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ZVONILY ZVONY. Touhu probouzely: 
za rodnou krajinou se rozběhnout. 
Bez lásky nejsme. Nejsme bez touhy. 
Zahlédnout stromy cestou u strouhy! 
Za rodnou krajinou se rozběhnout, 
domova teplo vdechnout bychom chtěli. 

Vrátit se domů zasněženou strání, 
kde šípků planou rudé plamínky, 
kam mrazy sezvou ptáky hladové. 
Přibliž nám prchavé dny, domove! 
Na chvíli rozehraj nám housle vzpomínky, 
dej vločkám sněhu roztát v teplé dlani! 

Osetá pole lehnou v tiché sněhy, 
tvář dětskou vyhledáváš nad studnou. 
Nad rodnou krajinou zvoň, zvone, zvoň! 
Vrátit se domů jednou alespoň! 
Ať srdce láskou nikdy nezchudnou, 
ať mají tolik síly, tolik něhy. 

František Branislav 

VÁNOCE 
Čas, kdy se dospělí stávají dětmi, 

kdy tajemství se stává skutečností 
a skutečnost tajemstvím. Láska a ra-
dost obestírají svět, rodinné svazky 
se utužují a kdo kráčí sám, nikdy ne-
pocítí tíhu osamělosti tolik, jako 
právě v těchto dnech. Nespoléhejte 
však na to, že tento vznešený svátek 
všechno zařídí sám, že smaže stíny 
našeho života, překlene propasti. Při-
spěchejte na pomoc, podílejte se na 
tom krásném poslání sbližování. 
Mnohdy stačí málo, abychom se cítili 
lépe a bylo více všeho, co život činí 
lepším. Zkuste to ještě dnes! 

Přejeme Vám, ať duch svatých 
nocí vánočních naplní Vaše srdce 
štěstím a radostí. Redakce 

Vyprávění paní Franclové o Váno 
cích na straně 4. 

VÁNOCE V LEDČI N. S. 
O Štědrém večeru, krátce před půlno-

cí, zazní z věže chrámu sv. Petra a Pavla 
koledy v provedení trubačů. Pak dvanáct 
dlouhých tónů oznámí půlnoc a chrá-
mem se rozezní česká mše vánoční Hej 
mistře - J. J. Ryby, v podání sólistů sou-
boru Gaudeamus ze Světlé n.S. a místní-
ho chrámového sboru. 

K sváteční atmosféře Božího hodu 
vánočního, 25. prosince, přispějí děti 
a mládež hudební skupiny M.O.L.I., 
když ve 14.00 hodin vystoupí v kostele 
sv. Petra a Pavla s pásmem koled. Při-
pravují i vystoupení v DD Smrčná, DPS 
Ledeč, v nemocnici, mateřské škole (ul. 
28.října) a v družině. Vstupné na akci je 
dobrovolné! 

Přijďte si poslechnout a zazpívat. 

MALÉ ZAMYŠLENÍ 
Jsme zahlcováni skrze média informacemi, které jsou vesměs negativní. Říká 

se, že v této oblasti lidského konání je skutečnou zprávou jen negativní informa-
ce. Nehodlám se o tom přít, protože lidé znovu a znovu pro tuto teorii vytvářejí 
svým počínáním živnou půdu. Přesto se tomuto uvažování nechci přizpůsobovat 
a proto uvedu několik pozitivních informací o počínání Města Ledeč nad Sáza-
vou jako občanské korporace, kde jsou občané skrze systém zastupitelské de-
mokracie v rozhodování o městských záležitostech zastupováni volenými členy 
městského zastupitelstva. V tomto roce se nám přes všechny těžkosti stavící se 
do cesty podařily tři hlavní věci. Dobře nám pracuje zdravotnické a sociální zaří-
zení, které pracuje na podnikatelské bázi jako obchodní společnost ZASOZ s.r.o. 
Zde patří můj dík oběma jednatelům společnosti MUDr. Vratislavu Kaniokovi 
a Ing. Jiřímu Pokornému. Postavili jsme 16 nových nájemních bytů formou 
půdních nástaveb na starých obytných domech. Děkují především dosavadním 
nájemníkům, že přes všechny nepříjemnosti vždy, zvláště v počátku díla, proje-
vili maximální pochopení. A konečně třetí pozitivní informace - podařilo se za-
jistit realizaci rekonstrukce ulice Komenského, včetně železničního přejezdu. I tu 
je na místě poděkovat řidičům za pochopení, když byli nuceni jezdit po 
nesnadných trasách objížděk několik měsíců. 

Zanedlouho vstoupíme do roku 1998, který bude rokem komunálních voleb. 
Bude to ale také šestý rok trvání naší České republiky. Bude to zřejmě rozhodují-
cí rok, pokud jde o její budoucnost v Evropě. Rozhodne se, kam jako stát i spo-
lečnost budeme patřit, protože bude řečeno rozhodující slovo o našem členství 
v NATO. Vím, že nejde o samospasitelnou záležitost. Osobně ale pokládám za 
důležité, abychom se jeho členy stali. Naučíme se v tomto uskupení více než 
dosud rozumět tomu, co je to svoboda. 

Milí čtenáři, přeji vám hezké Vánoce, do roku 1998 zdraví, odhodlání vyrov-
nat se s těžkostmi, a blízkého člověka, který vás bude mít rád. 

Jan Hálek 
starosta města 



DALŠÍCH 10 BYTU 
PRO MĚSTO A JEHO OBČANY 

V květnovém čísle Ledečských novin jsme Vás informovali o dokončení šesti 
bytů v půdních nástavbách v Hlaváčově ulici. Uplynulo šest měsíců a je dokonče-
no dalších deset bytů v ulici Na Sibiři a Ke Stínadlům. 

Jedná se o byty stejné velikosti, tj. 2+1 o užitkové ploše cca 52 m , se stejným 
vybavením kuchyňskou linkou s příruční skříní na potraviny, elektrickým sporá-
kem a odsavačem par, s elektrickým bojlerem v koupelně, s dvoudílnou vestavě-
nou skříní v chodbě a s lepenými koberci v obývacím pokoji a v ložnici. 

Tyto byty byly dokončeny a převzaty za přítomnosti budoucích nájemníků. Je-
jich zhotovitelem byla místní firma I. Lhotecká stavební s.r.o., která svůj úkol 
splnila velmi dobře. Práce byly provedeny v dobré kvalitě a ve smluvně dohodnu-
tém termínu. Oceňujeme její přístup k realizaci tohoto díla. 

Shora uvedených 10 bytů bylo dne 27. listopadu 1997 kolaudováno a bez-
prostředně poté předáno novým uživatelům. Deset mladých rodin tak bude moci 
již o letošních Vánocích bydlet v novém bytě. 

Předáním výše uvedených 10 bytů končí I. etapa půdních nástaveb - celkem 16 
bytů. Realizace celé stavby by se v poměrně krátké době, cca 18 měsíců, nedala 
uskutečnit bez pochopení nájemníků bydlících v nižších podlažích domů, na nichž 
se nástavby uskutečnily. Za dobu výstavby si "vytrpěli své" a nároky na jejich 
trpělivost skončí až po provedení zateplení domů a nových fasád, v polovině r. 
1998. Za jejich trpělivost a pochopení jim patří uznání a dík. Věříme, že i jim se 
v rekonstruovaných a nově upravených domech bude bydlet lépe. 

Bohumil Svoboda 
vedoucí SlaSMM 

Vážení občané 
Městská rada v Ledči nad Sázavou na 

svém zasedání 15. 10. 1997, při projedná-
vání zásad svozu TDO a separovaného 
odpadu pro rok 1998, stanovila vedle no-
vých cen svozu pro rok 1998 i to, že 
úhrada za svoz bude počínaje 1. lednem 
1998 prováděna prostřednictvím SIPO 
(sdružené inkasní platby obyvatelstva). 

Za tímto účelem je na Středisku inves-
tic a správy majetku města (SlaSMM) I. 
patro, dveře číslo 109, připravena "Doho-
da o úhradě za svoz tuhého a separované-
ho odpadu" na rok 1998 a následující 
roky mezi Městem Ledeč nad Sázavou 
a žadatelem o svoz. 

Žádáme Vás tímto, abyste se v době co 
nejkratší dostavili k seznámení se se zně-
ním dohody a k jejímu podpisu. 

Při podpisu dohody obdržíte známku na 
odpadovou nádobu, zajišťující Vám svoz 
TDO a separovaného odpadu. 

Pokud nedojde k podpisu dohody, ne-
bude svoz zajišťován. 

Město Ledeč nad Sázavou 
Jan Hálek v.r. 

O Z N Á M E N I 
Město Ledeč nad Sázavou odprodá 

cca 30 kusů dvoudílných, tzv. 
francouzských oken (balkonových 
dveří), vybouraných v rekonstruova-
ných domech v ulicích Hlaváčova, Na 
Sibiři a Ke Stínadlům. Jedná se o celo-
zasklené dveře o rozměrech 130x210 
cm. Prodej se uskuteční 14. ledna 1998 
ve 14 hodin ve dvoře Městského úřadu 
v Ledči nad Sázavou, Husovo nám. 7. 

Cena min. Kč 200,- za celé dveře, 
případně Kč 100,- za křídlo. Přednost 
bude dána nej vyšší nabídce. 

Středisko investic a správy majetku 
města 

Městský úřad Ledeč nad Sázavou 

• • • 

TELEFONNÍ CISLA - ZASOZ: 
Dispečink 620500 MUDr. Maštálka 621253 
RZP 621930 MUDr. Jaremenko 621261 
ÚSTŘEDNA ZASOZu 626000 MUDr. Šťastný 621563 
přepojuje na tato čísla: MUDr. Maštálková 621553 
správce 12 MUDr. Kroutil 621543 
sterilizace 13 MUDr. Vyroubal 621509 
Pavlíková, Rajdlová M. 14 MUDr. Jurák - oční 621088 
účtárna 15 MUDr. Kočová 620974 
MUDr. Zdechovská 16 MUDr. Matějů - ORL 621799 
MUDr. Libus 17 MUDr. Cihlářová - kožní 621799 
RZP 18, 19 MUDr. Dudek 2701 
laboratoř 20 MUDr. Lokšová 2437 
RTG 21 MUDr. Juda - ortoped 2437 
plicní, interní, MUDr. Šedivý 22 MUDr. Pavlíček 3293 
kalmetizace 23 MUDr. Láchová 2702 
ředitel 24 Fialová-rehabilitace 3222 
LSPP 25 

MUDr. Šovan neurologie, MUDr. Říman 26 MUDr. Šovan 621809 
psychiatrie MUDr. Procházka 26 MUDr. Jaremenková 621532 psychiatrie MUDr. Procházka 

MUDr. Horáková 621687 
MUDr. Štrupl 621533 MUDr. Smejkalová 621687 

ZPRÁVY Z RADNICE 
- Květoslav Vávra nepřevzal uvolněný 

byt v ul. Zd. Fibicha č.p. 685 a proto 
mu MR nabídne další uvolněný byt 
v ul. Jaroslava Haška. V případě, že p. 
Vávra nepřevezme ani tento byt, bude 
podle platné vyhlášky na přidělování 
bytů vyškrtnut z pořadníku. 

- MR projednala dopis předsedy FO OS 
KOVO Kovofiniš a.s. Ledeč n. Sáza-
vou ing. Karla Málka. Město vlastní 
jen 5 % akcií této firmy a jen touto 
váhou může na valné hromadě ovlivňo-
vat dění uvnitř firmy. Jiné zvláštní pra-
vomoce Město nemá. 

- MR projednala pracovní verzi návrhu 
rozpočtu pro rok 1998. Provizorní roz-
počet bude předložen MZ na jednání 
dne 17. 12. 1997. Nepříznivý stav 
v ČR se projevuje i v rozpočtu našeho 
města. V roce 1996 činil rozpočet 52 
mil. Kč, v roce 1997 42 mil. Kč a pro 
příští rok jsou předpokládané příjmy 
zatím jen ve výši cca 32 mil. Kč. 

- MR projednala dopis základní organi-
zace Českého svazu chovatelů v Ledči 
nad Sázavou, týkající se užívání po-
zemku p.č. 864/2 na Skalce a uložila 
OVUP vyhledat náhradní pozemek na 
území Města, který by byl vhodný pro 
potřeby Českého svazu chovatelů 
a který by mohl být odprodán. 

U P O Z O R N Ě N I . Městský úřad 
a Finanční úřad v Ledči nad Sázavou 
upozorňují, že ve středu 31. 12. 1997 
nebudou úřední hodiny pro veřejnost 

PRED DVACETI 
LETY 

byla dokončena rekonstrukce He-
roldova nábřeží. Úprava se týkala asi 
půlkilometrového úseku. Výrazně se 
změnil vjezd u Koželužny k Hradci 
a vozovka č. 18 až po vjezd do města 
byla rozšířena o tři a půl metru. 

O dva metry se v tomto úseku zúžil 
tok Sázavy, takže dnes nově vybudova-
ný chodník od města až po Koželužnu 
je zabudován v řece. Do úplného pro-
vozu byl úsek dán začátkem prosince 
1977. Stavba, spolu s osvětlením, si 
vyžádala částku sedmi milionů korun. 

PRODEJ KAPRU 
bude ve dnech 

21. -23. prosince 
na Husově náměstí 

před prodejnou 
VÍTAL 



Zhruba před měsícem rozvířila klid-
nou hladinu života v osadách Habrek 
a Obrvaň zajímavá událost. Liška, jinak 
plachý a opatrný tvor, se začala zajímat 
o domácí slepice a za bílého dne navště-
vovala dvory a jen stěží se dala odehnat. 
Vše nakonec skončilo tím, že napadla 
statného německého ovčáka v pří-
tomnosti majitelky a liška byla tímto 
psem zadávena. Toto se stalo jen několik 
metrů od obytného stavení. 

Podle chování lišky, která byla ode-
slána na vyšetření, jsme se všichni, kteří 
jsme se na likvidaci podíleli, jednoznač-
ně shodli na tom, že se jedná o vztekli-
nu. S napětím bylo očekáváno sdělení 
od Okresní veterinární správy. Výsledek 
nepotvrdil naštěstí naši domněnku a u 
lišky nebyla prokázána vzteklina. 

Nyní se naskýtá otázka, co by násle-
dovalo, kdyby byl výsledek vyšetření 
pozitivní. Nelze totiž vůbec odhadnout 
s kolika zvířaty, ať už se jedná o kočky 
a psy a nebo o jiná teplokrevná zvířata, 
včetně drůbeže, se takto chovající liška 
setkala. Nákaza se přenáší slinami 
a krví, a pokud se jedná o člověka, po-
hybuje se rozmezí inkubační doby od 

CO KDYBY ? 

vniku viru do organizmu od tří týdnů až 
do jednoho roku. Promítneme-li si situ-
aci v uvedených osadách, ale i ve městě, 
kde se pohybuje nekontrolovatelně velké 
množství psů a koček, se kterými si děti 
hrají, dojdeme s ulehčením k názoru, že 
jsme měli velké štěstí. Opatření, která se 
musí v takovémto případě podniknout, 
jsou velmi nákladná a náročná. 

Všichni ti, kteří vlastní psy, by si měli 
uvědomit, že pes je šelma a není-li 
veden a může-li se volně pohybovat, ne-
jenom v přírodě škodí, ale svým způso-
bem ohrožuje nás všechny. 

Ne každé dítě nebo dospělý člověk 
půjde okamžitě k lékaři s malým oděr-
kem, který utrží při hře se svým miláč-
kem a zde je to obrovské nebezpečí. 
Uvědomme si, že vzteklinu ještě žádný 
člověk nepřežil. Ti majitelé ve městě, či 
na vesnici, kteří nechávají psy a kočky 
volně pobíhat, se chovají bezohledně 
vůči nám všem. My, dříve narození, si 
pamatujeme, že byla období, kdy se vy-
hlášela kontumace psů a koček a v této 
době byl každý jedinec pohodným (to 
byla oficiální funkce) odchycen a utra-
cen. Vzhledem k hrozivému přemnožení 
lišek, které jsou největšími přenašeči 
vztekliny, se naskýtá otázka, zda by ne-
bylo na místě, se znovu k podobným 
opatřením vrátit. To by však muselo být 
legislativně ošetřeno a hlavně by do ta-
kovýchto záležitostí měli mluvit pouze 
odborníci a ne kdejaký neználek - třeba 
známý umělec. 

Na závěr výzva k Vám, učitelé a rodi-
če, veďte děti výchovou k tomu, že ne 
každý pejsek nebo kočička, kterého na 
ulici potkají, je tou nejbezpečnější hrač-
kou. Co kdyby ?! 

J. Fulín 

CHŘENOVICE MAJÍ 
KNIHU 

Nebývá obvyklé, aby "venkovský" 
autor vydal během jednoho roku hned 
dvě knihy. Panu Františku Plevovi se to 
podařilo. Po velmi úspěšné knize Ledeč 
- dějiny města, která spatřila světlo světa 
na jaře, přichází před vánočními svátky, 
sice útlejší, ale o to milejší dílko o Chře-
novicích. Na osmdesáti stranách tu na-
jdete nej důležitější mezníky v historii 
obce, vlastně až do žhavé současnosti. 
Vše na kvalitním papíře, hojně doplněno 
černobílými i barevnými fotografiemi. 
Za cenu asi 80,- Kč bude kniha v prí o-
deji na Obecním úřadě v Chřenovicích a 
v ateliéru pana Plevy v Ledči. Chřeno-
vičtí, a nejen oni, dostali tak pod strome-
ček opravdu krásný dárek. 

V této souvislosti připomínám, pokud 
nemáte vhodný dárek pro někoho, komu 
se v Posázaví líbí, máte jedinečnou 
možnost darovat výše uvedené knihy, či 
barevný kalendář na rok 1998 - ZMIZE-
LÁ LEDEČ. 

OK 

• • • 

SETKÁNÍ SENIORŮ 
Setkání seniorů připravil zdejší Svaz důchodců ČR na den 25. listopadu 

v sokolovně. Účast předčila všechna očekávání, dodatečně se zvětšoval 
počet míst k sezení a muselo se dokoupit i občerstvení. Bylo přítomno téměř 
200 lidí. K dobré náladě přispěla dechová hudba pana Hradeckého a oběta-
vost našich členek při přípravě a roznášení občerstvení. Bylo prodáno 118 
výtisků "Průvodce Ledči a okolím", který byl námi vydán v předchozích lé-
tech ve spolupráci s tehdejším městským úřadem. Umožnění tohoto setkání 
podpořil městský úřad finančním příspěvkem na úhradu faktur, které pokrý-
vají cca 80 % nákladů, za sponzora byl přítomen pan ing. Slavíček. 

V průběhu setkání jsem podal řadu informací ze života naší organizace. 
Značné potíže činilo sestavení návrhu nového výboru organizace, stávající-
mu končí volební období. Výroční schůze se uskuteční dne 29. ledna 1998. 

Dále to byla informace o ukončení hospodářské činnosti a o tom, že 
zůstatek zdrojů ve výši přes 20 000,- Kč bude použit na kulturní akce, jako 
například zakoupení představení českých filmů a tím umožnění účastnit se 
filmového představení zcela zdarma. Dále se bude jednat o přednášky, bese-
dy a videoodpoledne s různým programem. 

Zároveň jsem si nemohl odpustit výtku za malou účast na pořádaných be-
sedách a přednáškách. 

Setkání se dále konalo dne 3. prosince v Domě pečovatelské služby záro-
veň s vystoupením dětí pod vedením paní učitelky Kroutilové. 

Divadelní sezona pro rok 1998 bude zahájena dne 27. ledna 1998 zájez-
dem do divadla v Brně na operetu Járy Beneše "Uličnice". V měsíci dubnu 
nebo květnu to bude zájezd do Hudebního divadla v Karlině na muzikál 
"Někdo to rád horké". 

J. Brož 



předvánoční s e t k a n í 
V předvánočním čase jsme navštívili 

jednu z nej starších občanek ve městě, 
paní Annu Franclovou. Zastihli jsme ji 
v plné svěžesti a elánu. Paní Anna se na-
rodila ještě za Rakouska-Uherska, pa-
matuje dva císaře a devět prezidentů, 
první i druhou světovou válku, budová-
ní socialismu i dnešní uspěchanou de-
mokratickou dobu. Hovořili jsme s ní o 
jejím životě v Ledči, sokolské organiza-
ci a pochopitelně o Vánocích, jak vypa-
daly a jak je vidí dnes. 

Kde jste se narodila? 
Bylo to v Ledči 26. října 1905, 

v malém domku, v dnešní Havlíčkově 
ulici, pod bývalou kovárnou. Bylo to 
v rodině Rajdlových. Tatínek pracoval 
u posázavské dráhy jako úpravce tratě. 
Brzy po mém narození koupili rodiče 
malý domek na Mizerově. Když mi 
bylo pět let, tak jsme se nakrátko pře-
stěhovali na nádraží v Chřenovicích. 
Maminka tam prodávala lístky na 
vlak. Tenkrát to tam bylo jak na pusti-

ně. Poblíž byl pouze mlýn. Vlak jezdil 
dvakrát denně. Maminka vyprávěla, 
jak jsem se starším bratrem byla pří-
tomna u tratě v Ledči, když zde pro-
jížděl první vlak. Po třech letech 
působení v Chřeno vicích jsme se vrá-
tili zpět do Ledče - na Mizerov. Bratr 
měl nastoupit do měšťanské školy 
a nemohl by dojíždět. Mizerov byl 
v té době oázou klidu a čistého, Sáza-
vou prosyceného, vzduchu. Škoda, že 
Mizerov zanikl, já jsem vždy říkala, 
že to byl živý skanzen v našem městě. 

Jak jste prozívala Vánoce v tehdej-
ší Ledči? 

Lidé byli mnohem chudší, ale o to 
více se spolu sdružovali. Vánoční 
svátky nebyly tak honosné jako dnes. 
Hned zkraje prosince na náměstí pro-
bíhal velký mikulášský jarmark. Pro-
dávalo se tu snad všechno a hlavně 
levněji než v obchodech. My jsme 
proto hodně věcí do domácnosti, včet-
ně potravin, nakupovali právě zde. 

Cukroví se moc nepeklo. Později vy-
ráběl různé formičky klempíř Steiner 
na náměstí. Dělali jsme do nich 
z umělého tuku, "ceresu" čokoládu. 
I obchody byly svátečně vyzdobené. 
Chodívala jsem ve třicátých letech do 
papírnictví svého švagra, pana Lašto-
vičky, který prodával papírové ozdo-
by, betlémy, ale hlavně knihy. Dobře 
si pamatuji na krásné obrázkové kníž-
ky pro děti. 

Už jako malá jsem doma měla vždy 
stromeček - smrček. Bylo nás šest dětí 
a starší ho vždy ozdobily. Navěsily na 
něj jablíčka, ořechy a papírové řetězy 
vyrobené z červeného papíru od cikor-
ky. Celý den jsme všichni drželi půst, 
chtěli jsme večer vidět zlaté prasátko. 
Večer se v místnosti dlouho nerozsvě-
celo, dívali jsme se z okna, až uvidíme 
někoho svítit. Teprve potom se rozsví-
tilo i u nás. 

Večeře začala černou omáčkou 
s vdolky. Těm jsme říkali "burášky". 

Pak se jedl jablkový štrůdl, vánočka, 
jablka a oříšky. Ryby se v té době 
u nás ještě na Štědrý den nejedly. Celý 
večer probíhal v příjemné svátečné ná-
ladě. Ze zvyků si pamatuji, že dívky 
vázaly uzlíky na kapesníku, do každé-
ho jsme daly jméno nějakého chlapce. 
Pak jsme s ním zatočily a papírek vyn-
daly. Pamatuji si, že jsem náhodně 
jednou vytáhla jméno Richard. Pozdě-
ji se tak jmenoval můj manžel! Dárky 
jsme v té době nedostávali. Po večeři 
jsme všichni "vyrazili" na náměstí. To 
už bývalo plné lidí. Korzovali na 
spodním i horním chodníku. Zdravili 
jsme se a povídali si. Taková korza 
byla ve městě i každou neděli dopo-
ledne. Dnes je náměstí v neděli i ve 
svátek pusté. 

Chodívala jste také na půlnoční? 
Ano. V mládí jsem chodila s rodiči 

na půlnoční mši do kostela sv. Petra 
a Pavla. Byla to vždy mše s hudbou. 
Později jsem přestoupila do církve 

československé husitské, a to byla 
půlnoční v tělocvičně školy v Ko-
menského ulici. Tehdy ještě nestál 
Husův sbor v Koželské ulici. Katolíci 
se na nás tehdy dost hněvali, ale dnes 
je to už jiné. Vždyť máme stejně 
všichni jednoho Boha. 

Jaké byly Vaše nejkrásnější Váno-
ce? 

V roce 1929 jsem se v Ledči vdala. 
Vzala jsem si Richarda Francia. Ten byl 
vyučen ševcem. Učil se u mistra Vrby 
v Hrnčířích. Uměl dělat krásné boty, ale 
moc ho to nebavilo. Po roce manželství 
se nám narodila dcerka. To byly moje 
nejkrásnější Vánoce v životě. 

Provozovaly se ve městě nějaké 
zimní sporty? 

Především se bruslilo na řece Sáza-
vě, hlavně pod mostem a u Koželuž-
ny. Vzpomínám na ženy v dlouhých 
sukních, jak tam "kroutily piruety". 
My mladí jsme brusle neměli. Přiva-
zovali jsme si k botám řemínky či mo-
touzky staré nože, a tak se snažili 
bruslit. Pamatuji si, jak jsem šla ze 
školy na náměstí přes led domů na 
Mizerov. Kluci Neufusovi mě hecova-
li, a tak jsem předváděla, jak se bruslí 
u břehu řeky. Tam byl v jednom místě 
led slabý a já jsem "sešoupla" až po 
krk. Naštěstí se mi podařilo vylézt 
a dojít domů. Dostala jsem řádný vý-
prask. Můj otec byl na nás všechny 
velmi přísný. Jezdívali jsme i na 
velkých saních v Barborce. Tam se 
vždy sešlo množství mládeže z náměs-
tí i okolí. Lyžovat se začalo až ve tři-
cátých letech, jezdilo se většinou na 
Melechov. 

Byla jste i velká sokolka. Jak tam 
probíhaly Vánoce a zima? 

Sokol byl moje velká láska. Cvičil 
zde i můj manžel a šlo mu to výtečně. 
Já jsem Sokolu propadla od mládí. 
Nejdříve jako cvičenka, později jako 
cvičitelka dětí i dorostenek i ve cviči-
telském sboru. Pracovala jsem tehdy 
v továrně na obuv u Goldsteina. Zde 
se pracovalo od 7 do 18 hodin. Sokol 
se často protáhl až do půlnoci, a tak 
jsem pracovala na plné vytížení. Pořá-
daly se vánoční akademie, šibřinky 
a bály. Jednou nám bratr Mokrý udělal 
uprostřed sokolovny fungující vo-
dotrysk při představení Šípkové Rů-
ženky. 

Přes všechny nesnáze života moc 
ráda vzpomínám nejen na své mládí, 
na vánoční čas, ale na celý svůj život. 
Nevím, jak se dnes mladí lidé baví 
a na co budou ve stáří vzpomínat oni. 

My se s Vámi loučíme a přejeme 
Vám krásné Vánoce, plné pohody 
a hodně zdraví do dalších let života. 
Děkujeme za vlídné přijetí a dobrý 
štrůdl - skoro už vánoční. 

S paní A. Franclovou rozmlouval 
František Pleva 



Ryby, hlavně kapr, bez nichž si dnes 
stěží dovedeme představit štědrovečerní ve-
čeři, byly ještě počátkem našeho století 
vzácností. Uplatňovaly se zejména v zá-
možných měšťanských domácnostech a ve 
vesnicích v rybníkářských krajích a v povo-
dí velkých rybnatých řek. 

1 když se tyba považovala více měně za 
postní jídlo, už v dávné minulosti (byla jed-
ním z atributu Ježíše Krista), dá se konstato-
vat, že konzumace íyby - kapra - je kulturní 
jev, objevující se až po začátku tohoto století 

V dějinách se často objevoval pro tento 
vánoční čas kultovní zvyk zabíjení zvířat. 
Častou "obětí" byl vepř, jehož maso 
symbolizovalo hojnost, plodnost, úrodu 
a blahobyt v rodině. Pod vlivem církevních 
zákazů slavil lid takovou štědrou večeři 
s masem už 23. prosince. Tato večeře se 
nazývala hojná, tučná, obžerná večeřa. 

Vánoce jsou svátky radosti a lásky. Proto 
také na Starém Bělidle, zvěčněném B. 
Němcovou, bylo zvykem, "že kdokoli přišel 
na Stědiý den a Boží hod, jíst a pít dostal do 
sytosti". Tato láska, projevující se štědrostí 
a milosrdenstvím "lačné krmiti a žíznivé na-
pájeti", se neomezovala pouze na bližní, 
nýbrž zahrnovala i jiné živé tvory i rostliny. 
Tak v Erbenově Kytici přináší tajemný svá-
tek "hospodáři štědrovku, kravám po výsluž-
ce, kohoutovi česneku, hrachu jeho družce." 

Půst před Vánocemi nebyl ani tak dlou-
hý ani tak přísný jako před Velikonocemi, 
ale zato štědrovečerní hostina bývala z ce-
lého roku nejbohatší. Štědrost se projevo-
vala především v jídle. I v nejchudších 
rodinách si jednou za rok na tento veliký 

P.P.P. PŘEDSEVZETÍ PO PŮLNOCI 
V poslední době připomíná horoskop našeho světa lodičku, jejíž plachty se zmítají nad 

stéliem planet ve znameních Střelce, Kozoroha a Vodnáře. 
Předsevzetí do dalšího roku by proto měla být alespoň trošku jiná, než jaká děláme ob-

vykle. Bojím se, že při pohledu na neutěšený obrazec, který horoskop těchto dnů vytváří, 
nebudou stačit předsevzetí, vztahující se pouze k životním projevům. Nejde již toliko 
o počet piv, cigaret, her na automatu za jediný večer, ba ani o zanechání domácích hádek či 
závazek navštěvovat babičku nejméně jednou za dva týdny. 

Mohla by nám snad posloužit obvyklá představa Starého roku, který předává štafetu 
Novorozenci. V časoprostorovém bytí, do něhož je člověk zaklet, je přece tak časté, že vy-
tváříme přelomy a zlomy, abychom získali body, z nichž můžeme začínat opět a nanovo -
byť obohaceni nezcizitelnými zkušenostmi a prožitky. Lidstvo hodnotí každý svůj nový 
rok, oslavuje každé své nové desetiletí, vkládá naděje do nastávajícího století a propadá 
chiliastickým náladám na prahu tisíciletí. 

Významné úseky našeho kalendáře však nijak nesouvisejí s děním kolem nás. Vládne 
zde spíše jiná zákonitost. V esoterním poznání zní: "Vše, co je nahoře, je i dole". Převede-
na do politologie má přibližně tuto podobu: "Stav společnosti je obrazem stavu jejích je-
dinců". Proto si myslím, že naše novoroční předsevzetí by tentokrát neměla ani tak 
omezovat škodlivosti našeho jednání, ale raději škodlivosti v našem cítění a myšlení. No-
vorozenec (při vědomí věcí minulých) by nám měl přinést křišťálové zření vesmírné 
harmonie. A my sami bychom měli v sobě začít znovu budovat jiskru pozitivního vnímání 
sebe, rodiny, hospody, města, země, planety i světa. Je to sice nejnesnadnější možné novo-
roční předsevzetí, vyplatí se však nejenom nám, ale i budoucnosti. Neboť - a jednu větu 
snad lze opakovat i v maličkém článku - "Vše, co je nahoře, je i dole". 

Radko Tobičík 

HOJNOST ŠTĚDRÉHO VEČERA 
lévka, pouze zasmažená, tedy vodová, a to 
nejčastěji s houbami, neboť houby jsou 
příznačné pro štědrovečerní hostinu. Tak 
se houby podávaly v různých podobách, 
nám je asi nejvíce známý houbový kuba. 
Nezbytou součástí hostiny byl i hrách, jako 
důležitý obřadní pokrm. Při výběru jídel 
nesmělo chybět také něco z mouky. Kromě 
tradičního vánočního pečiva, totiž vánoček, 
dělávaly se i jiné moučníky, dnes už větši-
nou zapomenuté. V poknnech tohoto času 
nikdy nesměl chybět med a česnek. Večeře 
obyčejně končívala konzumací ovoce, 
čerstvého i sušeného a také ořechů. 

I když v dnešní době magických obřadů 
při slavnostní vánoční hostině značně 
ubylo, skoro věřím, že na našich stolech 
těch pokrmů bude více než zmíněných de-
vatero pro štěstí. Dopřejme si i "novodo-
bou" tradici - kapra. I lékaři nám ho 
doporučují. Mám jen obavu, že podle prud-
ce rostoucích cen za tuto vánoční pochout-
ku se může stát, že po století všeobecné 
obliby, bude štědrovečerním jídlem zase 
jen pro bohaté. OK 

svátek opravdu popřáli štědiý výběr jídel, 
kterých mělo být devatero, čím více chodů, 
tím více mandelů na poli. 

Prvním chodem ještě před polévkou byly 
oplatky s medem. Potom se podávala po-

V městském muzeu, v nejhezčím sálu ledečského hradu, vyzdobeném renesančními sgra-
fity, probíhá výstava o vánoční tradici. 
Účast na tvorbě výstavy byla nabídnuta ledečským základním školám, šikovným 

jednotlivcům a sběratelům. Obdiv nakonec patří učitelkám a žákům ze ZS v Nádražní 
ulici, kteří v krátké době vyrobili velice vkusné a dokonalé ozdoby na stromek, kresby 
a další drobnosti. Obdobně rychle přísli vyzdobit svými vtipnými a líbivými výrobky jeden 
ze stromků i "kluci" z Ústavu mentálně postižených mužů v Háji. Paní Machotková do-
dala již tradiční krásné ozdoby ze slámy, manželé Kolaříkovi půvabné betlémy ze své 
sbírky, p. Josef Pleva obsáhlou sbírku vánočních pohlednic ze začátku 20. století, 
manželé Simonovi moderní vánoční ozdoby ze svého obchodu a Lenka Říhová pěkně 
ozdobené perníčky. Pan farář Srnský laskavě zapůjčil velký ledečský betlém z kostela sv. 
Petra a Pavla. Celá výstava by byla těžko uskutečněna bez ochoty a velkorysosti vedoucí-
ho Lesní správy Ledeč n. Sáz., pana Bíny, který dodal potřebné stromky a chvojí. 
Na výstavě můžete vidět ještě dost dalších exponátů, přečíst si trochu textu k historii vá-
nočních svátků a dokonce si koupit některý ze suvenýrů z přírodního materiálu. 
Potěšující je, že do muzea přišlo již v prvním týdnu nečekané množství návštěvníků. 
Výstava potrvá do 19. prosince. Je přístupna od pondělí do pátku, od 8.00 do 16.00 hodin 
(12.00 -13.00 hod. polední přestávka). 
V tuto dobu je výjimečně otevřena spodní brána, přístupná po schodech vedle budovy 
Galateku. 
Všichni jste srdečně zváni! . MV 



Blíží se čas Vánoc a mnoho dětí se urči-
tě obrátilo na rodiče nebo na "Ježíška" 
s přáním, že chtějí živé zvířátko pod 
stromeček. Mnozí rodiče takovou prosbu 
rezolutně zamítnou s poukazováním na 
nedostatek času, na celkovou náročnost 
péče o zvíře v domácnosti, případně 
použijí argument hygieny. Neuvědomují 
si ale, jak velké pole rozumového a cito-
vého poznání tímto odmítnutím svému 
dítěti uzavírají. Nechci tím říci, že s pří-
chodem zvířete nejsou spojeny žádné 
starosti a práce navíc. Ale myslím, že 
v tomto případě jde o práci užitečnou, 
která nám může ve složitém procesu vý-
chovy nečekaně pomoci. 
Vztah člověk - zvíře je jedinečný, nemá 
obdoby a ničím na světě se nedá nahra-
dit. Kdo jej nepozná, o tuto hodnotu 
v životě přichází. Dnes hledají lidé ve 
zvířeti především kamaráda. Ovšem až 
nečekaně mnoho lidí zastává názor, že 
zvířata do bytu zásadně nepatří. Argu-
mentují "trápením" zvířat a odkazují 
veškeré živé tvory na venkov a do příro-
dy. Zapomínají však na to, že člověk 
dnešní doby zvířata skutečně potřebuje, 
nejen pro užitek jako takový, ale právě 
pro radost. A právě k těmto z ekono-
mického hlediska NEUŽITEČNÝM zví-
řátkům bych chtěla napsat pár slov. 
Může to být pejsek, kočička, morče, 
andulka, křeček nebo akvarijní rybičky, 
nějaký tvor exotičtější - činčila, had. 

D E T I A ZVÍŘATA 

ještěrka a mnoho dalších. Než se roz-
hodneme, že si živého tvora pořídíme, 
měli bychom si uvědomit zásadní věc: 
Žádné živé zvíře není HRAČKA! Každé 
potřebuje stálou péči. Proto je třeba zvá-
žit, pro jaký věk dítěte je které zvířátko 
vhodné, aby se o něj mohlo částečně 
samo starat. Menším dětem lze pořídit 
celkem vhodné morče, starším pak již 
křečka, křečíka, želvu nebo andulku či 
zebřičky. Větší děti pak mohou 
zvládnout péči i o pejska, kočičku, pří-
padně terarijního chovance. Současná 
nabídka tuzemských i exotických zvířat 
je velká. Ale u každého platí stejné, veli-
ce důležité zásadv: 

PODZIM VE SKOLNI DRUŽINĚ 
V naší družině se děti nenudí. Jen během září se na kroužky a docházku do ŠD při-

hlásilo 220 platících dětí 1.-5. tříd, přičemž poplatek za 1/2 rokuje 80,- Kč. Nabídku 
21 zájmových činností děti využívají, najeden kroužek chodí 10-20 dětí. Největší 
zájem je o počítače a disco, do družiny děti chodí kreslit, vařit i hrát divadlo. Od 
loňského roku vydáváme noviny s názvem "Píďalky". Fyzická zdatnost dětí se rozvíjí 
na míčových hrách, gymnastice, v sauně a na cyklistických výletech, do zdravotní TV 
a jógy chodí děti s vadným držením těla. Hravou formou se děti 1., 2. a 3. tříd sezna-
mují s anglickým a německým jazykem. Od začátku školního roku 6 vychovatelek 
zpestřilo dětem všední dny zájezdy do bazénu v Kutné Hoře a do divadla v Jihlavě, 
návštěvou kouzelníka, odpolednem se soutěžemi a táborákem, během okolo Septou-
chova, módní přehlídkou s diskotékou, soutěží o nej šikovnějšího kluka, čeká nás Mi-
kulášská nadílka a vánoční besídky. A jak po Novém roce? Určitě děti čekají další 
zajímavé akce. Vychovatelky SD 

1) O vybraném druhu si zjistit co nejvíce 
údajů, ať už z literatury, nebo ve specia-
lizovaných prodejnách. 
2) Promyslet, zda jsme schopni a ochot-
ni poskytnout zvířatům potřebnou péči 
po celou dobu jejich života. To může být 
pár měsíců, let a také několik desetiletí, 
jako u větších papoušků, hadů a podo-
bně. 
3) O nákupu zvířete se předem do-
hodnout se všemi členy rodiny. To platí 
především pro děti, které si někdy chtějí 
zvířátko samy pořídit. 
Přijdte se poradit, než se rozhodnete! 
Jen tak je možné dosáhnout toho, že 
zvíře, ať už jako dárek pod stromeček 
nebo koupené i v jinou dobu, nás ne-
zklame, rozzáří dětem oči, naučí je od-
povědnosti, sníží krevní tlak dospělým 
a celé rodině se stane vítaným a milým 
společníkem. 
Přeji vám všem krásné prožití vánočních 
svátků se zvířecími kamarády a do nové-
ho roku 1998 hodně pohody a případně 
chovatelských úspěchů! 

Ing. Jana Prchalová 
HOBBY ZOO 
Ledeč nad Sázavou 

VESELÝ SILVESTR 
SE BLÍŽÍ 

Tělocvičná jednota Sokol v Ledči nad 
Sázavou pořádá ve středu 31. prosince 
1997 ve 20 hodin VESELÝ SILVESTR. 

V sále naší sokolovny budete mít příle-
žitost setkat se se svými blízkými přáteli, 
kamarády a známými a společně s nimi 
i ostatní přítomnou společností oslavit 
závěr kalendářního roku a přivítat radostně 
Nový rok 1998. 

Chceme Vás uvítat ve zlepšeném 
prostředí našich společenských místností. I 
v letošním roce jsme investovali značnou 
sumu peněz na renovaci sokolovny. Zakou-
pili jsme a instalovali další topná tělesa 
elektrického vytápění, opravili poškození 
omítky v chodbách a stěny vymalovali, vy-
řešili jsme a zlepšili hygienu WC s napoje-
ním na místní čističku odpadních vod, 
zesílili jsme přípojku vody do sokolovny. 
Ve velkém sále jsme zabudovali nová 
okna, vedoucí do tréninkových prostor 
stolních tenistů a nově jsme celý sál vyma-
lovali a provedli přízemní obložení zdí 
i nátěr dveří a ochranných zařízení topných 
těles. 

Na Silvestra Vám k tanci i poslechu 
bude vyhrávat hudební soubor Melodie, ří-
zený panem kapelníkem Urbanem. 

V ceně vstupenky je obsaženo podávání 
vhodné, kaloricky velmi hodnotné a chutné 
večeře a k ní láhev šampaňského vína pro 
každého účastníka. 

Vzhledem k tomu, že se již projevil 
velký zájem o toto veselé silvestrovské 
setkání, doporučujeme Vám, abyste si včas 
zajistili vstupenky v předprodeji, a tak 
i jisté, pro Vás nejvýhodnější místo v sále. 

Předprodej vstupenek provádí paní 
Havlová v místnosti "JERICHO SHOP" na 
náměstí a jejich cena je stanovena na 250,-
Kč pro účastníka. 

Těšíme se na setkání s Vámi v nově 
upraveném a příjemném prostředí ledečské 
sokolovny. Výbor Sokola 



LEŠTINA U SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU 

Nad touto pohlednicí, kterou jsem 
k velké radosti před časem získal, jsem se 
zamyslel, co všechno vypravuje. Je na ní 
záběr na nádraží v Leštině a i fotografie 
restaurace K. Steinera v těsné blízkosti sta-
nice. První konstatování: na přelomu století 
ji vytiskl a vydal můj dědeček, Jan Vosta-
tek, v Ledči nad Sázavou. Druhé konstato-
vání: právě sem chodili Ledečáci na vlak, 
když cestovali směrem na Kolín. Z Ledče 
museli šlapat přes dvě hodiny přes kopce 
na Hradec a Kynice a jistě to bylo deset ki-
lometrů. Třetí konstatování: zde se vyklá-
daly a nakládaly poštovní zásilky do a z 
vogónů ambulancí vlakové pošty. Ta měla 

SKAUTSKÁ HLÍDKA 
Opsáno z kroniky 
65. schůzka OLD-skautů se odbývala na 

dvoře bývalé věznice, protože jsme neměli 
klíč. Ale i tak mnohé jsme dokázali projednat 
a zvládnout. 

Na programu byly informace z odhalení 
památníku Jaroslava Foglara ve Sluneční zá-
toce, kde jsme se sešli v tak hojném počtu ze 
všech koutů republiky a které tak úspěšně 
proběhlo, navzdory nevůli vedoucího běhu tá-
bora v přilehlém středisku. Naštěstí nám veli-
ce pomohl správce objektu Bohemians, pan 
Alexandr Urban s manželkou, takže nebyl za-
potřebí ani vrtulník, ani letadlová loď, aby se 
oslavenec dostal na Jeřábkovic louku ve Slu-
neční zátoce. A tak tam dnes stojí kamenný 
kvádr s upomínkou na skautské tábory Ja-
roslava Foglara, spisovatele dřívějšího 
i dnešního, současného mládí - jemu ke cti 
a zásluhou obětavců z řad ledečských skautů. 

Znovu jsme také vážili možnosti opatřit si 
nějaké vhodné místo pro zveřejňování 
informací, ale nic nás - zatím - nenapadá. 
A tak trochu závidíme bratrům ve Zru či, 
Světlé, Čáslavi, Brodě, Kutné Hoře (atd.), kde 
se podobné akce vandalů jako u nás nekonají. 
Ze by se tam více dbalo o klid a pořádek na 
ulicích, nebo je to jen záležitost jednotlivce, 
či malé skupinky, kterým se nedostalo řádné-
ho vychování? 

Není naším posláním, ani v našich 
možnostech nebylo, svou skříňku si ohlídat. 
Tak jen poukazujeme na nešvar, jehož obětí 
jsme se stali dnes my, zítra jiní a pozítří 
možná vy, kdo mlčíte a nanejvýš mávnete 
rukou. Mezi skauty výše jmenovaných měst 
tak ale Ledeč trochu ztratila na své dobré po-
věsti, získané na Sluneční zátoce... 

OLD-skauti OS 37 Ledeč n.S. 

svUj poštovní kurs až do Prahy, ale na dru-
hou stranu až do Vídně. Nyní však po-
drobněji k některým záležitostem. 

Nejdříve pošta. Z Ledče sem dojížděl 
poštovní dostavník, který táhl pár koní. Ve 
voze mohli cestovat i movitější občané, pro 
něž cesta pěšky byla namáhavá nebo pod je-
jich úroveň. I tak to bylo. Vůz přepravoval 
i veškeré poštovní zásilky. Už ve třicátých 
letech nám ve škole vyprávěl pan učitel 
Doubek, jak postilión už od Horní Ledče vy-
truboval a dával na vědomí, že "jede 
poštovský panáček". Silnice na Hradec ne-
vedla tudy, jak to známe dnes, ale přes Horní 
Ledeč. 

K železnici pak poněkud podrobněji. Už 
21. prosince 1870 byl propojen železniční 
úsek z Golčova Jeníkova do Německého 
Brodu. Tak první železniční trať se dostala 
i na ledečský okres, když už 35 let v Če-
chách jezdily vlaky. Železnice pomohla 
ekonomickému rozmachu a obchodu u nás. 
Rakouská severozápadní dráha získala 
koncesi na tuto trať a stavbu už v září 1868. 
Nejdříve - a to uvažujeme o Ledči bližších 
úsecích - byl postaven úsek z Kolína do 
Golčova Jeníkova. Původně by se představi-
telé Čáslavska aj. spokojili s koněspřežnou 
železnicí... Železniční stanice v Leštině leží 
nedaleko výškového bodu, kde končí stoupá-
ní od Golčova Jeníkova a mění se v klesání 
až do Světlé nad Sázavou. Představitelé 
města Habrů se tehdy postavili proti tomu, 
aby železnice vedla přes Habry, a tak díky 
tomu se trasa ocitla na východním cípu le-
dečského okresu. 

Na snímku je i výjev, jak přijel osobní 
vlak do stanice. Díky odborníkovi, ing. J. 
Machačovi, i zde mohu posloužit detaily. 
Vyobrazená lokomotiva je s největší pravdě-
podobností pro Óster.Nord-West Bahn, vy-
robená lokomotiva řady XII. Těch bylo 
vyrobeno 24 kusů v letech 1891-1896 ve 
Florisdorfu u Vídně. U K.k. Statsbahn byla 
označena jako řada 102. V roceJ918 loko-
motivy přešly v plném počtu k ČSD a měly 
označení 254.1. Rušeny byly již brzy ve 20. 
letech, ale poslední 254.108 až v roce 1938. 
Byly to lokomotivy s dvěma páry hnacích 
kol. Oproti podobným, jezdícím v Rakous-
ku, měly poněkud menší průměr hnacích 
kol, aby lépe zdolávaly sklony na naší 
Českomoravské vysočině. 

Tak tolik k jedné pohlednici, bezmála 
sto let staré. RNDr. M. Vostatek 

V řadě sportovních úspěchů nelze přehlédnout výkony starších žáků v kopané. Vyka-
zují vyrovnanou formu, trenéři Šťastný a Rajdl chválí jejich taktickou disciplínu a ne-
změrnou bojovnost. To dokázal i poslední zápas sezóny s C. Třebovou, kterou jako 
hosté naši hoši porazili 4:0, což je v konečném podzimním hodnocení oblastního pře-
boru vyneslo na pěkné 4. místo v tabulce. Nejúspěšnějšími střelci branek se stali: Po-
korný - 7, Kalivoda - 6, Minarovič - 5, Karel - 4 a po jedné brance dali Janovec, 
Vaňkát a Matlach. 
Přejeme chlapcům, aby jim forma vydržela i na jaro, a když se v tabulce posunou 
o nějakou tu příčku výše, bude to jen ku prospěchu ledečské kopané. 
Zleva stojící: trenér Šťastný, sponzor Matlach, Vykouřil, Pavlíček, Minarovič, Vávra, 
Šťastný, Karel, Vaňkát, Sedláček a trenér Rajdl. 
Zleva sedící: Kaňka, Boček. Janda, Trýh, Janovec, Kalivoda, Matlach, Pokorný 



CENTRUM -
DDM Ledeč n. S. 
Husovo nám. 242, tel. 620537 

pořádá 
DĚTSKÝ ZIMNÍ TÁBOR PRO DĚTI 
OD 5. TŘÍD 
- JEDLOVÁ V ORLICKÝCH HO-
RÁCH 
TERMÍN: 7. 3. - 14. 3. 1998 (jarní 
prázdniny) 

CENA: 1.900,- Kč (v této ceně je za-
hrnuta doprava, ubytování, plná penze 
a výuka lyžování. Kromě stanovené 
částky na pobyt, děti musí mít s sebou 
700 - 1.000,- Kč na lyžařské vleky). 

UBYTOVÁNÍ: horská chata, spaní na 
postelích s lůžko vinami, jídelna ve 
vedlejší budově. 

OKOLÍ: asi 50 m od chaty lyžařský 
vlek, dlouhý 600 m. 

UPOZORNĚNÍ: nutnou podmínkou 
účasti je vybavení pro sjezdové lyžo-
vání - lyže s bezpečnostním vázáním 
a lité lyžáky - přazkáče. 

PŘIHLÁŠKY A BLIŽŠÍ INFOR-
MACE v Centru DDM. Přihlášky 
přijímáme do 11. 1. 1998. (Včasné 
přihlášení vám zajistí účast na našem 
táboře). 

Vedoucí tábora 
Ivana Svobodová 

0 JMENECH 
Jméno, samozřejmě spolu s příjmením, 

je obvykle to první a často i to jediné, 
podle čeho si k nám druzí vytváří vztah. 
Nomen omen, říkali starší latiníci, jméno 
říká vše. Je to možná přehnané, ale málo-
kdo bude protestovat proti tomu, že jméno 
s příjmením má vliv i na osobnost a osudy 
člověka. Jistě ve svém okolí najdete jména 
1 s příjmeními, která by zrovna nezdobila 
hlavu státu či přední modelku. 

Při vybírání jména pro potomka vychá-
zejí mnozí se současného kalendáře. Do 
jeho 365 či 366 dnů se ovšem vejde jen asi 
třetina jmen, která se mezi českým obyva-
telstvem vyskytují. Málokde se uvedení 
jmen v kalendáři traduje tak jako u nás. Zá-
kladem pro zařazování jmen do kalendáře 
byl u nás pochopitelně katolický kalendář. 
Dnes je porovnání církevního a civilního 
kalendária jmen docela výmluvné. Za po-
sledních šedesát let se změnila asi polovina 
kalendáře. Přibývá ženských jmen, i když 
mužská jména stále ještě převládají (můj 
dnešní výběr to zrovna nepotvrzuje). Stále 
více jsou nahrazována jména slovanská 
( slav,-mír,-mil) jmény neslovanskými. 
Stejně jako dříve, zůstávají v kalendáři 
některé dny beze jmen. Naproti tomu se 
k deseti dnům váže dvojice jmen. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 
15. 12. Doubková Jana, 

Husovo nám. 15 
20. 12. Nosková Věra, M. Majerové 657 
21. 12. Klokočník Josef, Lovčen 284 
23. 12. Tůmová Pavla, J. Haška 571 
30. 12. Pipková Věra, J. Fučíka 1023 

75. narozeniny 
15. 12. Kovařík Antonín, 

Ke Stínadlům 557 
27. 12. Veleta Vladimír, 28. října 400 
31. 12. Jelínek Jaroslav, 5. května 480 

85. narozeniny 
19. 12. Bártl Emanuel, 

Ke Stínadlům 555 
23. 12. Novotná Anežka, Zoufalka 1025 
29. 12. Tůmová Růžena, Hlaváčova 493 

NAROZENÍ: 
13. 11. Kociánová Alžběta, 

Stínadla 1097 
17. 11. Blažek Tomáš, Fučíkova 898 

SVATBY: 
8.11. Alena Hálková, Ledeč n.S. 859 

Libor Fučík, Brťoví 14 
15. 11. Martina Vorlická, 

Vlastějovice 93 
Martin Bělohradský, 
Ledeč n.S. 1032 

ZEMŘELÍ: 
23. 11. Hadaštoková Ivana (1977), 

Družstevní 1105 
27. 11. Kroužek František (1935), 

5. května 1252 

Snad vás letošní seriál O JMÉNECH 
trochu poučil, a když ne, tak alespoň poba-
vil. Každopádně VY, kteří rozhodujete 
o jménu svého potomka, věřte, že tady platí 
jistá pravidla. Jméno, které zvolíte, by 
mělo být prvním dárkem od rodičů - ne na-
dělením pro život. 

BARBORA (4.12.-Barbara, Babeta). 
Barbora je českou formou mezinárodního 
Barbara. Ve Francii se z Barbary stala 
velmi oblíbená Babette. Jméno má svůj 
původ v řečtině (později latinizované), kde 
slovo barbara (barborka), označovalo ženu, 
která nebyla římskou občankou. Takto 
vznikla i legenda o sv. Barboře, která jako 
barbarka (v tomto případě vyznavačka 
křesťanstvQ, zemřela za krutého mučení 
a její život pak dokonce ukončil stětím její 
vlastní otec. Všem čtrnácti místním 
Barborkám vzkazuji, že tyto krutosti se 
udály na počátku letopočtu. 

JITKA (5.12.), bylo jedním z velmi 
častých jmen středověkých německých 
princezen. Známe je v různých podobách: 
Juta, Guta, Uta ... Jitka (též Jita) je pouze 
českou variantou. Oblíbenost tohoto jména 
dokazuje 59 místních Jitušek. Při vší mno-
hotvárnosti jde vždy o jediné ženské 
jméno, patřící ke slavným jménům biblic-
kým - Judita, což hebrejsky znamená "žena 
z Judeje - Židovka". 

DANA (11.12. - Danuše, Dan uta, Dani-
ca, Damas). Dany, je vás ve městě 44 a k 

PROGRAM KINA 
leden 1998 

1.1. VÝCHOVA DÍVEK 
19.30 V ČECHÁCH 

Úspěšný český film 
3.1. ROMEO A JULIE 

19.30 Příběh z kouzelné Verony 
6. 1. NEJASNÁ ZPRÁVA 

19.30 O KONCI SVĚTA 
Premiéra českého barev, filmu 

8.1. HADÍ PRINC 
16.00 Pásmo českých pohádek 
10. 1. FLIRTOVÁNÍ 
19.30 S KATASTROFOU 

Komedie o sexu, lásce a rodině 
13. 1. TRAINSPOTTING 
19.30 Úspěšná filmová komedie 
15.1. BYL JEDNOU 
19.30 JEDEN POLDA II 

Major Maisner opět zasahuje, 
česká komedie 

17. 1. ZTRACENÝ SVĚT 
16.00 Skvělý velkofilm S. Spielberga 
19.30 
20.1. AIR FORCE ONE 
19.30 Akční film 
22. 1 TAJNÝ AGENT JACK T. 
19.30 Americký akční film 
24. 1. SOUKROMÉ NEŘESTI 
19.30 Speciální druh sexy komedie 
27 1. KRTEK VE MĚSTĚ 
16.00 Pásmo barevných pohádek 
29. 1 BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA 
19.30 Rozmarná komedie, 
31. 1. PRET-A-PORTER 
19.30 Ze zákulisí pařížského podsvětí 

a módy 

vašemu jménu se nabízí hned několik vý-
kladů. Soudí se, že by Dana mohla být 
ženským protějškem starého hebrejského 
jména Dan. Hebrejské dán znamená doslo-
va "rozsoudil". Nejspíše je však Dana do-
mácí podobou jmen Bohdana nebo 
Daniela, která se osamostatnila a z ní pak 
vznikly další varianty. 

LUCIE (13.12. - Světla, Světluše, 
Jasna, Jasněna). Jedná se o ženský tvar 
k Lucius ("světlý, zářící"), které funguje 
také jako římské příjmení. Lučina byl pří-
vlastek bohyň Junovy a Diany. Vše má 
vztah ke slovu lux, "světlo". Odtud tedy 
české obdoby Světla, Světlana, Jasněna. 
Tak jen ať nám všech 46 místních Lucií 
jen "září". 

DAVID (30.12. - Melánie, Kolumba). 
Třicet místních Davidů se může chlubit 
prastarým původem svého jména. Je to 
také jméno slavného krále izraelského. Je 
spojováno s asyrským dádu "miláček", 
hebrejsky dód "miláček" a "strýček". Podle 
všeho jde o přezdívku, ne tedy o skutečné 
rodné jméno. Slovo davidu označuje ná-
čelníka, většinou lupičů, ale také velitele 
různých druhů bojůvek - partyzánů. 
A podle Bible David takovým náčelníkem 
své bojůvky byl. Po čtyřicetiletém panová-
ní tento izraelský král - David, před smrtí 
ustanovil za příštího krále svého syna -
moudrého Šalamouna. 

OK 
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