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Prapor pro Ledeč 
Celá řada měst v našem státě používá při 

slavnostních příležitostech svůj prapor (vlajku). Že je 
Ledeč v tomto směru ochuzena, jsme si uvědomili 
třeba při červnové návštěvě prezidenta republiky 
v našem městě. 

Vedení města se na svém zasedání rozhodlo prapor 
pro město vytvořit. Protože tato realizace má svoje 
zákonitosti, kdy je nutné vycházet z historicky podlo-
žených údajů (u nás hlavně ze znaku), obrátili se na 
odborníka, PhDr. Zbyška Svobodu, který ve spo-
lupráci s výtvarníkem připravil návrhy pro ledečský 
prapor, které vyhovují vexilologickým a heraldickým 
zásadám i esteticko-výtvarným požadavkům. 

Z původních deseti návrhů dr. Svobody postoupili 
zastupitelé do "posledního kola" tři návrhy, které 
zveřejňujeme. Kromě tohoto černobílého zveřejnění 
jsou k dispozici na úřední desce ve vestibulu MU 
tyto návrhy v barvách i s popisem. 

Vedení MU žádá občany o spolupráci. Pokud se 
rozhodnete vyjádřit k těmto návrhům, máte možnost 
zvolit jeden ze tří návrhů a toto vaše písemné sdělení 
vhodit do schránky před vchodem do MÚ. Děkujeme 
za spolupráci. 

Popisy k jednotlivým návrhům: 
1. Čistý heraldický převod obecné figury znaku -

leknínového trojlistu - na červený list praporu. Po-
měrně nejčastější způsob tvorby praporu. 

2. Dílčí heraldický převod znaku. Bílý vodorovný 
pruh pod leknínovým trojlistem symbolizuje tok 
řeky Sázavy. Symbol města - trojlist - je "nad" 
pruhem. 

3. Využití obecné figury - leknínového trojlistu - na 
červeném poli, doplněném lomeným pruhem 
v podobě písmene "L" - Ledeč. Tento lomený 
pruh je možné zároveň považovat za znázornění 
zákrutu řeky Sázavy u města. 

Týden se stonožkou v Leděi 
Hnutí Na vlastních nohou, které s emblémem stonožky už více než šet let pomáhá našemu zdravotnictví, chce nyní po-
moci školám v Otrokovicích a Příboru, které v létě postihly záplavy. Stonožkový týden proběhne v celé republice od 
13. do 18, října. 
V Ledči proběhne v tento týden (13. -17. 10.) stonožková akce v prostorách Centra dětí a mládeže (v případě příznivé-
ho počasí v parku před domem). Organizačně se na této akci podílí ZŠ v Komenského ulici, Centrum DDM a MěÚ v 
Ledči 
Děti ze viech ledečských skol budou kreslit Mstonožkové° obrázky a prodávat je zájemcům za kupujícími udanou dob-
rovolnou cenu. Výsledky akce, včetně finančního přínosu, zveřejníme. 
Předem děkujeme občanům za jejich ochotu spolupracovat s tímto mezinárodním hnutím na pomoc potřebným. OK 



Sociální odbor informuje 
Zákonem č. 75/91 byl schválen příspěvek k vyrovnání cen tepelné energie. 

O tento příspěvek mohou požádat občané Ledče nad Sázavou splňující tyto roz-
hodující podmínky: 
1. Nárok na příspěvek má fyzická osoba, která je vlastníkem nebo nájemcem 

bytu nacházejícího se v nemovitosti, jejímuž vlastníku, držiteli nebo správci, 
který j e odběratelem tepelné energie k vytápění domovních objektů nebo ji 
sám vyrábí, byla poskytnuta dotace nejpozději v květnu 1997. Příjem rodiny 
nepřevyšuje koeficient životního minima 1,60. (Na příkladu u bezdětného 
jednotlivce se jedná o Kč 4864,-; u bezdětné manželské dvojice Kč 8592,-) 

2. Je trvale hlášen v domech, na které byla poskytována dotace na tepelnou 
energii. V Ledči nad Sázavou jsou to domy centrálně vytápěné následujících 
čp.: 

Aloise Jiráska č.p 
Boženy Němcové č.p 
Habrecká č.p 
Hlaváčová č.p 
Jaroslava Haška č.p 
Marie Majerové č.p 

783,784,785 
751,752,753 
450 
553,554,560,561,562 
603,604,605,614,615,616 
655,656,657,660,663,664,665,667,670,681, 
682,683,786,871,872,873,874,874,924,930, 
940, 1074,1075,1076. 

Na Rámech č.p. 800,801,804,805. 
Stínadla č.p. 1035,1036,1037,1038,1040,1041,1042, 

1043,1044,1045,1046.1047,1062,1063, 
1064,1077,1078,1088,1089,1090,1091, 
1093,1094,1095,1096,1097. 

Zdeňka Fibicha č.p. 676,677,678,684,685,686,781,782 
28. října č.p. 548,549,550 
5. května č.p. 473,1202,1252 

V případě splnění podmínek pro přiznání této částky, nedosahuje-li výše pří-
spěvku částky 50 Kč za kalendářní měsíc, zvyšuje se na tuto částku. 

Řízení o přiznání příspěvku se zahajuje na základě písemné žádosti oprávněné 
osoby podané v Ledči nad Sázavou na tiskopisu, který na požádání vydá 
kontaktní místo Okresního úřadu v Havlíčkově Brodě detašované pracoviště 
Husovo náměstí č.p. 7, Ledeč nad Sázavou, třetí podlaží. Jednou žádostí může 
žadatel požádat o tři dávky státní sociální podpory o 

- příspěvek na bydlení 
- výše popisovaný příspěvek k vyrovnání zvýšeni cen 

tepelné energie 
- sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení nájemného 

S podrobnými podmínkami jednotlivé žadatele seznámí pracovnice kontaktní-
ho pracoviště v Ledči nad Sázavou v tyto úřední hodiny: 
pondělí 7 .00- 11.30 12.00- 17.00 
středa 7 .00- 11.30 12.00- 17.00 
čtvrtek 12.00- 15.00 
pátek 12.00-14.00 

Druhotné suroviny 
Nikdo z nás si určitě nepřeje, aby se z našeho města stalo smetiště. Z to-

hoto důvodu odpadové hospodářství má v našich podmínkách určitý řád, 
kdy součástí systému je třídění odpadu z provozu domácnosti, přímo obča-
ny. Separují se čtyři druhy, kdy největší kapacitní problémy způsobuje 
kvantum ukládaných plastových obalů od nápojů do nádob, a to z několi-
ka příčin. První příčinu ukládání objemných nápojových nádob způsobuje 
nedostatečná deformace lahví před uložením například "sešlápnutím". 
Druhou příčinou je, ze separační nádoby jsou využívány podnikatelskými 
subjekty provozujícími hostinskou činnost. Zde ovšem platí jiné pravidlo. 
Každé z restauračních zařízení si musí zajistit likvidaci všech odpadů, tedy 
i plastových lahví vlastním způsobem. Pro úplnost je nutné doplnit zajíma-
vou informaci. Město Ledeč nad Sázavou v roce 1997 plně hradí náklady 
na separovaný sběr. 

Ing. Břetislav Dvořák 

ZPRÁVY Z RADNICE 
- MÚ v návaznosti na rozhodnutí MZ o změně 

organizační struktury Technických služeb 
vypsal výběrové řízení na místo ředitele TS 
Ledeč n. Sáz. s.r.o. Do konkursního řízení se 
přihlásilo 11 uchazečů. Vlastní výběrové ří-
zení proběhne 8. 10. '97. 

- V mateřské škole Na Pláckách se uvolnil 
byt 2+1. Tento byt byl v zájmu Města při-
dělen manželům Hradeckým, kdy p. Hra-
decký bude ^ na základě "dohody" 
vykonávat v MŠ údržbářské práce. 

- Na pronájem nebytového prostoru v suteré-
nu domu čp. 560 v Hlaváčově ulici (dříve 
Fotografie, Růže) se sešlo 8 žádostí. Protože 
některé žádosti se týkají prodeje potravin, 
MR pozastavila své rozhodnutí až do posou-
zení objektu hygienickou stanicí. 

- MR doporučila provést v uzavřeném lomu 
"Velká stráň" oplocení koruny svahů, vy-
tvoření záchytného valu, očištění svahů od 
rozvolněné horniny a uzavření prostorů 
lomu nejlépe oplocením s výstražným 
označením. V tomto smyslu vede MÚ 
jednání s bývalým uživatelem a.s. Silnice 
Hradec Králové, aby lokalita lomu byla 
předána dostatečně zajištěna proti úrazům. 

Stalo se před.... 
13. října 1872 byl na základě usnesení 

městského zastupitelstva v Ledči založen Sbor 
dobrovolných hasičů. Stanovy sboru byly sesta-
veny 18. 12. téhož roku. V čele sboru byl 
předseda, velitel, jeho náměstek a šest důvěrní-
ků. Sbor dostal do vínku dvě starší obecní stří-
kačky a v listopadu byla zakoupena nová 
dvoukolová stříkačka s potřebným hasičským 
nářadím. V zacházení s touto stříkačkou vycvi-
čil sbor V. Kohl, vrchní hasič z Prahy. 

11. října 1937 byla dostavěna na Septou-
chově dřevěná rozhledna. Se stavbou bylo za-
počato v srpnu téhož roku. Stavební dříví 
darovalo město a nadační velkostatek 
v Ledči. Rozhledna byla 21 metrů vysoká, 
postavil ji Václav Samec, stavitel z Ledče. 
Podnět ke stavbě dal Gabriel Alexander, diri-
gent spořitelny, který horlivě sbíral peněžité 
dary. Stavba tehdy stála 43 000 kroun, mimo 
darované dříví. Většími částkami se podílela 
spořitelna Čáslav - 8000 Kč, ministr země-
dělství dr. Zadina - 3000 Kč a Gabriel Ale-
xander - 2000 Kč. V roce 1959 ustoupila 
rozhledna stavbě televizního převaděče. 
Skoda! Jistě i dnes by se našlo mnoho zájem-
ců na pohled do krásného Posázaví. 

Na počátku října 1947 bylo město a okolí 
vzrušeno zprávou, že se na několika místech 
Ledečska objevili benderovci. Násilí se však 
nikde nedopustili. Četnictvo ihned zahájilo 
pátrání, ale dopaden nebyl nikdo. 

27. října 1947 probíhala městem sokolská 
sletová štafeta, která směřovala ze Šatova do 
Prahy. K nám byla členy místní sokolské 
jednoty přinesena po 15. hodině od Ostrova. Na 
náměstí mělo být uvítání zástupci MNV 
a předsednictev místní sokolské jednoty a malá 
vzpomínka na minulé sokolské slety. Protože 
byla štafeta o hodinu opožděna, pokračovala 
bez zdržení směrem na Bělou, dále ku Praze. 

Stavební firma LECOM "PLUS" 
v Ledči nad Sázavou 

přijme 
do trvalého pracovního poměru 

za výhodných podmínek 
- stavbyvedoucí 

- zedníky 
- projektanty 

- elektrikáře (vyhl. č. 50/78 Sb.) 
Bližší informace na tel. č. 
0452/620873,0452/620877 



URAD PRAČE 
v Havlíčkově Brodě 
Jihlavská 42 

pracoviště 
LEDEČ NAD SÁZAVOU 
Mlýnská 154 
PSČ 584 01 

Stav uchazečů Úřadu práce - praco-
viště Ledeč nad Sázavou k 15. 9. 
1997: 

Počet uchazečů celkem: 240 
z toho mužů: 50 

žen: 190 

Z tohoto počtu absolventů škol: 46 

Struktura uchazečů o zaměstnání 
dle vzdělání: 

základní vzdělání: 40 uchazečů 
vyučení: 110 
středošk. bez matur.: 8 
USO: 78 
VŠ: 4 

Pro květiny jinam 
"Květinka", která po celá léta slou-

žila na náměstí pod Centrálem, musela 
být z technických důvodů přemístěna. 
Paní Krátkou i s jejími květinami na-
jdete také na Husově náměstí, ale 
v prostoru autobusového nádraží. 
Prostory tu jsou sice stísněnější, ale 
zato útulnější a bohatá nabídka květin 
vás jistě uspokojí. Provozní doba je 
denně od 8 do 17 hodin, v sobotu od 
8 do 11. Přijďte si vybrat! 

Máte doma psa? 

Prodejna chovatelských 
potřeb HOBBY ZOO 

oznamuje zákazníkům, 

že od 1 • října '97 
bude prodejna přemístěna 

ze stávajících prostor 
v Čechově ulici 

na Husovo nám. č. 3 
(průchod vlevo 

vedle Sázavanky). 

Prodejní doba bude 
8-11; 13-16 hod. 

Těšíme se na Vaši návštěvu 
v nových prostorách. 

Chov snad všech druhů zvířat se stal módním hitem posledních let. Každý z milovníků 
zvířat by určitě celé hodiny dokázal vyprávět o svém zvířátku. Tato zvířata jsou s člově-
kem jeho vlastní životní prostředí. Přítomnost těchto zvířat přináší relaxaci a radost, redu-
kuje kardiovaskulární a mentální stresy, zvyšuje pocit bezpečnosti a sebevědomí a může 
rovněž usnadňovat komunikaci mezi jednotlivými členy společnosti. Známá je rovněž 
úloha zvířat v nastolení a udržení fyzických a psychosociálních aspektů kvality života ne-
mocných a handicapovaných spoluobčanů. Na druhé straně chov zvířat v nepřiměřených 
podmínkách přináší řadu problémů. Je podzim a na odkrytých trávnících je stále více hro-
mádek, které zde zanechali při svém venčení naši nejvěrnější přátelé - psi. A my je obchá-
zíme, přeskakujeme a v duchu nadáváme na jejich majitele, kteří bezostyšně ničí naše 
životní prostředí, činí ho neestetickým a zdravotně závadným. 

Uvědomují si majitelů psů, že jejich mazlíčci stačí za jediný den vyprodukovat jen 
v Ledči nad Sázavou cca 1 metrický cent výkalů, obsahujících pouhým okem sice ne-
viditelná, ale nesmírně odolná vajíčka psích škrkavek? Ve vlhkém prostředí tyto zá-
rodky přežívají i několik let a s nemytýma rukama se často dostávají do trávicího 
traktu člověka. Tam se přeměňují v larvičky, které pronikají do cévek střevní stěny. 
Odtud je může krev zanést až do míst s nejtenčími cévkami, např. do oční sliznice 
a mozku. Ačkoliv je dokáže lidské tělo zapouzdřit a zničit, jizvička poruší citlivou 
tkáň, a může tak způsobit například i ztrátu zraku. Nosiči škrkavek jsou zejména ště-
ňata a psi do 2 let věku. Dalším nebezpečím, které na nás číhá, jsou různé druhy zo-
onóz, či nejrůznější kožní plísně. Ohroženi jsou všichni, nejvíce však malé děti 
a těhotné ženy. Toto nebezpečí by si měli uvědomit všichni, kteří denně věnčí svého 
psa na veřejných prostranstvích a nedokážou, po něm uklidit. A stačilo by tak málo. 
Trocha ohleduplnosti ke svému okolí, sáček a lopatička. 

Nyní se zamysleme nad právními aspekty povinností majitelů psů, neboť neznalost 
zákona neomlouvá. Městské zastupitelstvo akceptovalo předložený materiál zdejším 
odborem životního prostředí a vydalo na svém zasedání dne 14. února 1996 "Vyhláš-
ku upravující chov a držení zvířat na území města Ledeč nad Sázavou". Povinnosti 
chovatelů psů jsou popsány v článku 8 této závazné vyhlášky, řadě dalších zákonů 
a nařízení. Pro úplnost si připomeneme pouze několik zásad chovu zvířat. 

Chovat společenské zvíře může každý, pokud chov nezpůsobuje hygienické nebo zdra-
votní závady, neohrožuje čistotu a bezpečnost v domech, na veřejných prostranstvích 
a jinak neobtěžuje obyvatele domů a bytů například nadměrným hlukem, hlukem ve sta-
novených hodinách nočního klidu, pachem, znečišťováním ovzduší, pronikáním na území 
a do prostor jiných osob, jiným narušováním životního prostředí a občanského soužití. 
Chovatel musí odstranit psem způsobenou nečistotu na místech, jejichž znečišťování může 
být na závadu a může obtěžovat ostatní občany. Vypouštění zvířat bez dozoru na veřejná 
prostranství a komunikace je zakázáno. Veřejným prostranstvím jsou všechna místa, která 
slouží veřejnému účelu, zejména městské a místní komunikace (ulice, náměstí včetně 
chodníků, silnice, mosty, podchody, schodiště, veřejné pmchody), dětská hřiště, veřejné 
parky, nezastavěné prostory sídlišť a sídlištní odpočinkové zařízení. Chovatel psa je dále 
povinen zajistit, aby pes nosil známku vydanou Městským úřadem odborem finančním 
v Ledči nad Sázavou. Při chovu zvířat nesmí být porušen zákon na ochranu zvířat proti tý-
rání a celá řada dalších zákonů. 

Doporučujeme všem chovatelům, aby se řádně seznámili se všemi právními nor-
mami a dodržovali je. Na území města zdejší odbor životního prostředí již řešil řadu 
přestupků, kdy chovatelé psů porušili zákon. Ruku na srdce, kolik z nás chovatelů, 
neporuší občas některé z výše citovaného ustanovení?? A přitom vše závisí na odpo-
vědnosti každého majitele psa. 

Ing. Břetislav Dvořák 
vedoucí odboru životního prostředí 

FINANČNÍ ODBOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
v Ledči nad Sázavou 

upozorňuje 
majitele psů na povinnosti, vyplývající 

z městské vyhlášky číslo 1 /1996: 
. 1. oznámit do 30 dnů nabytí psa 
2. óznačit psa identifikační známkou 

3. hradit poplatek ze psa v termínech splatnosti 31. 3. a 30. 9. 
Porušení vyhlášky je sankčně postižitelné podle zákona o správě daní 

a poplatků. Informace podá finanční odbor Městského úřadu 
(dveře č. 220, telefon: 2210, linka 115), popř. odbor vnitřních věcí MÚ, 

kde je vyhláška k nahlédnutí. 



MS Stínadla informuje 
Především je to sdělení o prodlou-

žení provozní doby v mateřské škole, 
která je v současné době 6,15 - 16,30. 
Učitelky tak vycházejí vstříc požadav-
kům rodičů, j imž pracovní zatížení ne-
umožňuje využívat dříve stanoveného 
provozu. Po dohodě s rodiči jsou 
možné i další úpravy. 

O tom, že dítě v MŠ není jen "odlo-
žené", svědčí i akce, kterých se děti, 
ale i jejich sourozenci a rodiče mohou 
zúčastnit. Jednou z posledních tako-
vých akcí bylo pečení brambor na za-
hradě školy. Babí léto tentokrát této 
typicky podzimní události moc nepřá-
lo. Místo těžkých mraků a studeného 
větru byla obloha jako vymetená 
a slunce se předvádělo jako uprostřed 
léta, tak na nějaké ohřívání nebylo 
moc pomyšlení. Přesto se akce vydaři-
la a všichni alespoň ve stínu s gustem 
"schrupli" pečenáče. 

J. Dvořáková 

CENTRUM DDM 
v Ledči nad Sázavou 
Husovo náměstí 242 

nabízí 
výuku angličtiny pro předškoláky 
Vede paní Jaroslava Svobodová, 

absolventka Moderní školy angličtiny 
Poplatek 100,- Kč na školní rok 

Základy práce na počítači 
a počítačové hry pro předškoláky 

Výuka formou her, využití grafického 
programu. 

Vede paní Svobodová. 
Poplatek 50,- Kč na školní rok. 

Přihlášky a informace 
v CENTRU DDM, 
tel. 2415, 620537. 

Průzkum cen 
v prodejnách s drogistickým zbožím 

prováděný dne 25. 9.1997 
Drogerie Drogerie Drogerie 
p. Se kot Kokeš-Kokešová p. Hušek 

TIX 0.60 kg 35,- 44,- 33,50 
TIX 2.40 kg 137,- 159,- 125,-
AZUR 0.60 kg 37,70 44,- 37,-
ARIEL 0.60 kg 45,40 49,- 44,50 
ARIEL 2.40 kg 161,50 179,- 159,-
PALMEX 0.60 kg 37,70 44,- 36,50 
PALM EX 2.40 kg 137,- 149,- 141,-
BATOLE 0.60 kg 34,- 39,- 35,-
JAR 0.5 1 29,- 32,50 29,-
LENA 0.5 1 16,30 20.90 15,50 
MÝDLO tekuté LUX 200 ml 49- 68,- 39,-
MÝDLO PALMOLIVE 15,- 20,- 12,50 

NELLY (JARO) 7,40 8,80 7,50 
VLOŽKY CAREFREE 24,60 28,- 28,-
ZUBNÍ PASTA 

28,-

SIGNÁL 75 ml 38,80 49,- 25,-
FLUORA 60 g 12,50 15,50 11,-
FLUORA 95 g 16,- 19,90 14,-

ŠAMPON PANTENEnorm. 69,- 89,- 66,-
ORGANICS 74,- 78,- 56,-
KISS 0.5 1 26,- 33,- 25,-

TOALETNÍ PAPÍR 
obyč. 1 rulička 3,50 5,- 4,-

ŠKROB ALBA EFEKT 30,40 37,50 29,-
3 E 16,40 23,50 18,-

PRÁŠEK NA NÁDOBÍ 
AVA 400 g 16,- 20,50 21,50 
COLON 22,80 24,- 22,50 

INDULONA MODRÁ 25,20 35,- 24,50 
KRÉM MARYNA 11,50 14,80 11,50 
VATA 10 dkg 18,70 25,- 18,50 
LAK NA VLASY 

LYBAR velký 51,50 63,- 45,-
PANTENE 86,50 99,- 82,-

Celkem Kč 1.285,40 1.516,90 1.216,50 

Co je to doma? 
V Ústavu pro mentálně postižené v Háji u Ledče nad Sázavou žije 80 mužů. Kdo 

jsou tito lidé, jaký je jejich život? Působil jsem v tomto ústavu jako ředitel téměř čtyři 
měsíce, dostatečně dlouhou dobu na to, abych si na výše uvedené otázky odpověděl. 
Zároveň jsem nabyl přesvědčení, že by si tito lidé zasloužili, aby se o nich více vědě-
lo. Jak jsem zjistil, názory veřejnosti na život a chování těchto lidí jsou totiž dosti 
zkreslené. Jaká je tedy skutečnost. Věkový průměr vzpomínaných osmdesáti mužů 
ÚPMP Háj je 44 let, jejich věk se pohybuje mezi 1 8 - 7 2 roky. Jsou to lidé, kteří buď 
nikoho nemají, nebo se o ně nikdo nechce starat (většina) a nebo jim rodina nemůže 
zajistit dostatečnou péči. Postižení těchto lidí je různé, ale vcelku se dá říci, že jsou to 
ve valné většině svým chováním a vystupováním děti a také tak je třeba s nimi jednat. 
Ustav je vlastně domov a 35 zaměstnanců jsou jejich mámy a tátové. Trochu v ústra-
ní, tak jak to bylo v dřívějších dobách zvykem, žije jedna velká rodina se všemi 
strastmi i radostmi, tak jak to běžně v životě chodí. Těch starostí je tady možná trochu 
víc, z toho důvodu, že organizace tak velké rodiny je náročnější jak po stránce ekono-
mické, tak po stránce vyplnění volného času všech chovanců. Snahou celého personá-
lu je zajistit pro tyto "kluky" plnohodnotný a kulturně-společenský život. A jak 
vypadá jeden takový den v ústavu? V půl sedmé se domov probouzí a po ranní hygie-
ně a snídani odchází 10 chovanců do místní školy. Ostatní se podílí větší či menší 
měrou na úklidu pokojů a společných prostor. Zhruba od půl desáté se "kluci" rozdělí 
do skupin a vlastně až do večera jsou zapojeni do výchovné, sportovní, kulturní a pra-
covní činnosti. Kreslí, zpívají, sportují, hrají si, chodí na procházky, ale také pracují, 
protože většina z nich je fyzicky velmi zdatná. Problémem je sehnat pro tyto chovan-
ce přiměřenou práci, která je součástí pracovní terapie. Chtěl bych využít této příleži-
tosti k výzvě podniků, organizací, či soukromníků, aby nám práci nabídli, či pomohli 
zajistit. Poslední práci - montáž komponentů hromosvodů - chovanci prováděli pro 
firmy MIPAS Ledeč nad Sázavou a DT s.r.o. Teplice a zvládli ji velice dobře 
k oboustranné spokojenosti. Od 1. 9. 1997 byl k ústavu bezplatně převeden objekt bý-
valého dětského tábora Ministerstva obrany, kde se do budoucna uvažuje s jeho vy-
užitím pro hypoterapeutické centrum ve spolupráci se Sdružením SRAZ, které 
vzniklo před 2 roky v Ledči nad Sázavou. Toto centrum by mělo být přínosem nejen 
pro ústav, ale i pro město Ledeč nad Sázavou. 6. října 1997 pořádá ÚPMP Háj ve 
spolupráci s USP Zboží, poradu ředitelů z podobných zařízení východních Cech. 
O této akci a mnoha dalších bude pokračovat tento článek v příštím vydání. 

Josef Hnik 



Nástěnný kalendář 
Ledče 

V těchto dnech je v prodeji 
nový nástěnný kalendář na 
rok 1998 se starými 
barevnými pohlednicemi 
Ledče. Zájemci si jej mohou 
koupit v papírnictví paní 
Kunáškové v Havlíčkově ulici. 
Tuto novinku jistě ocení 
všichni, kteří mají Ledeč rádi 
a pro celou řadu z Vás to 
bude jistě i vítaný dárek. 

Svaz důchodců ČR Ledeč nad Sázavou 
informace pro říjen 

DEN SENIORU se uskuteční ve druhé polovině měsíce listopadu v místní 
sokolovně od 14 hodin. O termínu budete informováni v programu na listopad. Bude 
vyhrávat dechovka a bude malé občerstvení. 

BESEDA se uskuteční dne 29. října od 14 hodin v Domě dětí na náměstí. 
O Šumavě bude přednášet pan Stanislav Kovařík a jeho spoluputovník po krásné 
Šumavě. Budou promítnuty diapozitivy a fotografie. 

V domě pečovatelské služby proběhne beseda o Maltě s promítnutím videokazety. 
Beseda se uskuteční dne 21. října od 13 hodin. 

Zájezd na Slovensko 

Cestovní kancelář 
"Harmonia" 

v Ledči n. Sázavou 
pořádá autobusový 

zájezd od SRN 

REGENSBVRKV 

v e čtvrtek 4, p r o s i n c e 1 9 9 7 
na vánoční trhy 

obchod, dům "ALDA" 
prohlídka histor. města 

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA 

3 3 0 , * K č 

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE 
Fotoatelier F. Pleva 

Nám. Svobody, tel. 2171 

Objev v Londýně 
Zajímavý unikát, vztahující se k le-

dečské židovské historii, byl objeven 
v Londýně. 

V roce 1963 koupil britský obchodník 
s uměním od ARTIÉ - Praha pro Ralpha 
Yablona, londýnského byznysmena a fi-
lantropa, 1564 židovských tór z Cech. 
Měly být opraveny a využity pro muzea a sbírky. Mezi nimi bylo 
i pět tór z ledečské synagogy. Tóry se začaly půjčovat do nově zalo-
žených synagog po celém světě a tak se dostalo do Spojených států 
amerických i pět tór z našeho města 

Tóra je pergamenový svitek s textem Pěti knih Mojžíšových - je 
to hmatatelné pouto, spojující židy od jejich nejrannějších počátků. 
V létě navštívili Londýn pracovník pražského židovského muzea Jiří 
Fiedler a poslední ledečský rodák židovského vyznání František Ste-
iner (na snímku s tórou). Ten dnes žije v USA na Miami Beach. 

Pracovnice muzea, která má na starosti tóry, Ruth Shaffer, jim 
ukázala další, již šestou tóru z Ledče. T a j e však ve velmi špatném 
stavu. Nemá ani dřevěná držadla a její oprava bude velmi nákladná. 
Po opravě bude i ona jistě zapůjčena do některé nově vzniklé syna-
gogy a stane se tak někde daleko památkou na naše město a zanik-
lou ledečskou židovskou komunitu. 

V současné době probíhá již třetím rokem oprava ledečské syna-
gogy. Práce na její rekonstrukci již hodně pokročily. V současných 
dnech se zde osazovala nová dubová okna. Vyrobila je firma INEX 
v Dolních Královicích. Po otevření zde bude stálá malá expozice za-
niklé ledečské židovské komunity. Objekt bude sloužit i jako kultur-
ní centrum a místo pro výstavy a koncerty. Rekonstrukce však 
potrvá ještě alespoň dva roky, musí se provést řada odborných prací 
s použitím netradičních materiálů. Doufejme, že se oprava dokončí 
a objekt se brzy zaskví v plné kráse. 

František Pleva 

V době od 31. 8. do 6. 9. se uskutečnil pobytový zájezd do Demánovské Doliny 
na Slovensku. Zúčastnilo se ho celkem 43 osob a z toho 6 z Humpolce. S touto 
organizací máme velmi dobré vztahy v zájezdové činnosti. Zájezd se podle mínění 
všech účastníků vydařil, přispělo k tomu i krásné počasí. Cena za zájezd, včetně 
všech výletů a plné penze, 2500 Kč byla velmi přijatelná. 

Podnikli jsme řadu výletů, například na Štrbské pleso, prohlédli jsme si synagogu 
a muzeum v Liptovském Mikuláši, a navštívili jsme areál dřevěných soch na 
Východně. Další výlet do Ružomberoku byl spojen s pobytem účastníků na 
termálním koupališti nedaleko přehrady a s projížďkou lodí po této přehradě. 
Uskutečnili jsme návštěvu Demánovských jeskyní, kam část účastníků dorazila 
pěšky, zpět na hotel byl využit autobus, který čekal na ukončení prohlídky jeskyní. 
Zajímavá byla návštěva skanzenu Pribilyna, což bylo spojeno s procházkou v lesním 
prostředí, kde je skanzen umístěn. 

Pobyt se neskládal jenom z výletů autobusem, ale i pěších vycházek. Hned při 
příjezdu, po krátkém odpočinku, byla procházka kolem Vrbického jezera jako 
rozcvička. Dále jsme absolvovali pěší túru k památníku Jana Švermy 
a symbolickému hřbitovu obětí Nízkých Tater. Vycházku oblastí kolem centra Jasná 
jsme měli s hotelovou průvodkyní. Podnikli jsme i výlet na Chopok, kde byl znát 
velký rozdíl v teplotách - dole v tričku, nahoře v bundě. 

Ubytování bylo ve dvoulůžkových pokojích s vlastním WC a koupelnou. Strava 
byla výborná, bylo z čeho vybírat od snídaně počínaje - večeří konče. I personál 
hotelu byl k nám velmi ochotný. Večer se uskutečnily dva pořady - přednáška 
pracovníka horské služby a DIS CO. 

K pěknému zájezdu přispěla i dobrá atmosféra v autobusu a ochota řidiče, pana 
Říhy, který s námi absolvuje všechny naše výlety, má s sebou vždy dostatek 
nápojů, podává i kávu a čaj. 

Účastníci zájezdu si mohli přizpůsobit program svému zájmu, takže například část 
odjela k projížďce lodí po přehradě Liptovská Mara a část šla na vycházku ke Třem 
vodám v doprovodu pana Volej nika a toto taktéž přispělo k úrovni zájezdu. 

O celkovém úspěchu zájezdu svědčí i skutečnost, že na příští rok je 
z Humpolce požadováno rezervování 20 - 25 míst. J. Brož 



Rozšíření služeb 

Stavební a obchodní firma ATOS spol. 
s r.o., která nabízí v rámci své působnosti 
širokou škálu služeb, rozšířila v průběhu 
měsíce září nové dvě činnosti a to: pro-
dejnu stavebnin a sklenářství - rámo-
vání obrazů. 

Prodejna stavebnin se nachází v Sá-
zavské ulici, v nově vybudovaném areálu. 

Za výhodné ceny, převážně za ceny 
výrobců jednotlivých druhů stavebních 
materiálů, zde můžete zakoupit široký 

sortiment zboží, který je neustále rozši-
řován a doplňován. 

Mezi zajímavé zboží patří mimo jiné 
rozsáhlá nabídka zdících materiálů, ce-
mentu, suchých maltových směsí, 
střešních krytin, střešních oken a řada 
dalších stavebních materiálů. 

V rámci komplexnosti nabízených 
služeb je zajištěna i nakládka včetně do-
pravy zakoupeného zboží až na místo, 
které si určí zákazník. 

Myslivost včera a dnes 
Podzim je rozhodně jedno z nej-

krásnějších ročních období. Celá pří-
roda se barevně mění, je čas sklizně 
ovoce, sběru hub a pro myslivce to byl 
čas lovů. Drobné zvěře byly doslova 
plné honitby. Ještě v šedesátých letech 
se na okrese Havlíčkův Brod ulovilo 
tisíce bažantů a zajíců. 

Nástupem sedmdesátých let zazna-
menáváme prudký úbytek drobné zvěře 
a dnes je situace taková, že vidět ve 
volné přírodě bažanta nebo zajíce je 
malý zázrak. O koroptvích ani nemluvě. 

Vzhledem k tomu, že je veřejnost 
v tomto směru o skutečných příčinách 
tohoto stavu mylně informována - tis-
kem, rozhlasem a televizí, a některé po-
pulární osoby doslova vnucují lidem 
názor, že za současný stav mohou 
myslivci. Je to samozřejmě absurdní 
a demagogické tvrzení. Pravou příčinou 
je nemilosrdný zásah člověka, který roz-
oráním mezí, odvodněním kdejakého 
močálu a hlavně používáním různých 
postřiků na ošetřování porostů, doslova 
zničil životní prostředí pro drobnou 
zvěř. Na školách chybí v tomto směru 
jakákoliv osvěta. Je až neuvěřitelné, jak 
mladí lidé málo vědí o naší fauně. Když 
Kletý žák říká, že koroptev je samice 
bažanta anebo vrána samicí havrana, 
mluví toto zjištění samo za sebe. 

Samozřejmě, že se zvěř loví. Je to 
u nás hlavně srnčí, které je v současné 

době naší nejhojnější zvěří, dále pak 
divoká prasata, v některých lokalitách 
mufloni, divoké kachny, sem tam se 
podaří ulovit divokého holuba a sa-
mozřejmě škodnou, která je u nás za-
stoupena hlavně liškou, kunou 
a tchořem. Stavy lišek jsou v současné 
době tak vysoké, díky tomu je musíme 
povinně léčit proti vzteklině, že pokud 
nahlédneme do statistických údajů 
o odlovu v našem okrese, zjistíme, že 
za r. 1996 se ulovilo 325 zajíců a 839 
lišek. . w , 

Od tohoto stavu jsou odvozeny 
další problémy. Konkrétně s výcvikem 
loveckých psů. Dnes bohužel může 
kdejaká skupina neználků, ať už jsou 
to někteří tzv. ochránci přírody, různé 
spolky na ochranu zvířat, Děti duhy 
apod., mluvit do myslivosti a jejího ří-
zení. Ti všichni zde v minulosti nebyli 
a naše myslivost byla na vysoké úrov-
ni a světovými odborníky vysoce ce-
něna a uznávána. 

Doprava je zajišťována nákladním au-
tomobilem s hydraulickou rukou, takže 
odpadá další starost se zajišťováním vy-
kládky. 

Otevření této prodejny vhodným způ-
sobem navazuje na již provozovanou 
maloobchodní prodejnu na Husově ná-
městí čp. 141. 

V této prodejně je k dispozici široký 
výběr vodoinstalačního a topenářského 
materiálu, koupelnových doplňků, včet-
ně obkladů a dlažeb. 

Prodejna sklenářství - rámování 
obrazů je umístěna na Husově ná-
městí čp. 139. Vstup do této prodej-
ny je z Mlýnské ulice naproti Úřadu 
práce. 

V této prodejně naleznete velkou 
nabídku sklenářských a rámařských 
prací. Mimo běžného zasklívání je zde 
nabízeno řezání různých druhů skel 
včetně bezpečnostních, ornamentních 
zrcadel a jiných, broušení a vrtání plo-
chého skla, výroba izolačních 
dvojskel, akvárií, skleněného nábytku 
a dalších atypických výrobků podle 
požadavků zákazníka. 

V oblasti rámování obrazů se nabízí 
rozmanitý výběr obrazových lišt. Rámují 
se zde běžné obrazy, ale i gobelíny a jiné 
předměty. 

V prodejní části je možno zakoupit 
i základní sortiment sklenářský, rá-
mařský, ale i komůrkový polykarbonát, 
rozsáhlou nabídku silikonových tmelů, 
montážních pěn a jiné zboží. 

Současná myslivost u nás běží po 
několika kolejích a naprosto chaoticky 
pod jedním nepovedeným zákonem. 
Uvolnila se cesta tržnímu hospo-
dářství a nemilosrdný byznys nastou-
pil, bohužel, i v myslivosti. 

Zvěř je pod vlivem nového mysli-
veckého zákona v některých přípa-
dech nemilosrdně vyvražďována. 
Jedná se hlavně o jeleny. Kde byli 
ochránci přírody, když se schvaloval 
odstřel všech druhů jelenů, včetně laní 
a kolouchů, už od 1. srpna? 

Pytláctví má v důsledku nedostateč-
né legislativy zelenou a tak bychom 
mohli pokračovat a kdybychom chtěli 
postihnout celou problematiku součas-
né myslivosti, nestačil by na to celý 
obsah těchto novin. Nejstrašnější na 
tom je skutečnost, že lidé, kteří se 
ještě donedávna prohlašovali za cho-
vatele a zasloužilé myslivce, jsou 
ochotni dnes za peníze zvěř téměř 
zlikvidovat! 

Nás, kterým není tato situace lhostej-
ná, čeká do budoucna velký boj o to, 
aby byl nesmyslný zákon změněn, aby 
zvěř byla prohlášena národním bo-
hatstvím, aby ti, co přijdou po nás, se 
nemuseli za nás stydět, že jsme tako-
vouto devastaci připustili a aby naše, 
kdysi hojná zvěř, nebyla v Červené 
knize na seznamu ohrožených živoči-
chů. Jan Fulín 



David Kalivoda - jedna z prvních fotografií 
ve slávistickém dresu, pořízená před ligo-
vým utkáním nového ročníku fotbalové ligy 
dorostu. 

• • • 

Ledečák mezi sešívanými 
Této cti se dostalo mladému talentovanému fotbalistovi Davidu Kalivodovi (ročník 

1982). Ve chvílích, kdy čtete tyto noviny, už má první extraligové zápasy za dorost 
Slávie Praha za sebou. 

S fotbalem začal už v pěti letech a hned od počátku bylo vidět, že je to kluk pro 
sport stavěný. V tomhle oboru mu šlo všechno dobře, ale fotbal vždy dominoval. Na 
ledečském pažitu nechal něco potu, dřiny a odehrál spoustu žákovských utkání. Ši-
kovného kluka si brzy vytipoval manažer Jiskry Havlíčkův Brod, pan Beděra a z Da-
vida byl rázem vysunutý střední záložník I. žákovské ligy. 

Už v průběhu druhé sezóny v Havlíčkově Brodě se začali objevovat "lanaři" ligových 
klubů z celých Čech s nabídkami. Postupně to byly Pardubice, Hradec, Jablonec, Bohemi-
ans a Slávia. V konečném rozhodování zůstaly oba pražské kluby. Po pár zkušebních zá-
pasech ve Slávii, padlo konečné rozhodnutí právě pro tento věhlasný klub, a tak se David 
hned po skončení prvního ročníku místního gymnázia stěhoval na prázdniny do Prahy. 
Samozřejmě, že bohatý špičkový klub poskytuje svým hráčům patřičné zázemí, o kterém 
se možná mladému klukovi ani nesnilo, ale začátky jsou všude těžké. První velké odlou-
čení od rodiny, cestování, samostatné rozhodování a v neposlední řadě prázdninový život 
v poloprázdném internátě s sebou přinesly první trable a smutky. Intenzivní příprava, noví 
kamarádi a týdenní soustředění před soutěží, dávají zapomenout starostem a vytvářejí Slá-
vii nový kádr ligového dorostu. 

Příznivci kopané už vědí, že se Davidovi začátek ve Slávii vydařil a má nastřílené už 
i ligové góly. Jako "správný sešívaný" se těší na derby se Spartou. Jeho přáním je udržet 
se v základní sestavě družstva, podávat stabilně dobré výkony. O tom, že se mu to hned 
od počátku daří, svědčí i Davidovo zařazení do reprezentace Cech patnáctiletých. 

I když jsem psal, že nyní má David Kalivoda dobré zázemí, dobře si uvědomuje, kolik 
úsilí stála tato jeho kariéra celou rodinu, zejména otce "Kaliče", který byl ostatně prvním 
Davidovým vzorem. Může být na svého syna právem pyšný, a to má doma ještě jednoho 
šikovného fotbalistu - Lukáše, který by moc rád kráčel v bráchových stopách. 

Se zájmem budeme sledovat slávistického dorostence s číslem 7 a těšit se až nám 
po sezóně sdělí své dojmy. Tak tedy "Kalí" - válej! OK 

Sokolové vzpomínali 
Tělocvičná jednota Sokol v Ledči nad Sázavou uspořádala koncem září setkání vedení Sokola se starými členy 

místní jednoty. Sokolové si prohlédli nově opravené místnosti sokolovny a setrvali v přátelské besedě nad minulý-
mi i současnými problémy této organizace. Mezi třiceti účastníky byla i dvaadevadesátiletá sestra Franclová 
z Ledče. Celou řadu vzpomínek připomínal archiv místní jednoty vedený od roku 1894. Karel Škvor 

Cyklistům se v Ledči líbilo 
V polovině září se v Ledči jel 15. závod Českého poháru v silniční 

cyklistice mužů jako Velká cena firmy LECOM z Ledče. 
Už od rána se na ledečském náměstí sjížděla elita současné české cyklisti-

ky. Zejména kluci obdivovali špičkové "stroje" závodníků a mistrovskou 
práci servismenů. Pořadatelé z KAC Heřmanův Městec, za podpory místní 
firmy LECOM, připravili závodníkům náročný okruh po nízkých a kopcovi-
tých silnicích + na Melechov. Pro diváky byl start i cíl na náměstí jistě 
atraktivní, ale čekání asi třičtvrtě hodiny na průjezd závodníků je přeci jen 
dlouhé. Program tady však byl zajištěn. Čepovalo se humpolecké pivo i ne-
alkoholické nápoje - ZDARMA a hrála oblíbená skupina VÍKEND. Také ko-
mentář z "červeného autobusu" byl velmi dobrý, diváci měli po celou dobu 
zprávy o tom, co se děje na třicet kilometrů dlouhém okruhu. Škoda jen, že 
přihlížející neměli k dispozici startovní listinu. 

Na startu bylo 83 jezdců, závod už v hustém dešti dokončilo jen 24 zá-
vodníků. Na "bednu" se nakonec dostali tito tři nejlepší: Miloslav Kejval, 
který jako první dojel do cíle v čase 4:53:54 hod. Druhý dojel Ondřej Fadrný 
a trojici doplňuje Richard Faltus. 

Ohlasy na závod jsou ze strany závodníků, trenérů i rozhodčích, ale i divá-
ků velmi příznivé. Za organizací takového závodu stojí jistě veliký kus práce 
a bez nadšenců typu pana J. Meruňky by ani nebyl možný. 

A tak jsme díky firmě LECOM viděli v Ledči špičkový sport i dobrou zá-
bavu. Věřím, že se dočkáme dalších takových závodů. 

OK 

Ohlasy vítězů 
Miloslav Kejval 
ZVVZ - Giant Ais, vítěz závodu. 
"Trať závodu? Jsem tady doma, vím ze. tady 

jsou všude kopce, tak jsem věděl, že mě čeká 
těžký: závod. Před startem jsem ve vítězství moc 
nedoufal, jsem nachlaz.en. Jelo se mi však 
dobře a tak jsem pochopitelně o vítězství začal 
uvažovat. Asi po třetím okruhu jsem začal věřit 
tomu., že nebudeme dostiženi a soustřeďoval 
jsem se na rozhodující akci. Situaci mi trochu 
ulehčilo to, že Petrovi Hermanovi v posledním 
okruhu došly síly, ale i kdyby se to nestalo, 
věřím, že bych dokázat zvítězit. 
Moje profikariéra? Spokojen zatím úplně nej-
sem, uvidím příští rok. Chce to vše hodně trpě-
livosti, protože v závodech profesionálů je velká 
konkurence. Prosadit se je velmi těžké. Znovu 
říkám, že o mé budoucnosti rozhodne až příští 
rok, protož.e v první sezoně nemohu hodnotit 
celkově svoji pozici. S vývojem kariéry po svém 
návratu do velké cyklistiky asi mohu být spoko-
jen, ale s výsledky opravdu úplně ne. Doufám, 
ž.e příští rok bude vše ještě lepší." 

Richard Faltus, 
ZVVZ - Giant Ais, třetí v cíli 
"Když byli vepředu Kejval s Klasou, bylo 
naším úkolem vzadu brzdit. Když po třech ko-
lech Polyma rezignovala na stíhání jelo se 
kolo volně. Poslední dvě kola byla zase dost 
perná. Navíc začalo hustě pršet a místy silně 
foukalo. Jsem rád, ž.e mi to vyšlo na bednu. Ze 
se pořád směju'! Aspoň je vidět, ž.e mě 
cyklistika baví." 



Městský úřad 
V Ledči nad Sázavou 

PRIMESTSKEM KULTURNÍM ZAŘÍZENI i 
« Vás zve na operetu Járy Beneše ^ 

' NA TÝ LOUCE ZELENÝ i i 
i X SAL GYMNAZIA V LEDCI N.S. 

pondělí 20. října 1997 $ 
začátek v 19 hodin i 

vstupné 30,- Kč fi 

t r 
Předprodej vstupenek: 

Fotoatelierp. Pleva 
MÚ - odbor školství a kultury 

Poděkování 
Přála bych si tímto poděkovat 
Tělocvičné jednotě Sokol, 
Sboru pro občanské záleži-
tosti Městského úřadu Ledeč 
n. S., kolektivu pečovatelské 
služby, dřívějším spolubydlí-
cím z domu 550, celé mé rodi-
ně a všem, kteří mi přáli 
a předali dárky k mým naro-
zeninám. 

Anna Nováková 
vdova po hodináři 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 
13.10. Kopecká Anežka, Havlíčkova 807 
19.10. Svobodová Vlasta, Hlaváčova 554 
19.10. Čechová Božena, Havlíčkova 897 
25.10. Píbilová Růžena, Zahradní 729 
9. 11. Šimůnkové Bohumila, 

Pod Stínadly 505 
75. narozeniny 
16.10. Šebková Božena, 

Pod Šeptouchovem 36 
28. 10 Smejkalová Věra, Havlíčkova 581 

8. 11. Rýdl František, Havlíčkova 582 
92. narozeniny 
26.10. Franclová Anna, Husovo nám. 9 

8. listopadu oslaví ZLATOU SVATBU 
manželé Věra a Vladimír PAJEROVÍ 
z Hradní ulice - Blahopřejeme! 

Narození: 
29.8. Brabcová Eliška, 

M. Majerové 656 
3.9. Hálková Nikola, 

M. Majerové 1076 
9. 9. Hokynář Jan, 

M. Majerové 1076 
17.9. Rojka Daniel, Želivská 987 
23.9. Pelinková Kristýna, 

Na Rámech 669 
Svatby: 
20. 9. Iva Vojířová, 

Lipnice - Vilémovice 25 
František Dundáček Lipnice 126 

20. 9. Drahomíra Těšínská -
Chotěměřice 22 
Bohumil Vosyka - Kynice 1 

Zemřelí: 
23. 8. Vondruš Josef (1924), 

Havlíčkova 816 
21.9. Flegr Miloslav (1921), Haškova 569 
23. 9. Rajdlová Marie (1913), Vrbka 39 
24. 9. Škvařil František (1961), 

Pod Skalkou 1176 
25. 9. Mikšů František (1909), 

5. května 1202 

PROGRAM KINA 
listopad 1997 

1.11. TURBULENCE 
19.30 h. Příběh krásné letušky 

4.11. LADY A TRAMP 
19.30 h. Nejkrásnější milostný příběh 

všech dob 

6. 11. JAK SI ZASLOUŽIT 
PRINCEZNU 

16.00 h. Česká filmová pohádka 

8.11. RASPUTIN 
19.30 h. Legenda o šíleném mnichovi 

11.11. INTIMNÍ DETAILY 
19.30 h. Milostný příběh 

13 .11. TEMNÝ ÚPLNĚK 
19.30 h. Úspěšný americký horor 

15. 11. PROČ KOČKA NENÍ PES? 
19.30 h. Filmová komedie z podsvětí 

velkoměsta 

18.11. POSLEDNÍ ZŮSTÁVÁ 
19.30 h. Akční thriller 

20. 11 LID VERSUS LARRY FLYNT 
19.30 h. Úspěšný film M. Formana 

22 11 VÝSTŘELY NA BROADWAYI 
19.30 h. Komedie z hudebního prostředí 

25.11 TVÁŘÍ V TVÁŘ 
19.30 h. Film s J. Travoltou 

27. 11 VRAŽDA V BÍLÉM DOMĚ 
19.30 h. Skandální příběh 

z Bílého domu 

29. 11 NEBEZPEČNÁ RYCHLOST 2 
19.30 h. Akční film 

O JMENECH 
Pronikavou změnu ve skladbě křestních 

jmen přinesla doba barokní. Vycházelo se 
zejména ze zvýšeného kultu Panny Marie 
a sv. Josefa, matky a pěstouna Ježíšova. 

Mariánský kult byl od rytířských dob 
velmi silný. Ale jméno Panny Marie se dlou-
ho nestávalo běžným jménem křestním (stře-
dověké naše Mařky, Manky, Machny, byly 
spíše Maří Magdalény). Dálo se to z téhož 
ostychu, který nedovoloval přijímat jméno 
Ježíšovo. Teprve barokní doba učinila jméno 
Marie jménem nejčastějším. Ve Španělsku 
bylo jméno Marie tak obecné, že se přistou-
pilo k rozlišování různými přívlastky; Kar-
men - Panna Marie Karmelitská, Dolores 
- Panna Marie bolestná atd. O jménu Marie 
jsem se v našem seriálu "O jménech" už 
zmínil. Nutno dodat, že náš kalendář má 
čtyři mariánské dny (bez dalšího rozlišení" 
církevně to byly: Zvěstování Panny Marie -
25. 3., Navštívení Panny Marie - 2. 7., Naro-
zení Panny Marie -8.9., Jména Panny Marie 
- 12. 9. (původně neděle po 8. 9.). 

Také o Josefech jsem už psal. Jméno se 
objevovalo ojediněle od 15. století; poklá-
dalo se však spíše za židovské. Kult sv. Jo-
sefa ve Španělsku zavedla sv. Terezie. 

Odtud nastoupil vítěznou cestu po Evropě, 
od r. 1870 je patronem římské církve. 
U nás se jeho jméno plně uplatnilo od 
druhé poloviny 18. století (byl i spolu-
patronem Království českého). Rozšíření 
jeho jména není závislé jen na vděčnosti 
k Josefu II., je už starší. Přední místo si 
jméno Josef udržuje až do nejnovější doby, 
třeba v míře stále menší. 

Věnujme se vybraným jménům měsíce 
října. 

BOHUMIL (3. 10. - Amadeus, Evald, 
Edvin). Dvacet tři místních Bohumilů se 
teď dovídá, že jejich jméno je překladem 
řeckého Teofil. Jeho obdobou je i latinské 
Amadeus, které dík popularitě Mozartova 
díla přichází v Evropě v poslední době do 
módy. Na závěr cizích variant Bohumila 
připomenu ještě německého Gottlieba. 

FRANTIŠEK (4. 10.). Je dominantním 
jménem tohoto měsíce, také jich v Ledči 
napočítáme 157. Během roku se Františka 
slaví celkem třikrát (24. 1., 2. 4., 4. 10.). 
Toto jméno je původně přezdívka. Protože 
se assiský chlapec lehce naučil francouzsky 
(potřeboval to jeho otec, bohatý obchodník, 
pro svou korespondenci s Francií), nazýval 
ho otec v žertu "Francouzek", italsky 
Francesco. A s tímto jménem (ač pokřtěn 
Jan) zůstal už spjat po celý život. "Říjno-

vý" František se vztahuje ke jménu sv. 
Františka z Assisi. Ač jako mladík proslul 
jako známý rozmařilec a výtržník, po dlou-
hé nemoci a následném uzdravení se jeho 
život obrátil, proslul jako dobrodinec, vy-
znávající chudobu a pokoru. Významným 
rysem se stala jeho láska ke všem tvorům, 
které nazýval bratry a sestrami. 

VĚRA (8. 10. - Simeon, Dimitrij). 
V českém kalendáři najdeme Věru v tento 
den, ale mnohé Věry slaví svůj svátek 1. 
srpna. Na tento den je Věra připomínána 
v pravoslavném kalendáři spolu s Naděž-
dou a Ljubou. Podle prastaré římské legen-
dy byly tyto tři dívky mladé sťaty mečem. 
Symbolizovaly víru, naději, lásku. Často se 
stávaly námětem výtvarných děl; Věra se 
symbolikou kříže (jako Víra) byla vytesána 
i slavným Matyášem Bernardem Braunem. 
V Ledči jsem napočítal 91 Věrušek. 

LUKÁŠ (18.10.). Jméno je původně la-
tinské, vzniklo zkrácením z Lucanus -
názvu starého římského rodu (Lucania byla 
krajina v jižní Itálii). Lucanus se jmenoval 
i římský básník, bratr filozofa Seneky 
a přítel Nerona. Lukáš je známým autorem 
jednoho ze čtyř evangelií. Ví se o něm, že 
byl lékař, zaznamenal různé události, které 
v ostatních evangeliích nejsou. Srdečně 
zdravím 37 ledečských Lukášů! OK 
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