform. na tel. 0452/626097 
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Letošní zima zasněžila a proměnila naše 
město k nepoznání. Každý s přívalem 
sněhu naložil jinak - někdo se z něho rado-
val, jiný brblal (ten nadává i když je teplo 
nebo déšť), dalšímu přibyla práce. Tak jako 
Technickým službám města Ledče. 

Vím - přestože je Ledeč maloměstem, 
je v něm tolik chodníků a silniček a ulic 
a pěšin a schodů a všeho toho, čemu se říká 
veřejné komunikace. A jsou to místa od 
jednoho kraje Ledče ke druhému. Více či 
méně využívané. 

Já však mířím na náměstí, do středu 
města, kterým skoro denně procházím. 
A tam jsem uviděl něco, nad čím zůstává 
sedm let po listopadu 1989 rozum stát. 

Technické služby čistily tento nejvidi-
telnější a nejpoužívanější prostor města 
nakladačem a odvážely haldy sněhu pryč. 
Začínaly nejdříve před městským úřadem 
a pokračovaly okrouhle celým náměstím. 
Občané se už nemuseli brodil závějemi, 
byl jim průchod usnadněn. Dobrá. Jaké je 
však moje překvapení, když za několik 
dní zjišťuji že černý sníh z náměstí, který 
obsahuje různé - s prominutím - sajrajty, 
je vyvážen jen pár metrů za náměstí, pod 
kostel a rovnou k zamrzlé řece. Až povolí 
ledová vrstva, bude muset všechen vyve-
žený a špinavý městský sníh v sebe při-
jmout. Kuriózní na tom je fakt, že 
mrazivé počasí celý tento vyvežený výjev 
na břehu Sázavy zachovalo několik týdnů 
na očích všem domácím i návštěvníkům. 
Možná že si odpovědný pracovník řekl: 
vždyť tu máme pod městem novou čistič-
ku, ta to vyřídí. 

To byl můj dohad. A protože jsem ne-
chtěl, aby zůstalo jen u něho, požádal jsem 
odpovědného pracovníka pana Severu, ve-
doucího Technických služeb, o jeho názor. 
Vysvětlil mi, že jejich počínání bylo na-
prosto normálním a běžným postupem, že 
prý i v Praze se snili vyváží do Vltavy, tak 
proč by to nedělali v Ledči. A že do Sáza-
vy vyvezli jen osm aut a poté že se ozvalo 
Povodí Vltavy a vyslovilo připomínky. 
Proto začali odvážet sníh jinam, například 
pod kino, kde sůl prý zůstane v půdě. Pan 
Severa dodal, že nevidí jinou situaci napří-
klad na ledečském mostě, který má na sta-

rosti Správa silnic. Špína tam také padá 
přímo do vody. A navíc - musí se šetřit pe-
níze a vyvážení sněhu za město něco stojí. 
Stejně se z náměstí všechna sůl a špína do-
stane do řeky, tak co! 

Nejen že je ve výpovědi pana Severy ně-
kolik rozporů, hlavně si myslím, že je to 
jednání, které připomíná minulé časy, kdy se 
děly věci podobné. Před plotem se vše naoko 
uklidilo, špína se vyhodila hned za plot, za 
roh, kde nebyla vidět a tam nerušeně bujela. 
Jen se přesunula z před do za. Byl to výraz 
krajní nezodpovědnosti a krátkého zraku. 
A zdá se mi, že ta doba reálného socialismu 
a jednání v ní naučené je u některých lidí 
pořád přítomné, přímo zažrané v myšlení 
jako ona sůl ve vyveženém sněhu. 

Proč Technické služby nevyvezly snili 
někam jinam, proč zrovna do řeky a při-
tom všem na oči? Bylo to nejjednodušší 
řešení. Můžete říci - vždyť jsou to jen ma-
ličkosti, naše společnost řeší důležitější 
záležitosti. Myslím, že vše začíná právě 
u těchto "drobností". Je to přece tak jedno-
duché vše naházet do řeky, vyhodit do 
lesa, spálit na mezi. Jenže ono to nemizí. 
Země je živým tělem, která těch kopanců 
od nás už schytala dost. 

Zralá péče o krajinu a o obec je základ-
ním předpokladem fungující občanské 
společnosti. Kdo jiný se má o to starat než 
my? Doba, kdy museli být lidé zticha, je 
už dávno pryč. 

P. S. František Novák z provozního 
úseku Sázava Povodí Vltavy mi potvrdil, 
že už několikrát v průběhu posledních let 
upozorňoval odbor životního prostředí MU 
na okolnost vyvážení sněhu obsahujícího 
sůl do řeky a to nejen Technickými služba-
mi, ale i Správou silnic. Zabránil jen tomu, 
že se přestalo vyvážet do řeky tu zimu. Ale 
nebylo už v jeho moci přimět někoho k od-
stranění a odvežení navezené zmrzlé kupy 
špinavého sněhu z říčního břehu. Řešení 
vidí nejen v tom, že se bude používat eko-
logická sůl, běžně užívaná například na 
dálnicích, ale hlavně v ekologickém vztahu 
ke krajině, u kterého není rozhodujícím 
prvkem ekonomický kalkul. 

Miloš Doležal 

Shrnutý sníh 
v řece 

Všichni chceme, aby nás obklo-
povalo ekologicky čisté a krásné 
prostředí. Základní složkou prostředí 
je bezesporu voda. Nikdo z nás si 
určitě nepřeje, aby řeka Sázava, která 
zkrášluje naše město se znovu zakalila 
a stala se z ní stoka, tak jak tomu bylo 
dříve, než byla dobudována celá síť 
čistících stanic. 

Několik občanů pohoršilo ukládání 
shrnutého sněhu z náměstí a z mostu 
na led do koryta řeky. Městský úřad 
odbor životního prostředí v součin-
nosti s Povodím Vltavy na tuto 
skutečnost zareagoval a okamžitě 
zakázal další ukládání sněhu přímo do 
řeky. Bohužel situace v České 
republice je taková, že žádný ze 
zákonů přímo nezakazuje ukládat 
shrnutý sníh do vodotečí, příkladem je 
každoročně situace na území hlavního 
města Prahy, která inspiruje další. 
A pak už jenom platí - když mohou 
oni, tak my taky. Dalším nepomi-
nutelným faktorem zůstává těžko 
prokazatelná míra znečištění sněhu a 
s tím související případný následný 
postih za znečištění vodoteče. 
I čističky odpadních vod mají určité 
limity a tak i voda, která projde přes 
zařízení vykazuje přípustné zbytky 
látek. Je pochopitelné, že skutečně při 
tání voda kontaminovaná zbytky po-
sypových materiálů steče do řeky. 
Přesto ukládání shrnutého sněhu 
s příměsí do vodoteče je nežádoucí 
a nesmí se v příštích letech opakovat. 

Na omluvu Technických služeb 
města Ledeč nad Sázavou je nutno 
uvést jejich snahu o ekonomický 
a včasný úklid města. Pevně věříme, 
že komunikace ve vlastnictví města 
budou v následujících zimách sypány 
pouze inertními materiály, které zlepší 
čistotu zejména chodníků a přispějí 
k udržení ekologické stability. 

Ing. Břetislav Dvořák 
vedoucí odboru životního prostředí 

Provedu čištění koberců 
a potahových látek 

specializovaným zařízením 
WAP 

za výhodné ceny. 

Marie Vaňkátová, JAS, M. 
Majerové 670 

Ledeč nad Sázavou 
tel.: 0452-2455 
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OBECNI URAD NA PASEKACH 
Obec Horní Paseka se osamostatnila v roce 1990. Velkou zásluhu na tom 

maji představitelé obce. V lednu letošního roku zde slavnostně otevřeli nově 
postavenou budovu obecního úřadu. Hlavní zásluhu na tom má starosta 
Adolf Janeček a místostarosta Josef Blažek. Stavba přišla obecní úřad na 
750 000 Kč a provedla ji ledečská firma EVOS-HYDRO. Radní však mají 
i další plány. Zřízení hasičské nádrže, zpevnění vozovek apod. Zařídili, aby 
TELECOM zde zřídil hned vedle úřadu, veřejnou telefonní stanici. 

To vše bude přínosem pro 85 obyvatel obce, velký počet chatařů a chalu-
pářů, včetně turistů, kteří zde o víkendech a v létě bydlí. 

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA ŠPERKŮ 
ZE ZLATA A STŘÍBRA 

i; Baum Lubor 
\ Hradní 737 \ 
i Ledeč nad Sázavou g 
ji T: 0452/2258 \ 
!; Nabízím opravy Vašich šperků, případně i jejich 
i! výkup (rovněž zlomky zlata). \ 

G A L A T E K s.r .o . 
Ledeč nad Sázavou 

přední výrobce a dodavatel 
technologických souborů 

a zařízení pro přípravu povrchu 
a nanášení nátěrových hmot 

přijme do trvalého pracovního 
poměru 

PROJEKTANTY 
A KONSTRUKTÉRY TECHNO-

LOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
PROJEKTANTA STAVEB 

požadavky: 
- vzdělání VŠ nebo ÚSO strojí-

renského směru, 
- znalost práce na PC - AUTO-

CAD 13, 
- částečná znalost A nebo N 

vítána, 
- samostatnost, operativnost, 

bezúhonnost, 
- věk do 40 let, 

HLAVNÍHO EKONOMA-KU 
SPOLEČNOSTI 

požadavky: 
- vzdělání VŠ nebo ÚSO ekono-

mického směru, 
- znalost práce na PC, 
- důkladná znalost podvojného 

účetnictví, 
- spolehlivost, samostatnost, 

bezúhonnost, 
nabízíme: 

- odpovídající finanční a sociální 
zajištění, 

- dobré pracovní podmínky, 
- možnost odborného růstu 

Kontaktní adresa: 
GALATEK s.r.o., 

P.O.BOX 35 
Heroldovo nábřeží 134 

584 01 Ledeč nad Sázavou 
tel /fax* 

0452-2609, 621121, 620514. 

CENTRAL OPET 
V PROVOZU 

Od 1. března 1997 bude opět otevřena 
restaurace CENTRAL na Husově ná-
městí v Ledči nad Sázavou. Nový ná-
jemce, paní Ivana Vacková, má 
uzavřenou nájemní smlouvu na 5 let. 
Během této doby hodlá proinvestovat 
cca 200 000,- Kč na úpravách interiéru 
a dovybavení kuchyně. 

Restaurace bude kromě obvyklého 
provozu zajišťovat i závodní stravování, 
pohoštění pro zájezdy a společenská po-
sezení, provozována bude i minutková 
kuchyně. Otevírací doba je plánována od 
9.00 do 22. 00 hodin, se zákazem kouře-
ní po dobu podávání obědů. Hosty bude 
obsluhovat nový personál a k příjemné-
mu posezení přispěje nejen 12° pivo Sta-
ropramen, ale i nové úpravy interiéru, 
které provozovatelé do doby znovu-
otevření restaurace chtějí dokončit. 

RESTAURACE CENTRAL 
SE TĚŠÍ NA VAŠI NÁVŠTĚVU. 

OK 



Sokolské výročí 
V neděli 16. února 1997 si připomínáme 

135. výročí založení Sokola. Tento tě-
locvičný spolek byl ustaven v Praze v roce 
1862 Miroslavem Tyršem a Jindřichem 
Fiignerem se spolupracovníky. Sokolské 
jednoty byly postupně zakládány i po čes-
kém venkově. 

V Ledči nad Sázavou byla založena tě-
locvičná jednota Sokol a její činnost zahá-
jena v roce 1894, rozvíjela se pak hlavně 
v období první republiky, kdy ledečtí soko-
lové se pravidelně zúčastňovali sokolských 
sletů až po XI. všesokolský slet v Praze 
v roce 1948, kdy počet členů Sokola pře-
sáhl jeden milion. 

Rok 1948 znamenal bohužel i konec 
svobodné činnosti Československé obce 
sokolské v celostátním měřítku, tedy také 
v Ledči nad Sázavou. 

Je tomu již 6 let, kdy byl v našem městě 
ustaven přípravný výbor obnoveného So-
kola. Ledečská tělocvičná jednota Sokol po 
více než čtyřiceti letech znovu zahájila 
svou tělocvičnou a sportovní činnost. Přes 
40 let zakázaný a znovu obnovený Sokol 
má nyní asi 170 tisíc členů. 

K 1. lednu 1992 přešla sokolovna opět 
do sokolských rukou. Od té doby se v ní 
uskutečnily některé úpravy a zlepšení ve 
prospěch cvičenců i sportovců. Bohužel 

Kniha, která 
Geopatogenní zóny a rakovina 

Nemohou být pochybnosti o tom, že 
omezením působnosti poznaných riziko-
vých faktorů v našem životním prostředí 
a životním stylu se sníží i riziko zá-
važných onemocnění, utrpení 
a předčasných úmrtí. 

Často, teprve při vážném onemocnění 
začne člověk reálně myslet a dělat 
předsevzetí, co všechno udělá pro svoje 
zdraví. Někdy je však již příliš pozdě. 

V říjnu vydalo žďárské nakladatelství 
IMPRESO PLUS naši knihu, která za-
ujala mnohé čtenáře svým obsahem. Ne-
tradičním způsobem - podrobným 
geologickým průzkumem pomocí kůta-
cích rýh - jsme ověřovali v těsném okolí 
již stovek rodinných a nájemných domů 
existenci, složení a působnost geopato-
genních zón na lidské zdraví. 

Problematikou působení g. zón na 
lidský organismus, hlavně na vývin ra-
koviny, se ve světě zabývala a stále za-
bývá řada významných odborníků. 

Známý olomoucký onkolog MUDr. 
O. Juryšek již desítky let statisticky vy-
hodnocuje výskyty rakovinných one-
mocnění v závislosti na geopatogenních 
zónách. Dovolte nám citovat jeho názor: 
"Faktoiy působící v geopatogenních zó-
nách mají negativní vliv především na 
metabolismus tkání buněk, zejména me-
tabolismus vody. Narušují také imunitní 
systém organismu. Je už prokázáno, ze 
pobyt v geopatogenní zóně má vliv 
nejdříve na vznik krátkodobých zdra-
votních potíží. Pokud v ní člověk žije 
více než dvacet let, je vysoce pravděpo-

nám vznikly i potíže, hlavně se získáváním 
nových cvičitelů a trenérů. 

Ledečský Sokol je jednou z jednot, 
které se sdružují v sokolské župě 
Havlíčkově, jež zabírá prostor od Kutné 
Hory přes Golčův Jeníkov, Havlíčkův 
Brod, Čhotěboř, Žďár nad Sázavou až po 
Ostrov nad Oslavou a na jihu go Humpo-
lec. Sokol v Kutné Hoře a v Čáslavi byl 
založen už v roce 1862, stejně jako první 
jednota v Praze. 

V uplynulých letech i v současnosti se 
zvyšuje zájem mládeže o sportovní činnost, 
a proto kromě oddílů všestrannosti, jógy, 
stolního tenisu a sálové kopané jsme od 1. 
září 1996 obnovili volejbal a zavedli nové 
sportovní oddíly, nohejbal, florbal, basket-
bal a badminton, které jsou pro mládež 
velmi přitažlivé. 

Zveme zájemce o všechny jmenované 
sporty do naší tělocvičny. Současně vyzý-
váme dospělé, kteří uvedené sporty dobře 
ovládají, mají je rádi a chtějí upevňovat 
i své vlastní zdraví, by se přihlásili jako 
trenéři mládeže, jejichž dobrá tělesná, du-
ševní i mravní výchova nám leží na srdci. 
Zveme všechny, kdo chtějí podpořit naše 
snahy o zdravý vývoj dětí, mládeže i do-
spělých, do našich řad. 

Stanislav Matěj ek 

dobné, že se u něho nakonec objeví 
zhoubný nádor. U některých jedinců 
může vzniknout i mnohem dřív." 

Záhada onemocnění, utrpení a úmrtí 
na rakovinu několika našich přátel, 
a také záhada onemocnění mnohých dětí 
leukémií, i dětí postižených vrozenými 
vývojovými vadami, nás přivedla k roz-
hodnutí pomoci v hledání příčin velkého 
nárůstu těchto onemocnění. 

Systematickým, podrobným geologic-
kým průzkumem geopatogenních zón 
v okolí tzv. "rakovinných domů" jsme 
zjistili, že jedna čtvrtina až jedna třetina 
rakovinných onemocnění může být 
částečně, někdy i výhradně, způsobena 
různými geopatogenními zónami. Zdů-
razňujeme však skutečnost, že jsou 
oblasti a dílčí území s větší četností g. 
zón. Jejich četnost je závislá na geolo-
gické stavbě daného území. 

V mnohých evropských zemích jsou 
podrobné geologické průzkumy geopa-
togenních zón, v územích uvažovaných 
pro stavby obytných objektů, již běžné. 
U nás se zpravidla staví tam kde je právě 
volné místo k zástavbě. Vhodnost ži-
votního postředí a geologického podloží 
se přitom zpravidla nebere v úvahu. 
A tak v domech, geologicky často ne-
vhodně situovaných, budou později pů-
sobiště senzibilů. Obyvatelé těchto 
domů budou - na doporučení senzibilů -
posunovat postele, někdy oprávněně, 
někdy naprosto zbytečně. Přitom by sta-
čilo nechat si pozemek před výstabou 
zmapovat zkušeným geologem, ještě 
před zadáním úkolu projektantovi stav-
by. Projektant by pak měl, podle výsled-

ČAS PLESŮ A BÁLŮ 
Plesy a bály poznamenávají celou zimní se-

zónu až do konce března. V minulém století 
kromě maškarních sokolských šibřinek byly 
oblíbené i jiné maškarní plesy - reduty. 
U zrodu českého bálu stál Josef Kajetán Tyl, 
který pořádal soukromé zábavy ochotnické 
společnosti v Kajetánském domě na Malé Stra-
ně. Český bál všechny uchvátil - byl na něm 
předložen první český "potravní lístek". Střída-
la se na něm kuřata, skopové, biftek, uzená 
"kejta", ledvinky a vína česká, rakouská, 
uherská a rýnská. Ostudu na plese udělal pouze 
vlásenkář Kapička, který nebyl pozván. "Mocí 
mermo chtěl do sálu a porval se s výbory." 

K plesům a bálům se přidaly slavané so-
kolské maškarní šibřinky, které v polovině 
minulého století poprvé zorganizovali Tyrš 
a Fiigner. 

Také tanců se za tu dobu vystřídala celá 
dlouhá řada. Dobová kritika odsuzuje některé 
méně mravné tance. Mravokárce z přelomu 
století by se dnes jistě velmi podivil. 

Zdá se, že sláva bálů, plesů a maškarních 
merend je na ústupu. Jen v Ledči se za po-
sledních deset let společenská sezóna scvrkla 
na čtvrtinu. Faktorů bude asi více, nechci je 
komentovat, ale myslím si, že je to ke škodě 
věci. Hezké oblečení, posezení s přáteli a na-
vazování přátelství nových, to jsou atributy, 
které jsou pro každého povznášející. Nebylo 
by od věci navázat na dlouhou a hezkou tradi-
ci zimních společenských událostí. 

OK 

ků zmapování podloží stavebního po-
zemku (Geologického schématu podlo-
ží) uzpůsobit rozmístění jednotlivých 
obytných místností. Rozhodně by nemě-
ly být například ložnice a dětské pokoje 
situovány nad geologicky ověřenými g. 
zónami (radioaktivními, zvodnělými 
atd.). 

V knize jsou, kromě geopato-
genních zón, popisovány také další ri-
zikové faktory, například radioaktivita, 
tak zvaná "Pitná voda" a mnohé další. 

Kniha je hodnocena lékaři velmi 
příznivě. Může pomáhat v prevenci 
různých závažných onemocnění, hlav-
ně rakovinou a vrozených vývojových 
vad dětí. 

Cena knihy (96,- Kč) byla naklada-
telstvím, po dohodě s autory, volena 
záměrně nízká, dostupná široké ve-
řejnosti. Minimální zisk z knihy po-
krývá náklady na distribuci knihy, 
kterou provádí nakladatelství a autoři 
knihy. 

Vydáním knihy tak přispívají nakla-
datelé a autoři svým dílem k boji proti 
nelítostnému nepříteli - rakovině. 

V České republice ročně onemocní 
rakovinou asi 50 000 lidí! 

Jsme předvědčeni, že zakoupení 
a přečtení naší knihy pomůže lidem 
předcházet onemocněním rakovinou, 
i některým dalším závažným onemocně-
ním. 

Autoři knihy: 
Ing. J. Chmelař 
RNDr. J. Chmelař 
V Ledči n. S. lze knihu zakoupit 

v obou knihkupectvích. 

vás jistě zaujme 



U SVATÉHO MATĚJE 
Po celé naší zemi jsou rozseta místa, ke 

kterým rok co rok mířily stovky poutníku. 
Dneska už ani nevíme, proč naši předkové 
zvolili návrší, studánku či kostelík, aby se 
k němu uchylovali se svými bolestmi a nej-
tajnějšími přáními. 

O jménech sice píši na jiném místě, ale 
bylo by chybou nevzpomenout tak slavné-
ho jména, jakým je Matěj. Mimochodem, 
nikdo takového jména v současnosti 
v našem městě nežije. 

Svatý Matěj, jehož svátek slavíme 24. 
února, je světcem, který aspoň v lidovém 
povědomí, otevíral jarní období. Svojí se-
kerou, se kterou bývá zobrazován (ale také 
s mečem, halapartnou, kamenem nebo kří-
žem), "sekal ledy" a dával tušit příchod 
jara. Tomuto patronovi řezníků, zedníků, 
kovářů a tesařů byl mimo jiné zasvěcen 
kostelík v Praze - Šárce. Tradičně se v něm 
konala první jarní pouť v roce, slavná a léty 
získávající na popularitě. Matějská pouť je 
výjimečná právě dobou svého konání. 
Koncem zimy nejsou dobré podmínky pro 
poutníky a tak na tuto pouť chodili předev-
ším lidé z blízkého okolí. 

Po této pouti následovala Josefská a s 
přicházejícím jarem a létem se s poutěmi, 
slavnými či méně slavnými, doslova roz-
trhl pytel. 

Matějská pouť tedy otevírala tu část 
roku, ve které se vydávala procesí za po-
vznesení mysli a ducha, za zvláštními zá-
žitky. Poutě se však staly stále světštějšími. 
Dávný poutník by jistě v úžasu přihlížel 
tomu, co se děje o Matějské pouti na praž-
ském Výstavišti dnes. Se skutečnou poutí 
má společné snad jen to jméno sv. Matěje. 

OK 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
PRVNÍM OBČÁNKEM NAROZENÝM 
V ROCE 1997 je Petruška Prchalová, j í 
i jejím rodičům přejeme pevné zdraví! 

70. NAROZENINY 
2. 3. Gygal Karel. Havlíčkova 843 
8. 3. Mrázková Jaroslava, Pivovarská 132 
9. 3. Košíková Františka, J. Fučíka 850 
9.3. Radošová Jaroslava, Hrnčíře 584 

75. NAROZENINY 
21.2. Ptáčník Josef, Vrbka 17 
22. 2. Forejtová Stanislava, 5. května 1202 

5. 3. Tesárek Antonín, M. Majerové 1074 
80. NAROZENINY 

8.3. Cervínová Jana, Z. M. Kuděje 578 
85. NAROZENINY 
29. 2. Fulínová Marie, Habrek 8 
NAROZENÍ: 
13. 1. Prchalová Petra, Zoufalka II 1083 
26. 1. Chudobová Tereza, Zoufalka II 982 
SVATBA: 

1. 2. Hoskovcová Iveta, Ledeč n. S. 667 
Vrba Stanislav, Ledeč n. S. 667 

ZEMŘELÍ : 
1.1. Křivánková Marie, Havlíčkova 202 
4.1. Vosyka Josef, Soubor 13 

10. 1. Chmel František, Na Sibiři 558 
11.1. Švanda Josef, Obrvaň 2 
10. 1 Nováková Anežka, Žižkov 396 
17.1. Rajnerová Anna, Hrnčíře 521 
22. 1. Svobodová Milada, Hlaváčova 554 
25. 1. Hrušková Jiřina, M. Majerové 940 
Ve věku nedožitých devadesáti let zemřela 
na přelomu roku dlouholetá aktivní členka 
Sokola v Ledči a známá divadelní ochotni-
ce z dob představení divadelního spolku 
TYL - paní MARIE KŘIVÁNKOVA. Jej í 
vzpomínky, zkušenosti a zachovalé doku-
menty z minulých dob se staly inspirací ze-
jména pro obnovení činnosti Sokola 
v našem městě. 

PROGRAM KINA 
BŘEZEN 1997 
I . 3 . K L U B O D L O Ž E N Ý C H Ž E N 
19.30 h. Americká filmová komedie 

4 .3 . A G E N T W C 40 
19.30 h. Repríza americké filmové komedie 

6 .3 . S T R I P T Ý Z 
19.30 h. Nový USA film. 

v hlavní roli D. Moorová 

8 3 M R T V Ý M U Ž P Ř I C H Á Z Í 
19.30 h. Film s nominací na Oscara 1995. 

V hlavní roli Susan Sarandon 

I I . 3 . V Ý K U P N É 
19.30 h. Americký thriller, 

v hlavní roli M. Gibson 

13.3. Š E P T E J 
19.30 h. Premiéra českého filmu 

15 3 Ř E T Ě Z O V Á R E A K C E 
19.30 h. Úspěšný špionážní film (USA) 

18 3. B L Á Z N I V Á K O M E D I E 3 
19.30 h. Italská komedie 

20. 3. S T Ř E L A 
19.30 h. Nový kriminální film 

22 3 Ú T Ě K Z L. A. 
19.30 h. Hrůzostrašný fantastický film 

25 3. P O S L E D N Í T A N E C 
19.30 h. Skvělý film, 

v hlavní roli S. Stoneová 

26 3 SÁM P R O T I ZLU 
19.30 h. Akční film 

2 9 . 3 D R A Č Í S R D C E 
19.30 h. Dobrodružný, romantický film 

30 3 B L Á Z N I V Á Š K O L A 
17.30 h. Filmová komedie 
19.30h 

O JMENECH 
Rodné j m é n o slouží k tomu, aby se 

člověk snadno odlišil od ostatních lidí. 
Proto j e samozře jmě dobré, že vkus ne-
ma j í všichni stejný a po světě neběhaj í 
j e n o m Jany a Petrové. Výběr jména 
často ovl ivňuj í rodinné tradice, ale také 
všestranné společenské dění, televize, 
sport ap. Zákony České republiky sice 
nevylučuj í zápis jakéhokol iv , a tedy ani 
c izojazyčného jména , mus í však jít o zá-
kladní spisovnou a ve speciálním slovní-
ku pravopisně ověřenou podobu, ne tedy 
o podobu domáckou, zdrobnělinu nebo 
zkomoleninu. Při rozhodování o cizím 
rodném j m é n u by rodiče měli vzít 
v úvahu i př í jmení , -k teré bude stát za 
ním. Při spojení nápadného cizího j m é n a 
a typicky českého pří jmení, j ako napří-
klad Páriou Pindal nebo Mercedes Mo-
tyčková, vzniká vážné nebezpečí , že se 
dítě stane terčem nepř í jemné pozornosti 
a posměchu. 

V únorovém kalendáři bych rád při-
pomněl dva významné dny. Slavení 
H R O M N I C (2. 2). j e v Evropě pradávné, 
j e j ich tradice dosahuje až k nejstarším 
zdro jům mýtů a bájí. Pozděj i dalo 
křesťanství Hromnic ím j iný obsah, ale 
zachovalo zvyky. Kel tové nazývali tento 

den imboic a patřil k důleži tým svátkům 
roku; podstatu oslav a obřadů však ne-
známe. Souvisely snad se světélky či 
svatým ohněm, chránícím před úderem 
blesku. Jinde se imboic uvádí j ako ze-
mědělský svátek, který souvisel s přípra-
vou osevů a chovem ovcí. 

Mladí , ale hlavně všichni zamilovaní , 
by mi jen těžko odpustili nepř ipomenout 
V A L E N T Ý N A (14. 2.), j ehož kult j e i u 
nás stále populárnější . V den jeho svátku 
se mnohdy děj í opravdové zázraky. Ti 
co se dosud neviděli, prohlédnou a zalíbí 
se sobě navzájem. A aby všechno neby-
lo jen na náhodě, posí laj í si l idé po-
hlednice "valentinky", s přáním či verši 
a také dárečky. Nezapomeňte! 

M I L A D A (8. 2., svátek slaví i J E R O -
N Ý M a M L A D A ) . Jazykovědci jsou za-
jedno, že Milada a Mlada j e j edno j m é n o 
s tím, že Milada j e mladší fo rma tohoto 
jména . O Mládce píše kronikář Dalimil 
j ako o jedné z bojovnic v družině Vlasty 
za dívčí války. Významnou postavou 
historie j e Mlada, dcera Boleslava I. -
žena diplomat. Zasloužila se o pražské 
biskupství a první ženský klášter - ze-
mřela 8. 2. 994. V Ledči j e 23 nositelek 
tohoto jména . 

Jen o tri dny později slaví svátek BO-
Ž E N Y (11. 2. - málokdo ví, že se 
v křesťanském kalendáři nachází v tento 

den i sv. E V A , která byla r. 304 pro víru 
popravena v Kartágu). Božena je starým 
českým j m é n e m , stále obl íbeným (v 
Ledči j ich m á m e 67), a také příběh Bo-
ženy j e známý. Kníže Oldřich dal vale 
své německé manželce a pojal choť 
"pradlenu" Boženu, kterou lid miloval 
a když r. 1052 zemřela, byla velmi opla-
kávána. 

O L D Ř I C H (20. 2. - s laví se i NI-
K E F O R ) , la t insky Udalr icus , "bohatý 
děd i čnými s ta tky" , n ě m e c k y Ulr ich , j e 
j m é n o u nás i ve světě ob l íbené po 
d louhá staletí . Ne jd ř íve nás asi napad-
ne už z m í n ě n ý kn í že Oldř ich . "Jsa po-
vahy u ráž l ivé a panovačné" , vyhna l 
tento kn íže svého syna i z M o r a v y 
a svého bra t ra Ja romíra dal os lepi t 
a věznit . Své B o ž e n y může vyh ledáva t 
31 Oldř ichů . 

Tradiční svátek P E T R Ů j e sice 29. 
června na Petra a Pavla (je j im zasvěcen 
náš děkanský kostel), ale v českém ka-
lendáři j e P E T R A 22. února. 
V křesťanském kalendáři, p la tném pro 
všechny země, j e pak stolec svatého 
Petra; míněno j e tím povýšení apoštola 
Petra na první hlavu církve v děj inách. 
Přes íatiské Petrus z řeckého Petros zna-
mená v češtině "skála". V Ledči se tak 
j m e n u j e 147 (!) hochů a pánů. 

OK 
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