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A U T O B U S O V Á D O P R A V A 
V měsíci lednu a únoru tohoto roku byly uzavírány 

nové smlouvy mezi Městem Ledeč nad Sázavou a au-
tobusovými přepravci pro zajištěni osobni autobusové 
dopravy, která jde nad rámec základní dopravní ob-
služnosti. Opět zopakuji, že základní dopravní ob-
služnost je plně hrazena prostřednictvím okresního 
úřadu z prostředků státu a jedná se o spoje, které ob-
čanům zabezpečují cestu k lékaři, na úřady a pro ško-
láky do škol, včetně spojů vratných, kdy je 
předpokládána nejvyšší návratnost z výše vyjmenova-
ných účelů cest. Ovšem jedná se pouze o případy, kdy 
stát dorovnává případnou ztrátu těchto spojů. 

1994 

Č S A D BUS, a.s. Chrudim 13,00 Kč 

I C O M transport a.s. Pelhřimov 

Č S A D a.s. Benešov 

Ztráta, která vznikla v oblasti Ledečska v roce 
1996, v minulých letech, ale i v roce 1997, je dělena 
tak, že Město Ledeč nad Sázavou hradí 35 % veškeré 

Č S A D BUS a.s. Chrudim 

I C O M transport a.s. Pelhřimov 

Č S A D a.s. Benešov 

Celková ztráta roku 1996 

Město Ledeč nad Sázavou - 35 % 
17 obcí Ledečska - 65 % 

U ostatních spojů v oblasti Ledečska, kde nedo-
chází ke změnám v ponižování spojů, ale nedochází 
ani k jejich navýšení, jdou veškeré ztráty této pře-
pravy na vrub Města Ledeč nad Sázavou a okolních 
spádových obcí. Tady musím přiznat, že právě tyto 
spoje nad základní dopravní obslužnost téměř 
všechny vykazují ztrátu, která je vymezena mini-
mální stanovenou tržbou na 1 km. Kde se této tržby 
nedosáhne, nastoupí povinnost obcí, a tedy i naše, 
tuto ztrátu hradit. Jak je tedy stanovena výše mini-
mální tržby na 1 km? V minulosti byla a pro rok 
1997 je stanovena takto: 

1995 1996 1997 

14,80 Kč 17,40 Kč 21,00 Kč 

19,40 Kč 23,16 Kč 

15,45 Kč 18,50 Kč 21,60 Kč 

ztráty a zbývajících 65 % pak hradí 17 obcí Ledečska, 
na které tato ztráta v minulém roce byla dělena podle 
počtu obyvatel. A takto vypadal rok 1996: 

ztráta 1.382.217,-Kč 

ztráta 215 .344 , -Kč 

ztráta 234.847,- Kč 

1.832.408,- Kč 

641.344,- Kč 
1.191.064,- Kč 

Bohužel meziroční navýšení nákladovosti na 1 km 
ve výše uvedené tabulce dává najevo, že budeme-li 
chtít zachovat dopravní obslužnost na úrovni roku 
1996, zaplatíme my, jako město, ale i obce, opět něco 
navíc. Jinak chci upozornit všechny občany, kteří 

budou používat linek autobusové dopravy, aby se při 
cestách, na kterých jim záleží, včas informovali o od-
jezdech nebo případně o tom, zda uvedený spoj ještě 
vůbec existuje. Informujte se na těchto telefonních 
číslech: 

ČSAD BUS a.s. Chrudim, středisko Ledeč n. S. 0452/626060 - 626062 
ICOM transport a.s. Pelhřimov, provozovna Humpolec 0367/532349 
ČSAD a.s. Benešov, informační kancelář 0301/21395 

Karel Urban 
zástupce starosty 



Zdravotnictví v Ledči v nových podmínkách 
Zrušením akutních lůžek v ne-

mocnici v Háji se dostalo ledečské 
zdravotnictví do nových podmínek. 
Vzhledem k tomu, že tato změna vy-
volala mnoho dohadů, chtěli bychom 
veřejnosti poskytnout alespoň stručné 
informace o současné situaci. 

V rámci restrukturalizace nemocnic 
a snahy o snížení počtu akutních lůžek 
nebylo v závěru loňského roku doporu-
čeno okresní pobočce VZP uzavřít 
s naší nemocnicí smlouvu na akutní 
lůžka a začátkem letošního roku bylo 
doporučeno uzavřít smlouvu na lůžka 
ošetřovatelská. Bylo proto zřízeno inter-
ní ošetřovatelské oddělení, které nahra-
dilo stávající internu a JIP. 

Toto je nová situace, která nastala po 
uvedených rozhodnutích a ve které mu-
síme najít prostor pro další činnost 
k prospěchu nemocných i zdravotníků. 

Pokud jde o činnost lůžkové části, 
bude se tato zabývat léčbou dlouhodobě 
nemocných a doléčováním. Pro občany 
to znamená možnost doléčení v naší ne-
mocnici po nezbytně nutném pobytu na 
akutních odděleních (převážně ON 
v Havl. Brodě) a za určitých podmínek 
i možnost přijímání nemocných, kteří 
vyžadují dlouhodobou léčbu a předev-
ším ošetřovatelskou péči, kterou v do-
mácích podmínkách nelze poskytnout. 

Pokud se jedná o další činnosti, které 
byly a jsou prováděny v Háji i na po-

Z různých setkání a rozhovorů s ob-
čany jsem vyrozuměl, že panují až 
neskutečné způsoby jakými si lidé vy-
světlují letošní výši a skladbu ceny za 
svoz a likvidaci tuhých domovních od-
padů (TDO) v Ledči nad Sázavou. 

Městská rada se jejím stanovením zabý-
vala několikrát a velmi zevrubně. Rozho-
dující skutečností, která ovlivnila změnu 
ceny, jsou fakta vypovídající o loňském 
roce. Loňská cena byla stanovena na zá-
kladě údajů, které vznikly v naprosto od-
lišných podmínkách existujících 
v předchozích letech. Jejich alfou a ome-
gou byla možnost ukládat TDO na neza-
jištěné skládce Rašovec. V roce 1996 
poprvé se musel TDO odvážet k uložení 
mimo město. To vytvořilo příčinu k pod-
statnému zvýšení nákladů na tuto činnost. 
Z výše zmíněných údajů byl stanoven 
v roce 1996 odhad roční produkce TDO 
ve výši 1.295 tun. 

Skutečně však občané vyprodukovali 
1.526 tun, což je o 231 tun více proti 
předpokladům. Od domácností bylo městu 
za tuto službu zaplaceno 1.174.197,-- Kč. 
Město však za svoz a uložení TDO na 
skládku v Trhovém Štěpánově zaplatilo 
1.843.435,-- Kč, takže platby od občanů 
muselo doplnit částkou 669.238,- Kč. 

liklinice, budou zachovány v plném roz-
sahu. Jedná se především o vyšetření 
RTG, veškerá vyšetření laboratorní, vy-
šetření ultrazvukem, endoskopická vy-
šetření zažívacího ústrojí a veškerá další 
ambulantní vyšetření, která byla dosud 
prováděna. Hlavním rozdílem je to, že 
vyšetření budou prováděna převážně 
ambulantní formou. Následná hospitali-
zace na ošetřovatelském oddělení, pokud 
to stav vyžaduje, není vyloučena. 

Považujeme za potřebné seznámit ve-
řejnost i s novou organizační formou za-
řízení. Veškerý majetek a vybavení zdra-
votnických zařízení je vlastnictvím 
města, které k provozování zařízení za-
ložilo společnost s ručením omezeným 
s názvem Zdravotnická a sociální zaříze-
ní města Ledeč n. S., s.r.o. Jednateli spo-
lečnosti jsou ing. J. Pokorný, ve funkci 
výkonného ředitele a MUDr. V. Kaniok, 
ve funkci odborného ředitele. 

Cílem společnosti je na úseku zdra-
votnictví zabezpečit co nej větší rozsah 
služeb tak, aby občané Ledečska byli co 
nejméně odkázáni na dojíždění na vzdá-
lená pracoviště a aby jim co největší 
rozsah vyšetření a následné péče mohl 
být poskytnut zde. 

Budeme se snažit, abychom svá 
předsevzetí, samozřejmě ve spolupráci 
s ostatními zdravotníky ve městě, splnili 
ke spokojenosti všech občanů. 

V. Kaniok 

Zmíněné skutečnosti mají původ u nás 
v našich domácnostech. K nim je nutno 
přičíst i zvýšené režijní náklady souvise-
jící s realizací vlastního svozu TDO, 
které vznikají při provozu svozového au-
tomobilu. Toto a nic jiného, je příčinou 
pro letošní rok stanoveného způsobu 
a výše ceny za svoz a likvidaci TDO 
z ledečských domácností. 

Městská rada si byla vědoma nepří-
jemností tohoto opatření. Bylo nám zřej-
mé, že pro některé občany bude velmi 
obtížné zaplatit celou částku najednou. 
Proto všem občanů nabízíme možnost 
čtvrtletních plateb formou Sdružené 
inkasní platby obyvatelstva. Město za-
jištěním svozu a zneškodnění do-
movních odpadů naplňuje ustanovení 
zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích 
ve znění pozdějších předpisů. Občan vy-
užívající tuto službu je povinen se na její 
úhradě podílet. Systém svozu a likvidace 
domovních odpadů je stanoven vyhláš-
kou města. Město smí kontrolovat obča-
na, zda dodržuje čistotu a pořádek na 
jeho katastru. 

Město či obec je pospolitost lidí. 
Život v ní musí mít určitá pravidla. Je 
v zájmu všech dodržovat je. 

Jan Hálek, starosta 

ZPRÁVY Z RADNICE 
— MÚ nabídl byt 1+1 v ul. M. Majerové v sou-

ladu se schváleným pořadníkem p. Pajerovi. 
Ten ho odmítl, tak byl nabídnut dalšímu v po-
řadí - pí Karbanové. 

— MR ruší dnem 30. 4. '97 funkci vedoucího 
"Zdravotnických zařízení města Ledeč n. S." a 
v této souvislosti k tomuto datu odvolává 
z funkce stávajícího vedoucího p. Horáka. 

— MR v souvislosti s ukončením smluvního 
vztahu (Smlouva č. 222/96 OVZP Havl. 
Brod) mezi Všeobecnou zdravotní pojišťov-
nou ČR a městem Ledeč n. S. o úhradě zdra-
votní péče ke dni 31. 1. '97 ruší k tomuto dni 
pracovní místa vzniklá na jejím základě. 

— MR jako orgán Města vykonávající působnost 
valné hromady spol. "Zdravotnického a so-
ciálního zařízení města Ledeč n. S. s.r.o.", kde 
město je jediným společníkem, jmenovala vý-
konným ředitelem ing. J. Pokorného a odbor-
ným ředitelem MUDr. V. Kanioka. 

— 26. 2 ;97 proběhlo na radnici setkání zástupců 
Svazu důchodců ČR Ledeč n. Sáz. s vedením 
Města. Setkání proběhlo v přátelském duchu 
a byly na něm probrány všechny otázky, které 
v poslední době hýbou Městem. 

— 5. 2. : 97 byl na MZ schválen návrh rozpočtu 
pro rok '97. V tomto rozpočtu je zahrnuta 
i částka 600 tis. Kč jako dotace Města na 
odvoz "popelnic". To znamená, že i když cena 
svozu za 1 popelnici je v roce 1997 vyšší, 
zdaleka ještě obyvatelé neplatí skutečnou 
cenu. 

— MR jmenovala komisi pro posuzování žádostí 
0 byty zvláštního určení v domě s pečova-
telskou službou. Jedním členem je ze zákona 
1 pracovník OKÚ. Při posuzování není hlav-
ním ukazatelem datum podání žádosti, ale 
potřebnost pečovatelské služby, na kterou 
Město v letošním roce vynaloží částku cca 1.6 
mil. Kč. 

— DPS hledá dárce, který by daroval neúplné ro-
dině se 7 dětmi 4 ks gamýží - 2,5 m. Nabídky 
zašlete ved. DPS pí Moravcové, tel. 2631. 

PSAL SE ROK 1947 
Dne 5. března v noci, ve 2 hodiny a 35 minut 
vypukl požár v kartáčovně firmy Rudolf 
Moravec (majitel Antonín Vorlíček). Požár se 
rychle rozšířil na všechna skladiště, která byla 
plná materiálu. Jen včasným zásahem hasičů 
se podařilo uhájit okolní obytné domy 
a hlavní budovu továrny. I tak byla škoda 
vyčíslena na milion korun. 

• • • 
24. března večer prasklo pod mostem 
vodovodní potrubí, které pravděpodobně bylo 
poškozeno zimními mrazy. Namáhavá 
a obtížná oprava trvala několik hodin. • • • 

Město hledá vhodný objekt j ako skladiště pro 
odpadové suroviny. Sběrem jsou pověřovány 
ze jména školy. Sběry bývaj í dosti úspěšné. 
Například 21. března sebrali studenti 
gymnázia přes 12 q tkanin a papíru. Zástupci 
města jednali s židovskou obcí v Kolíně 
o zakoupení staré synagogy. Jednání sice 
nebyla dokončena, ale budova přesto začala 
být používána obcí jako skladiště. • • • 
5. března byla definitivně zrušena městská 
policie. Jej í členové nastoupili práci na 
městském ohlašovacím a popisném úřadě. 
Z význačnějších slavnostních událostí nutno 
uvésti, že 24. března byla rozhodnutím rady 
M N V Nádražní ulice pře jmenována na třídu 
general icima J. V. Stalina. 

• • • 
Předseda M N V Emil Čech se od března zřekl 
odměny za úřadování (1000 Kčs měsíčně) 
a navrhl, aby tato částka byla ukládána na 
vkladní knížku a aby tak vznikl základ fondu, 
z něhož by mohla být opatřena pamětní deska 
obětí první a druhé světové války, která bude 
umístěna na skále Septouchova. 

OK 

SBĚRNA SUROVIN 
Ledeč nad Sázavou, Pivovarská 

Výkup odpadu (papír, železný šrot, barevné kovy, sklo, folie) 
od 1. 3. 1997 změna provozní doby: 

Úterý 1 2 - 1 7 hodin Pátek 1 2 - 1 7 hodin 
Čtvrtek 1 2 - 1 7 hodin Sobota 8 - 1 2 hodin 

K ceně za svoz TDO z domácností 



UPOZORNĚNI Finanční odbor 
Finanční úřad v Ledči nad Sázavou 

opětovně oznamuje, že došlo k přečíslová-
ní provolbové telefonní linky z původního 
čísla 45 (uvedeného v tel. seznamu 96/97) 
na číslo 612. Čísla vnitřních linek zůstávají 
v platnosti dle seznamu. Podle Vaší potře-
by volejte tedy jednotlivé daňové úseky FU 
takto: 

ředitel 
sekretariát, podatelna 
správce inf. systému 
vedoucí daňové kontroly 
ref. daňové kontroly 
ref. daňové správy 
registrace, pokladna 
evidence daní 
daňová exekuce 
správa fyzických osob 
správa právnických osob 
daň z nemovitostí 
daň dědická, darovací 
a z převodu nemovitostí 
Fax/tel. podatelna 

612 201 
612 203 
612 205 
612 202 

612231-235 
612210 
612211 
612212 
612213 

612214-216 
612217-218 

612219 

612 220 
62 10 28 

Omlouváme se za potíže, které Vám do-
datečnou změnou provedenou SPT Tele-
com vznikly. 

Ing. Jiří Nekola 
ředitel FÚ 

NĚKOLIK VYSVĚTLENÍ 
K LETOHRÁDKU 

V současné době probíhá restituční říze-
ní, Pozemkový úřad v Havlíčkově Brodě 
však nemá komu pozemky ani objekt vrá-
tit. Původní žadatelka o restituci pí Pavlá-
tová z Prahy začátkem roku 1996 zemřela 
a nový dědic - respektive ten, kdo by 
uplatnil restituční nárok se k dnešnímu dni 
neozval. Tuto restituentku zastupoval 
JUDr. Drahokoupil, který v současné době 
je již rovněž po smrti. Kdo převzal tuto 
agendu po něm, není známo. Je to věc 
restituenta, nikoliv stavebního úřadu. Pří-
pad se zdá proto v současné době neřešitel-
ný. Další problém je, že současný vlastník 
Thunovského letohrádku (nikoliv pozem-
ku), ZD Syrovice, je v likvidaci a není 
proto jasné, zda se objekt vrátí v restituci 
nebo bude dán do konkursu. To znamená, 
že v současné době nelze žádného vlastní-
ka upozornit na stávající stav, aby bylo 
možno nařídit úpravu objektu, případně 
jeho zakonzervování. 

Letohrádek není první ani poslední 
stavbou (resp. kulturní památkou) v ČR, 
která by si vyžadovala opravu a vrácení 
do původního stavu nebo do souladu 
oprav s podmínkami zachování kulturní 
památky. Stavební úřad za současné situ-
ace nemá reálnou šanci tento stav napra-
vit, tj. nařízení minimálně zabezpečova-
cích prací resp. opravu celého objektu. 
Můžeme jenom doufat, že nebude trvat 
opět několik desetiletí, aby mohla tato 
kulturní památka být opravena. Původní 
záměr tehdejšího MěNV tuto památku 
opravit a převést na ZD Syrovice se v té 
době jevil jako nejideálnější řešení a st. 
úřad konečně mohl po zastřešení tohoto 
objektu dále jednat jak s vlastníkem, tak i 
s odborem kultury, jak tuto památku zre-
konstruovat. Bohužel k dnešnímu dni 
není žádná možnost vše napravit. 

Za odbor výstavby 
ZČ 

Finanční odbor Městského úřadu 
v Ledči nad Sázavou pracuje ve složení 
čtyř pracovnic a vedoucí odboru. Stejně 
tak, jako konstatoval ing. Dvořák ve 
svém předchozím článku, nelze vyjme-
novat veškerou činnost tohoto odboru, 
protoře jde o agendu značně rozsáhlou. 

Málo kdo ve městě ví, že finanční od-
bor zajišťuje finančně nejen provoz 
vlastního Města Ledeč nad Sázavou, ale 
i provoz dvou základních škol, tří ma-
teřských škol, pěti školních jídelen, kni-
hovny, kina, pečovatelské služby, 
výplatu sociálních dávek, sbor dobro-
volných hasičů atd. To znamená, že za-
jišťuje nejen evidenci, ale i kontrolu, 
potvrzení a úhradu všech faktur za pro-
vozní náklady těchto zařízení. Stejně tak 
eviduje a účtuje příjmy z těchto zařízení 
plynoucí. 

Na tomto odboru je vedena veškerá 
evidence hmotného i nehmotného ma-
jetku a je o něm prováděno účtování. 
Odbor předkládá MR návrh na prová-
dění periodické inventarizace všeho 
majetku na jednotlivých zařízeních. 
Na základě schváleného návrhu za-
jišťuje realizaci inventury ve spoluprá-
ci se všemi zařízeními a střediskem 
investic. Po provedení fyzické in-
ventury provádí účetní odsouhlasení 
zjištěných výsledků. Tato inventariza-
ce je prováděna jedenkrát ročně. 

Na finančním odboru je vedena kom-
plexní evidenců psů ve městě, je zajišťo-
váno vydávání evidenčních známek 
a následně pak vybírání poplatků. Stejně 
tak je zde vedena veškerá evidence po-
platků a nedoplatků a jejich následné vy-
máhání od dlužníků, které v mnohých 
případech není zcela jednoduché. 
V některých případech je třeba přistupo-
vat k vymáhání formou exekucí nebo 
mnohdy i soudní cestou. Na základě 
předběžných požadavků jednotlivých 
odborů a zařízení a též podle dosaže-
ných skutečných výsledků v uplynulém 
roce zpracovává FO rozpočet, který 
předkládá MR a MZ ke schválení. Od 

tohoto schváleného rozpočtu se potom 
následně odvíjí veškerá činnost města. 
FO kontroluje dodržování rozpočtové 
kázně a hospodárnosti vynakládaných fi-
nančních prostředků a na případné nedo-
statky upozorňuje odpovědné 
pracovníky. 

Pro porovnání čerpání schváleného 
rozpočtu provádí FO rozbory hospodaře-
ní a tyto rozbory též předkládá MR 
a MZ spolu s případnými návrhy změn 
rozpočtu, které se provádějí aktuálně 
podle potřeby a zajištění finančních 
prostředků během roku. Následně se 
potom provádí zúčtování finančních 
prostředků poskytnutých formou účelo-
vých dotací ze státního rozpočtu. 

Stejně tak FO zajišťuje veškerou evi-
denci a splácení přijatých půjček a úvěrů 
v požadovaných termínech a příslušné 
výši splátek. Zároveň též vede evidenci 
půjček poskytnutých občanům a organi-
zacím z Fondu rozvoje bydlení na 
výstavbu a rekonstrukci bytových zaří-
zení a rodinných domků. 

O všech finančních operacích účtuje 
FO na deseti bankovních^ účtech vede-
ných u Komerční banky, České spořitel-
ny a Pragobanky. V neposlední řadě 
zpracovává FO veškerou mzdovou agen-
du, počínaje zpracováním výplat za-
městnanců MěÚ, peč. služby,, kina, HDS 
a dalších dohod a OOV. Provádí výpo-
čet dávek nemocenského pojištění, sráž-
ky sociálního a zdravotního pojištění 
a ostatních srážek prováděných z mezd. 
Vede veškeré evidence vyplývající 
z pracovního poměru, týkající se mzdo-
vých záležitostí. 

FO se též zabývá kontrolní činností 
a to zejména zaměřenou na kontrolu po-
kladních hotovostí u zálohovaných orga-
nizací a s tím související náležitostí 
pokladních dokladů, evidencí cenin 
a skladového hospodářství. 

V činnosti FO by se ještě našlo 
mnoho věcí, které tento odbor provádí, 
ale domnívám se, že pro osvětlení je 
tento výčet postačující. 

Město Ledeč nad Sázavou odprodá rodinný domek čp. 1058 v ul. Že-
livská v Ledči nad Sázavou. Jedná se o dvě obytná podlaží, garáž, 
prádelna, sklady na uhlí a potraviny, dílna a kotelna v suterénu. 
Zastavěná plocha 66,6 m2, obest. prostor 550 m3, obytná plocha 
63,56 m2 základní příslušenství 25,30 m2 a ostatní příslušenství (v su-
terénu) 44,10 m2. Spolu s domem je předmětem prodeje dřevník, pří-
pojky vody a kanalizace, zpevněné plochy a oplocení a dále zast. 
pozemky 94 m2, zahrada 616 m2 a 12 ks stromů. 
RD je však zdravotně závadný pro překročení limitu ekvivalentní ob-
jemové aktivity radonu. Základní cena je stanovena ve výši 850 tis. 
Kč a jsou v ní zohledněny náklady na odradonování RD, které musí 
kupující vynaložit na odradonování pro účely bydlení. 
RD je možno i pronajmout pro účely podnikání. Náklady vynaložené 
na odradonování budou zohledněny v nájemném. 
Informace na MÚ Ledeč nad Sázavou - tel. 0452/2210, stř. investic 
a správy majetku města. 



NÁŠ HOST 
LECOM s.r.o. Ledeč nad Sázavou 

Vznik firmy 
Společnost LECOM s.r.o. vznikla 

formálně v roce 1992 jako právní 
subjekt, který vstoupil do procesu 
velké privatizace. V podstatě až do 
poloviny roku 1993 společnost řeši-
la a uspořádávala vnitřní problémy 
spojené s nákupem majetku, který 
dnes vlastní. 

Majitelé firmy byli po celou tuto 
dobu vedeni snahou vytvořit pružný, 
dostatečně flexibilní podnikatelský 
subjekt, který bude schopen do-
sáhnout do 5-ti let dominantního po-
stavení na trhu. 

Teprve po ukončení této nepříliš 
příjemné etapy života firmy mohl 
začít opravdový rozvoj v oboru. 

Tento rozvoj je velice dynamický, 
a tím tedy radikálně odlišný od 
běžného standardu privatizace, kde 
vlastně u více či méně fungující 
firmy dochází pouze ke změně ve 
struktuře majitelů. Společnost 
LECOM začínala z nulového stavu, 
o čemž svědčí například i to, že 
první tři osobní čísla v evidenci za-
městnanců patří majitelům a záro-
veň prvním zaměstnancům 
společnosti. Díky tomuto výchozí-
mu stavu bylo nutno ve velice krát-
ké době vykonat obrovské množství 
práce, která byla nutnou podmínkou 
získání dobrého postavení na trhu. 
Dynamiku rozvoje lze doložit i tě-
mito čísly, v roce 1992 měla spo-
lečnost 4 zaměstnance a roční obrat 
1,5 mil. korun. 

Pro rok 1997 předpokládáme 134 
zaměstnanců a obrat v úrovni 155 
miliónů korun. 

Domnívám se, že strohá čísla nej-
lépe přibližují situaci. 

Výrobní program 
Hlavním a nosným předmětem 

podnikatelské činnosti společnosti 
jsou dodávky technologických celků 
v oboru galvanických povrchových 
úprav, předúprav a technologií likvi-
dace průmyslových odpadních vod. 

Pro méně zasvěcené čtenáře bych 
si dovolil upozornit na skutečnost, 
že dodávka finálního celku je 

technicky, ale zejména organizačně 
velmi náročným procesem. Vždyť 
proto také v minulé době patřili tito 
dodavatelé mezi podniky největší 
velikosti. My v dnešních pod-
mínkách musíme být schopni 
kompletní realizaci, (vývoj, projek-
ce, konstrukce, výroba, montáž, 
zkušební provoz) provádět ne s tisí-
ci, či desetitisíci zaměstnanci, ale 
s pracovním kokektivem sto či sto-
padesáti zaměstnanců. Toto je přiro-
zeně možné pouze za předpokladu, 
že zaměstnanci vykonávají činnosti 
v podstatně širším měřítku a pod-
statně racionálnějším způsobem než 
dříve. 

Výrobní program je zcela podří-
zen přání a potřebám zákazníka. 
S tímto požadavkem je spojeno 
veškeré počínání společnosti a tedy 
i rozvoj a technická úroveň našich 
dodávek. Musíme a jsme schopni 
dodat zařízení zcela jednoznačně 
v evropském standardu a vedle toho 
musíme být schopni reagovat i na 
potřeby malého podnikatele, který 
začíná výrobu, teprve hledá svoje 
uplatnění na trhu, má tedy minimál-
ní finanční možnosti. Vždyť i z toho 
podnikatele může vyrůst za pár roků 
zákazník, který potřebuje tu nej mo-
dernější technologii. 

Výhledy do budoucna 
Společnost LECOM s.r.o. patří 

v dnešní době k dominantním 
subjektům ve svém oboru na českém 
a slovenském trhu. 

Toto by nás mohlo naplňovat 
určitým uspokojením a pocitem, že 
jsme dosáhli cíle, který byl v roce 
1992 vytýčen. Ovšem pokud se tak 
stalo, byl by to nejhorší omyl 
v historii společnosti. My rovněž tak 
víme, že tento trh je a hodně dlouho 
bude velice omezený v oblasti fi-
nančních zdrojů, které mohou či 
musí jednotlivé firmy uvolňovat na 
svoje investice. Díky své velikosti 
a přirozeně i provázanosti na Evro-
pu, zejména pak SRN, je velice citli-
vý na vývoj v sousedních zemích. 
Podívejte se například v jakých 

problémech se pohybují dnes ně-
mecké firmy. 

Je tu jediná cesta a tou je východ-
ní Evropa a celý mimoevropský 
svět. A tomu dnes musí společnost 
zaměřit maximální pozornost. To 
však neznamená, že bychom dopo-
sud nevyvíjeli žádnou aktivitu 
v tomto směru. LECOM dnes může 
říci, že se jeho dodávky objevují 
v Polsku, SRN, Rakousku, Švý-
carsku, Ukrajině, Rusku, Švédsku, 
Alžírsku, Brazílii, USA, Barmě 
apod. K tomu, abychom udrželi krok 
se světovou konkurencí, musíme po-
chopitelně věnovat mnoho po-
zornosti a financí investičnímu 
rozvoji. Mezi nejvýznamnější in-
vestici nejnovějšího rázu (leden 97), 
patří např. instalace výpočetní 
techniky, sítě a SW v hodnotě cca 
2.500.000,- Kč. Jedná se o komplex 
cca 35 nejmodernějších počítačů 
spojených do sítě. Za podpory 
patřičného SW a vybudování kom-
plexního CAD systému, obchodního 
režimu a přenesení informační sou-
stavy z dílčích sítí do plného síťové-
ho prostředí. 

Omlouvám se za přílišnou od-
bornost této informace a pro přiblí-
žení mohu prohlásit, že během 2-3 
měsíců nikdo nenajde v projekčních 
a konstrukčních kancelářích naší 
společnosti jediné "konstrukční 
prkno" a další nezbytná široká agen-
da skončí v paměti počítačů. 

Oblastí, které společnost takto vy-
řešila, je celá řada, stejně tak jako je 
celá řada problémů připravených 
k řešení a ty prostě přijdou k realiza-
ci, až na ně firma vydělá. 

Spolupráce s Městským úřa-
dem v Ledči nad Sázavou 

Pro život každé obce je vždy 
velmi důležité, zdali je nastavena 
určitá rozumná forma komunikace 
mezi představiteli obce a významný-
mi podnikatelskými subjekty. 

Vždyť i daňový režim zakládá pří-
mou vazbu ve smyslu, čím více ob-
čanů subjekt zaměstnává a čím lepší 

pokračování na str. 5 



pokračování ze str.4 
výdělky maji, tím více daní je odve-
deno do obecní pokladny. Toto je 
však jenom hodně úzký pohled. 
Dále samozřejmě platí to, že každá 
fungující firma přináší do města 
a tedy pro občany určitou kulturu 
v podobě různých akcí přímo jí po-
řádaných, formou finanční podpory 
sportovních oddílů apod. 

Je zcela přirozené, že tak jak spo-
lečnost obci přispívá, očekává na 
druhou stranu, že obec bude v duchu 
výše uvedeného i podporovat (mo-
rálně, legislativně) její aktivity 
a tedy další rozvoj firmy. 

Dnes můžeme zapomenout, že 
ve městě kdy existoval jeden 
obrovský subjekt, který mnohdy za 
obec financoval nákladné projekty. 
Tato doba je neodvratně pryč. 
Dnes je nezbytné, aby významné 
společnosti, které ve městě jsou, 
v prvé řadě ekonomicky prospero-
valy a potom v řadě druhé byly 
ochotny řešit regionální problémy. 
Ovšem v principu je nutné vidět 
věci tak jak jsou. Dotace, dary 
apod. budou mít asi vždy svoje 
místo v této spolupráci, ovšem to 
hlavní se bude odvíjet od vytvoře-
ní a realizace projektů, které bude 

město potřebovat a budou přínosem 
pro občany, ale do kterých budou 
podnikatelské subjekty vtaženy ne-
jenom finančně, ale i podnikatelsky. 
Jeden příklad za vše - výstavba 
bytů. 

S potěšením mohu konstatovat, že 
LECOM hledá a nalézá postupně ro-
zumnou platformu komunikace 
s představiteli města. To vše je 
v prvé řadě motivováno skutečností, 
že nám záleží na městě Ledči nad 
Sázavou jako takovém, a že zde 
chceme žít a pracovat. 

Beránek Jiří 
ředitel společnosti 

BOJIŠTĚ 
První zmínka o osídlení 

územního celku Bojiště pochází 
z roku 1560. Územní celek Bo-
jiště sestává ze sídelních útvarů 
Bojitě, Veliká, Mstislavice, osad 
"Ovčín", "V poušti", "Rybníčky", 
"Háj" a přilehlých osad. 

Největší počet obyvatel byl za-
znamenán v roce 1969 v počtu 
469. V současné době je v obci 
Bojiště hlášeno k trvalému poby-
tu 250 obyvatel. 

Územní celek Bojiště je sou-
částí spádového území Ledče nad 
Sázavou. Nachází se v nad-
mořské výšce 474 m n.m. (sídel-
ní útvar Bojiště). Rozkládá se na 
rozloze 727 ha, z čehož je v sou-
časné době 343 ha zemědělské 
půdy, 341 ha lesů a 11 ha plochy 
je zastavěno. 

V rámci obce se nacházejí ob-
jekty pro bydlení a rekreaci. 
Všechny osady maj í v současné 
době provedeny rozvody ve-
řejného vodovodu, př ičemž Bo-
jiště a Mstislavice jsou zásobeny 
z obecního gravitačního vodovo-
du, přivádějícího upravenou kva-
litní vodu v délce 2 km, z 
Melechova. 

Výstavba obecního vodovodu 
byla jednou z nej náročnějších 
svépomocných akcí místních ob-

V kraji na úpatí Českomoravské vysočiny 
v tom krásném kraji pod Melechovem 

čanů z konce 80. let. Z dalších 
akcí byla př ís tavba kulturního 
domu v Bojišt i , požární zbrojni-
ce a skladu civilní obrany. 
M i m o toho byly prováděny 
opravy místních komunikací , 
údržby autobusových čekáren, 
oprava hospodářského objektu 
u školy v Bojišti . V loňském 
roce obec přispěla f inančními 
pros t ředky na vnější opravy 
mís tn ího kostela sv. Voj těcha 
v souvislost i s výročím milénia 
smrti tohoto světce. 

Problémy v obci jsou obdobné 
jako v současné době v kteréko-
liv j iné malé obci do 500 obyva-
tel. Je to především nedostatek 
f inančních prostředků na nutné 
opravy místních komunikací , 
oprava historického majetku -
školy, výstavbu kanalizace 
a čistíren odpadních vod. Rozpo-
čet obce dále značně zatěžují do-
tace na dopravní obslužnost ve 
výši 300 Kč na 1 obyvatele ročně 
a příspěvky na školní děti ve výši 
10 % obecního rozpočtu. 

Další problémy, ale hlavně 
rozvoj obce, nám napomůže řešit 
"Urbanistická studie územního 
celku Bojiště", vypracovaná pro-
j ek tovým atelierem LIPKA Lip-
nice nad Sázavou 

Podnikatelská činnost většího 
rozsahu, k romě Z O D Kožlí, ne-
našla zatím v obci prostor. Pod-
nikají zde a dobře prosperují 
soukromě hospodařící rolníci 
a živnostníci. 

Podnikání , p ředevš ím v osadě 
Mstislavice, j e od roku 1995 
omezeno nař ízením Okresního 
úřadu v Havl . Brodě o zřízení 
př í rodního parku M E L E C H O V , 
v k.ú. Mst is lavice a při lehlých 
k.ú. v sousedních obcích. Poslá-
ním př í rodního parku M E L E -
C H O V je zachovat ráz kraj iny 
s umožněn ím únosného tu-
rist ického využi t í a rekreace 
i únosné urbanizace pro stabili-
zaci života a hospodařen í 
v obci. 

Kulturní vyžití v obci spočívá 
především v konání tradičních 
veselic - plesy, maškarní průvo-
dy, dětské karnevaly, pouťová 
a posvícenská zábava apod. To 
vše se uskutečňuje díky dobré 
spolupráci spolku dobrovolných 
hasičů s členkami M O Českého 
červeného kříže v pěkném 
prostředí kulturního domu v Bo-
jišti. 

Ing. Boh. Pospíšilová 
starostka 



OTEVŘENÝ DOPIS 
Vážená redakce, 
zasíláme Vám "otevřený dopis" uči-

telů I. a II. stupně ZS Komenského ul, 
v Ledči n. S. Chceme tím otevřít disku-
si se širokou veřejností o problémech 
ve školství, které se týkají celé naší 
společnosti. Dopis podepsalo 21 učite-
lů. 

Jsme přesvědčeni, že stávka učitelů 
není stávkou jen o peníze. Jde nám 
všem o perspektivu školství. O to, zda 
si naše společnost skutečně uvědomu-
je důležitost a význam vzdělání a tím 
i nezastupitelnou a mimořádně vý-
znamnou úlohu učitelů. Upozorňuje-
me tímto celou společnost na 
problémy, které mohou naše školství 
přivést do krizové situace. 

Absolventi pedagogických fakult 
nenastupují do škol, ředitelé jsou nu-
ceni zaměstnávat neaprobované matu-
ranty a důchodce. V našem okrese 
pracuje 101 nekvalifikovaných pra-
covníků a 42 důchodců. 

Očekávali jsme, že ministr školství 
bude hájit zájmy učitelů a školských 
pracovníků, ale zatím jen slyšíme, že 
výše úvazků má být na "evropské 
úrovni", ale srovnáváme mnohdy 
nesrovnatelné. Naštěstí žijeme v době, 
kdy učitelé mají možnost osobně se 
seznámit s podmínkami a pracovními 
úvazky učitelů celého světa. Domní-
váme se, že pokud má být na evropské 
úrovni výše úvazků, měly by být na 
stejné úrovni i pracovní podmínky 
a jejich platy. 

Naším přáním je, aby ministr 
školství byl zkušený pedagog, který 
i z vlastní zkušenosti dokáže posoudit 
problémy, týkající se výuky a výcho-
vy našich dětí. Co přinese snížení 
počtu hodin mateřského jazyka a ma-
tematiky ve všech ročnících ZŠ? 

Je jen málo oblastí, ve kterých do-
sahujeme světové úrovně. Pokud se 
podařilo této úrovně dosáhnout a to 
jistě i díky našim učitelům na všech 
typech škol, měli bychom být hrdi 
a snažit se toto postavení alespoň 
udržet. 

Vzdělanost našich dětí je hodnoce-
na zatím velmi dobře. Obáváme se 
však, že chystané změny ve školství 
tuto skutečnost negativně ovlivní. 
Žáci jsou prý přetěžováni, proto se 
snižuje počet vyučovacích hodin 
v týdnu. Zcela nelogické je snížení 
počtu hodin českého jazyka již od 1. 
ročníku na 4 hodiny týdně. Všichni, 
a to nejen učitelé, vidíme, že znalost 
mateřského jazyka je stále nižší a to 
při 5 hodinách týdně. Příčiny tohoto 
stavu jsou všeobecně známy. 

Matematikou si děti rozvíjejí logic-
ké myšlení a počty hodin se rovněž 
snižují. Na druhé straně se témata 
v hodinách občanské nauky a rodinné 
výchovy prolínají. 

Podle nového projektu budou děti 
trávit ve škole méně času. Jak naloží 
s volným časem, než se rodiče vrátí 
z práce? Ze zkušenosti víme, že 
někteří budou trávit volný čas u tele-
vizí a videa, někteří v různých 
partách. Argument dostatečně silné 
sítě mimoškolních zařízení asi ne-
obstojí, protože zvláště starší děti ve 
větší míře těmto zařízením přednost 
nedají. 

Proto se domníváme, zda by nestálo 
za úvahu upravit osnovy tak, aby se, 
při stávajícím počtu vyučovacích 
hodin vytvořil prostor pro procvičová-
ní a opakování tak, aby děti nemusely 
psát domácí úkoly a učit se doma. 
Otevřel by se větší prostor pro komu-
nikaci mezi dětmi a rodiči, která stále 
více chybí, pro citovou výchovu. Ro-
diče by jistě takovou úpravu přivítali. 

Jsme přesvědčeni, že toto je jen část 
problémů, které leží na srdci nejen 
pracovníkům ve školství, ale všem, 
kterým není lhostejná úroveň vzdělání 
a výchova nové generace. Věříme, že 
právě probíhající stávka vyvolá širo-
kou diskusi o postavení a úloze vzdě-
lání v naší společnosti a chceme i my 
tímto dopisem podpořit stávkové hnutí 
pracovníků školství. 

V Ledči nad Sázavou, 20. 2. 1997 
Kolektiv učitelů 

Maturitní ples 
se vydařil 

Dne 24. ledna 1997 měly maturitní 
ročníky Vyšší odborné a Integrované 
střední školy strojnické v Ledči nad 
Sázavou P4 a MZ4 svůj maturitní 
ples. 

Ten začal slavnostním nástupem 
studentů se zapálenými svícemi. Po 
projevu ředitele školy Ing. Palána ná-
sledovalo dekorování šerpami, 
slavnostní přípitek a poděkování stu-
dentů učitelům. 

První tanec věnovali studenti a stu-
dentky svým rodičům a nejbližším 
přátelům. 

Součástí plesu byla i bohatá tombo-
la, do níž přispěly firmy z Ledče nad 
Sázavou a okolí. 

Poděkování za pomoc při organiza-
ci plesu patří též rodičům a studentům 
3. ročníků. 

K dobré náladě přispěla hudební 
skupina Rytmus. 

Dále již není co dodat: letošní ma-
turitní ples se vydařil. 

Studentky a studenti P4 a MZ4 

OKRESNÍ KOLO 
V RECITACI 

25. a 26. března 1997 se 
v CENTRU DDM v Ledči nad Sáza-
vou uskuteční OKRESNÍ KOLO 
V RECITACI. První kola této sou-
těže proběhla na všech školách 
okresu Havlíčkův Brod. K nám po-
stoupí vítězové okrskových kol v do-
provodu svých vedoucích. Do 
poroty zasednou: pí Hermannová za 
školský úřad, pí Honzová za sdruže-
ní tvořivé dramatiky a učitelé zá-
kladních a uměleckých škol. 
Vítězům předá diplomy a ceny sta-
rosta města pan Hálek v obřadní 
síni Městského úřadu v Ledči nad 
Sázavou. 

Centrum DDM Ledeč n. S. 
Ivana Svobodová 
Marcela Doležalová 

"HA VLÍČKOBRODSKO" 
Okresní muzeum a Státní okresní 

archiv v Havlíčkově Brodě vydávají už 
třináctý svazek vlastivědného sborníku 
Havlíčkobrodsko. V obsahu tentokrát 
najdete devět příspěvků z regionální 
historie. Jeden z příspěvků se týká 
i našeho rodáka Jana Se by. Autor 
článku, pan František Pleva, tu popi-
suje životní osudy tohoto známého le-
gionáře a diplomata. Vlastivědný 
sborník si můžete zakoupit v Okresním 
muzeu v Havlíčkově Brodě. 

OK 

SNAHA LEDEČ NAD SÁZAVOU 
jij Nádražní ulice lij 
| DOPRODEJ VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍ A ZIMNÍ OBUVI jij 
ji; dále nabízíme jij 

boty, kožené bundy, vesty, kožichy, kožešiny, 
kabelky, batohy a jiné zboží za přijatelné ceny, jjj 

ijj Otevřeno: jjj 
jí PO-PÁ 8.00 -12.00 13.00 -17.00 
:j: so 8.00-11.00 jji 



ODEŠEL PAN MUZIKANT 
Když před časem pan Z. Hrabaň na stránkách našeho zpravodaje vzpomínal 

na slavné časy ledečských kapel a výtečných místních muzikantů, nikdo z nás 
netušil, že tak brzy budeme psát o jednom z nich - Antonínu Buriánovi - nekro-
log. 

I když mu chatrné zdraví znemožnilo provozovat muziku tak, jak by si přál, 
zůstala navždycky jeho životní láskou. Talentovaného absolventa zdejšího 
gymnázia přivedl do kapely skvělý muzikant Miloš Pína. Tonda se stal brzy 
vůdčí osobností hudebních souborů, až se propracoval ke své kapele - SEXTE-
TU AB. Tento soubor si získal oblastní věhlas a mnoho znamenal pro celou 
jednu generaci lidí. Osobní přítel muzikantských hvězd (G. Brom, K. Kraut-
gartner ...) sám komponoval a jeho skladby byly na repertoáru předních 
orchestrů, hrály se v rozhlase. Připomeňme jen - Podzimní den, Až přijde máj, 
Rio, Náhrdelník ... V polovině února jsme se s Tondou Buriánem rozloučili, 
duch doby SEXTETU AB jistě zůstane dlouho v srdcích jeho posluchačů 
a možná si zabroukají i těchto pár veršů z písně Loď snů, kterou si možná zpívá 
její autor v muzikantském nebi. 

Po palubě bloumám, Než se ale vzbudím, 
hledám ten svůj Boží den, ještě jednou zamávám, 
pak si smutně zoufám, všem těm krásným lodím, 
končí zas můj krásný sen. které v spánku potkávám. 

OK 

A. Burián (první zleva) jako začínající muzikant a na druhém snímku tak, jak 
jsme ho znali z poslední doby. 

Skautské zpravodajství 
"Jestřábovy narozeniny M 

Letos v červenci se dožívá Jaroslav Foglar - Jestřáb (skautská přezdívka) 
90 let. Ledečské středisko skautů a skautek bylo pověřeno a bude garantem i re-
alizovat odhalení pamětního kamene tohoto skautského spisovatele. Do Sluneční 
zátoky u Ledče n/Sázavou se sjedou v červenci fandové, členové klubů J. Fogla-
ra ale i skauti z celé naší vlasti. Sběratelé si také přijdou na své. Chystáme příle-
žitostní razítko, pohlednice a odznaky. 

Ledečtí občané budou včas informováni o této zde v Ledči ojedinělé akci. 
Taktéž na stránkách příštích Ledečských novin přineseme podrobnější zprávu 
kdo, co, kdy, kde, jak, čím a proč tato akce je a kdo se všechno na ní zúčastní 
jako organizátoři. 

Tato zpráva navazuje na či. z č. 1 Ledečských novin - Jaroslav Foglar 
v našem městě. 

T.B. 

Skautské středisko připravuje: 
26. dubna - Svatojiřické závody - Čochta 
10. května - Regionální Rýžování zlata. 

Podrobnější informace přineseme v dubnovém čísle L. novin 
5. června - nástup na tábor 

21. července - nástup Roverů a Rangers 
T.B. 

JARO KLEPE 
NA DVEŘE 

A nejen u Mountfieldů, jak nám denně 
zdůrazňuje televizní reklama. Těšíme se 
všichni, ale zahrádkáři jistě více 
a intenzivněji. Každou chvíli se za okny 
objeví první rostlinky, chované jako 
v bavlnce, aby je zahrádkář přenesl do slu-
níčkem vyhřáté země své zahrady. Za-
hrádkářů je jistě mnoho a hodně jich je 
organizováno v Českém zahrádkářském 
svazu v Ledči, který má 260 členů, svého 
předsedu v osobě pana Jaroslava Zápo-
točného a jednatele pana Františka Koubí-
ka, který mi poskytl podklady pro tento 
článek. Většina zahrádkářů je soustředěna 
v koloniích (osadách), z nich největší je 
v Barborce, která má 76 členů. Pozemky 
v těchto koloniíchjsou většinou pronajaté. 

Uzemní rada CZS v Havlíčkově Brodě 
má 24 základních organizací s 2 160 členy. 
Zajímavostí je, že předsedou této územní 
rady je pan ing. Vladimír Vrzák z Ledče. 

V současné době jsou v každé kolonii 
volné pozemky. Pokud se někdo ze čtenářů 
rozhodne "hospodařit" na zahrádce, nechť 
se informuje na telefonu 0452/3123. 

Nosnou činností zahrádkářů je sa-
mozřejmě pěstitelská činnost na za-
hrádkách. Své výpěstky však také 
prezentují veřejnosti na každoroční pod-
zimní výstavě, kterou pořádají ve spoluprá-
ci s Centrem DDM v Ledči. Tady je 
namístě pochvala pro manžele Lebedovy 
a paní Machotkovou. 

Organizace také připravuje odborně za-
měřené zájezdy na velké výstavy, letos to 
navíc bude s cestovní kanceláří HARMO-
NIA, která připravuje hned dva zájezdy do 
Litoměřic (jaro, podzim - informace na 
čísle tel. 2171). 

Snad nejpopulárnější u veřejnosti je 
moštování. Moštárna v Habrecké ulici je 
v provozu už od roku 1978 a za tuto dobu 
zde bylo zmoštováno 502 tun jablek, 
respektive 313 tisíc litrů moštu. Nejvíce se 
moštovalo v roce 1982 - 66 tisíc litrů 
moštu. V loňském roce to bylo 22 tun 
ovoce. 

Nebude dlouho trvat a sluníčko přivítá 
zahrádkáře na jejich pozemcích. Ať se jim 
práce daří, ať přináší radost jim i Vám, 
kteří kolem vzorně upravených zahrádek 
zatím jen procházíte. 

OK 

Provedu čištění koberců 
a potahových látek 

specializovaným zařízením WAP 
za výhodné ceny. 

Marie Vaňkátová, JAS, 
M. Majerové 670, 

Ledeč n. S., tel. 0452-2455. 

PROVÁDÍM OPRAVY 
STYLOVÉHO NÁBYTKU 

A STAROŽITNOSTÍ 
ZE DŘEVA 
Josef Pleva 

Pivovarská č. 130 
Ledeč nad Sázavou 



UCTÍVEJME SVÁTKY 
JARA 

Svátky jara - Velikonoce - jsou za dveřmi. 
Sváteční dny prvního jarního úplňku a snad i dny 
původního počátku roku byly od nepaměti ko-
lektivní oslavou jara, spojenou se zahájením ze-
mědělských prací a prvním vyháněním dobytka 
na pastvu i s obyčejovými a obřadními projevy, 
jejichž smyslem bylo napomoci zdaru v hospo-
dářství i v rodinném životě. 

Není náhoda, že se svátky vzkříšení přírody 
k novému životu po nevlídné zimě (letos ob-
zvlášť) pojí řada obyčejů a zvyků, v nichž lze 
najít stopy pověr z dob předkřesťanských. Mnohé 
z nich dnes již upadají v zapomnění, někde jsou 
dodržovány, aniž by kdo věděl, v čem vlastně 
tkví jej ich podstata. 

Před příchodem svátků své obydlí upravuje-
me, čistíme, zkrášlujeme a připravujeme hezké 
velikonoční prostředí, symbolicky vymetáme 
zimu i ze svých duší. 

Jen málokdo považuje Velikonoce za jakési 
prodloužení víkendu, v našem povědomí stále 
totiž přetrvává potřeba uctít svátky jara tradičním 
způsobem. Nová doba přinesla do velikonoční 
symboliky i některé změny. K nejstarší obměně 
patří zdobení vyfouklých vaječných skořápek, 
jež se rozšířilo v souvislosti s hromadnou výro-
bou kraslic na prodej. Děti, hlavní aktéři šlehání 
a koledování s pomlázkou, zase dostávají čoko-
ládová vajíčka naplněná dalšími sladkostmi, při-
byla kuřátka, slepičky a z německých oblastí se 
k nám přistěhoval velikonoční zajíček. Žel, při-
bylo i novodobé obdarování koledníků, těch do-
cela malých, kteří namísto tradičního zajíčka či 
stužky dostávají "tekutou koledu". Pak vídáme 
na lavičkách ledečského náměstí různě strnulé či 
naopak vyvěšené "koledníky", kteří se nápadně 
podobají nakřáplým a rozpadaným kraslicím, po-
valujících se okolo nich. Přimlouval bych se. aby 
tradice byla dodržena, a zejména mladším 
"chasníkům" bychom měli dávat za jejich koledu 
opravdu jen výše zmíněné atributy jarních svát-
ků. Bujné veselí a radosti z příchodu jara není 
nutné "uměle" vytvářet. Chci ještě připomenout, 
že představy našich předků o štědrém pomlázko-
vém obdarování byla daleko skromnější než je 
tomu dnes. 

Přeji Vám. aby clo Vašich příbytků vklouzly 
ty nejkrásnější Velikonoce a zbývá to nejdůleži-
tější - nechat vklouznout svátky jara i do svého 
srdce. 

O K 

O JMENECH 
Problémy při zápisu do matriky přiná-

ší i požadavek na dvě rodná jména, jež 
také pajtří k současným módním tren-
dům. České zákony totiž zatím ne-
umožňují zápis dvou samostatných 
jmen, změnu by měl přinést až nově při-
pravovaný zákon. Nevylučují se ovšem 
ověřené podoby takzvaných zdvojených 
jmen, užívaných ve funkci jednoho, jako 
například francouzský Jean-Jacques, 
česky Jan-Jakub nebo německé Anne -
Marie, česky Anna-Marie. K módě 
zdvojených jmen hojně přispívají i cizin-
ci, hlavně národnostně smíšené rodi-
čovské dvojice. Zdvojená jména jsou 
vcelku neškodná, protože dítě se obvy-
kle omezí jen na jedno z nich. 

U jednotlivých jmen se zákonitě mu-
síme zastavit u jednoho z nejpopu-
lárnějších svátků vůbec - JOSEFA. 
Ledečtí Josefové, Jožani a Pepíci podi-
vte se - ve městě je vás 297! Josefové 
určitě netuší, že jejich jméno bylo po 
staletí na indexu a v Cechách se vůbec 
nevyskytovalo. Komplikace způsobil 
sám svatý Josef, legendární pěstoun Je-
žíšův. Vyprávění evangelistů o nepo-
skvrněném početí Panny Marie totiž už 
mezi prvními křesťany vzbuzovalo nedů-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 
16.3. Jelínková Marie, Pivovarská 255 
17.3. Kudrle Josef, Havlíčkova 866 
22. 3. Bárta Karel, J. Haška 570 
22. 3. Brožová Milada, J. Wolkera 839 
23. 3. Novák Vladimír, J. Haška 570 
11.4. Měkota Robert, Z. M. Kuděje 460 
75. narozeniny 
24.3. Kabeláčová Marie, 

M. M a j e r o v é 873 

85. narozeniny 
6. 4. Vančurová Vlasta, M. Majerové 940 
Narození 
13.2. Kváš Vojtěch, 

H r a d n í 1218, L e d e č n. S. 
22. 2. Blaho Michal, 

5. kvě tna 488 , L e d e č n. S. 
Svatby 
15.2. Zuzana Jurníková, 

Bi lan tova Lho ta 8 
Otto Pečenka, Bilantova Lhota 8 

15.2. Erika Staníčkové, Kožlí 76 
Petr Krejčí, Kožlí 76 

Zemřelí 
26. 1. Vosáhlo Josef, Pivovarská 457 
29. 1. Kluchová Věnceslava, 

N a P láckách 401 
29. 1. Mikš Antonín, 5. května 1202 
3. 2. Fialka František, Zd. Fibicha 678 
8.2. Burian Antonín, M. Majerové 663 
11.2. Bártová Julie, J. Haška 570 

PODĚKOVÁNÍ 
Důchodkyně, obyvatelka Domu 

pečovatelské služby v Ledči nad Sá-
zavou, by ráda touto cestou upřím-
ně poděkovala paní ředitelce M. 
Moravcové a celému kolektivu pe-
čovatelek za jejich vzornou a pří-
kladnou péči, kterou nám obětavě 
poskytují. 

věru, a tak hned v počátcích se vyskyto-
vali kacíři, kteří Krista považovali za Jo-
sefova syna. Aby se církev vyhnula 
pomluvám a sporům, raději o Josefovi 
mlčela. Neslavil se jeho svátek, jeho 
jméno se vůbec nekřtilo. U nás se proto 
Josef jako křestní jméno objevilo až po-
čátkem 16. století. A teprve papež Řehoř 
XV. v roce 1621 zasvětil Josefovi 19. 
březen. (Tento den slaví svátek ještě Jo-
sefína, Josefa). 

RŮŽENA (13. 3. slaví svátek i Patri-
cie a Arabela), jméno v Cechách oblíbe-
né (oblíbené je i v našem městě, neboť tu 
potkáváme 41 Růžen a Růženek), připo-
mínající květ růže, vzniklo skutečně ze 
jména Rosa, latinsky růže. Světic toho 
jména je v křesťanském kalendáři něko-
lik. Mezi lidem jsou proslulé jako proro-
kyně. 

TOMÁŠ (4. 3. slaví svátek ještě Feli-
cita, Blažena, Perpetua). Zvláště v po-
slední době prožívá toto jméno svou 
renesanci a navíc je Tomášů v kalendáři 
celá řada. Vybírám tři nej známější: 
Tomáš Akvínský (28. 1.), Tomáš - apoš-
tol (3. 7.) a Tomáš Becket (29. 12.). 
Jméno má základ v původně syrském 
teémá, dvojče. Tomáš bývá nazýván 
"skeptický apoštol", nevěřil totiž ostat-
ním, že Ježíš vstal z mrtvých a že ho vi-
děli. V Ledči j e Tomášů 96. 

PROGRAM KINA 
Duben 1997 

1 4. SCHŮZKA S CIZINCEM 
20.00 Nový americký barevný film,. 

3 4. ČAS ZABÍJET 
20.00 . Natočeno podle úspěšného 

románu J. Grishama 
5. 4 KONTO SEPARÁTO 

20.00 Úspěšná filmová komedie 
8 4. TO JE NÁŠ HIT 

20.00 Rokenrolová komedie 
10.4 SOUDCE DREDD 
20.00 V hlavní roli S. Stallone 
12 4 OD SOUMRAKU DO ÚSVITU 
20.00 Nový americký film 
15.4 JUMANJI 
16.00 Kouzelná filmová komedie 
17. 4 MICHAEL COLLINS 
20.00 Film vyznamenaný MFF 

v Benátkách 1996 
19 4 BOEING 747 V OHROŽENÍ 
20.00 Úspěšný dobrodružný film 
22 4 ČARODĚJKY 
20.00 
24.4. FANATIK 
20.00 Napínavý příběh 
26 4 ODVAHA POD PALBOU 
20.00 Vzrušující film z Perského zálivu 
29 4 MĚSÍČNÍ POHÁDKA 
16.00 Pásmo krásných pohádek 

v české řeči 

Í KOUPÍM DOMEK, CHALUPU ;! 
!; SE ZAHRADOU í 
;! K TRVALÉMU BYDLENÍ S; 
i;; V LEDČI NAD SÁZAVOU ;! 
!: NEBO V BLÍZKÉM OKOLÍ. í >i, ,i' 
;! PLATBA V HOTOVOSTI. Sj S i'1 

!;j Tel. 0165/5976 ;;! 

ANEŽKA (2. 3.) v kalendáři platném 
pro celý vsvět najdeme tento den sv. 
Anežku Českou, český kalendář uvádí 
Anežku. V obou případech je myšlena 
Anežka Přemyslovna, dcera krále Pře-
mysla Otakara I. a sestra Krále Václava 
I. Dvacetjedna ledečských Anežek se 
může chlubit tím, že jejich jméno je 
řeckého původu (Agnóz) a znamená 
čistý, neposkvrněný. 

MIROSLAV (6. 3. - tento den slaví 
svátek ještě Bedřich, Bedřiška, Frede-
rika). Německy Fridrich, jméno má 
význam "mírumilovný vladař". Avšak 
Fridrichové, kterými se evropské ději-
ny přímo hemží, právě mírumilovní 
nebyli. Doufám, že ledečských 94 Mi-
roslavů patří mezi ty opravdu mírumi-
lovné. 

SOŇA (28. 3. slaví svátek i Rogát, 
Gedeon) - je jménem oblíbeným 
v různých částech světa. Původem jde 
o ruskou domáckou zkratku řeckého 
jména vSofia (znamenající moudrost) 
česky Žofie. Se Soňami se setkáváme 
v proslulých románech ruských spisova-
telů 19. století, v ruských lidových 
písních, ale také mezi někdejšími 
hvězdami Hollywoodu - Sonja Henie. 
Třeba některá z našich 18 Soniček získá 
stejný věhlas. 

OK 
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