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V počátečních dnech měsíce července byly zahájeny práce na generální re-
konstrukci dolní části ulice Komenského. Investorem, který zahájil práce, jsou 
Východočeské vodovody a kanalizace a.s. Havlíčkův Brod, pro které práce na 
rekonstrukci kanalizace zajišťují, jako hlavní dodavatel, Vodohospodářské stavby 
Jihlava, které převážnou část prací si sjednaly s místní firmou EVOS-HYDRO 
s.r.o. Protože úsek asi 116 m si vyžádá účast čtyř investorů, tak koordinátorem 
všech prací se stal Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha, který v nedávné 
minulosti pro Město Ledeč zabezpečoval technický dozor a inžen. činnost při 
výstavbě čistírny odpadních vod a kanalizačních přivaděčů. Mimo práce na kana-
lizačním řadu je úkolem Vodohospodářských staveb Jihlava provést napojení 
přerušené kanalizační sítě od okolních nemovitostí. Dále Vodohospodářské stavby 
Jihlava prostřednictvím firmy STAVGAZ Jihlava zabezpečí položení plynovodní-
ho potrubí pro zabezpečení budoucího průchodu touto ulicí při pozděj ší plynofikaci 
města. Úkoly firmy Vodohospodářské stavby musí být naplněny do 31. srpna, kdy 
tento prostor bude předán investoru Ředitelství silnic a dálnic Pardubice na 

. provedení silničního tělesa. Po tomto datu, ale kromě výstavby silničního tělesa 
proběhne rekonstrukce úrovňového železničního přejezdu, který za finanční 
prostředky Města Ledeč n. Sáz. zabezpečí České dráhy. Předpokládá se výluka 
železniční přepravy na dobu asi 1 týdne a doprava cestujících proběhne autobusy. 
Tyto výše uvedené práce by měly být ukončeny do konce září. Závěrečné práce 
čekají však na Město Ledeč, kdy by měla být prováděna oboustranná zádlažba 
chodníků. Za nejzazší termín ukončení všech prací je vedením Města považován 
konec října tohoto roku. Na výše uvedeném snímku z prvních dnů měsíce srpna 
vidíte probíhající rekonstrukci a položení 1000 mm kanalizačního potrubí. Kromě 
toho jsou prováděny úpravy armatur a napojení vodovodních přípojek. Tyto 
všechny úpravy by měly vést k tomu, aby po dokončení na řadu let byl tento úsek 
bez oprav a překopů. Přeji si za nás všechny, aby tomu tak bylo! 

Karel Urban 
zást. starosty 
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V roce 1922 vznikla 
v Ledči nad Sáz. CČSH 

V květnu tohoto roku uplynulo 75 let 
od vzniku náboženské obce Církve 
československé husitské v Ledči nad Sá-
zavou. K příležitosti tohoto jubilea byl 
v neděli 27. července hostem ledečské 
náboženské obce CČSH diecézní biskup 
brněnský ThMgr. Vratislav Štěpánek, 
který dopoledne v Husově sboru sloužil 
liturgii patriarchy Karla Farského. Odpo-
ledne pak samostatně vystoupil pěvecký 
soubor Campanulla z náboženské obce 
CČSH v Hovoranech u Břeclavi. Soubor 
pod vedením farářky Mileny Cicálkové 
přednesl křesťanské písně od období ran-
ného středověku až po současnou novou 
křesťanskou píseň. Vystoupení bylo zará-
mováno několika písněmi hebrejskými. 
Koncert vyslechlo téměř pět desítek po-
zorných a vděčných posluchačů. 
Jan Hálek 
předseda rady starších CČSH v Ledči 
nad Sázavou 

CK HARMONIA LEDEČ n. S. 

pořádá v sobotu 20. ZÁŘÍ 

zájezd do Litoměřic na výstavu 

ZAHRADA ČECH 
Tuto akci jistě ocení zejména 

zahrádkáři a pěstitelé 

Cena za dopravu je 150,- Kč 
Vstupné platí účastník přímo 

na místě výstavy, 
jeho výše je 30,-20,-a 10,-Kč 

Odjezd je 20. září v 6.30 hodin 
z Husova náměstí (prodejna 

"Výběr") 

Bližší informace v CK HARMONIA 
(ateliér Pleva), telefon: 0452/2171 

NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ LEDČE 
V těchto dnech je v prodeji nový ná-

stěnný kalendář na rok 1998 se starými 
barevnými pohlednicemi Ledče. Zájemci 
si jej mohou koupit v papírnictví paní 
Kunáškové v Havlíčkově ulici. Tuto no-
vinku jistě ocení všichni, kteří mají Ledeč 
rádi a pro celou řadu z Vás to bude jistě 
i vítaný dárek. 

•OOÍLY 



Skautská legenda ve Sluneční zátoce 
Jaroslav Foglar devadesátiletý. Zní to neuvěřitelně, aleje tomu tak. A tak nejen my, 

kteří jsme se památného dne 5. 7. 1997 na jeho Sluneční zátoce shromáždili a chtěli tak 
vyjádřit svůj dík, svou vděčnost za to, že svou celoživotní prací nám ukazoval cestu, po 
které sám šel a jiným pomáhal najít. 

Někteří kdysi dávno začínali ve čtenářských klubech Mladého hlasatele a Vpřed, 
mnozí ve skautských oddílech nalézali náplň svého volného času a v knihách Jaroslava 
Foglara i hrdiny a vzor. Skautská legenda našeho mládí, která se v tvorbě našeho 
oblíbeného spisovatele spojuje i s mládím dalších generací. 

Jejich pěkná řádka - těch knih, které třikrát zasáhla kletba zákazu a které jsme přesto 
vyhledávali a s napětím četli vždy znovu a znovu. Staly se zlatým fondem našich 
knihoven a po nich nejprve se zvědavostí a posléze se zaujetím přichází další a další 
generace čtenářů - a to nejen z řad členů skautské organizace. 

Říkali jsme jim "FOGLAROVKY" a třebaže musely zmizet z veřejných dětských 
i žákovských knihoven, my jsme si je potajmu jako vzácné koření navzájem půjčovali, 
abych prožili tatáž dobrodružství a viděli svět očima hochů od Bobří řeky a s nimi ctili 
zásady lásky k přírodě, rytířskosti, kamarádství, obětavosti, samostatnosti, shovívavos-
ti, ale i hravosti, které Jaroslav Foglar sán vyznával a svou tvorbou se snažil nám předat. 

Pro nás, ač devadesátník, zůstává a my s ním též dál mladými. Je dobře, že 
nevyschnula studánka, odkud pramení čisté myšlenky a krásné příběhy a že je to dnes 
a právě tady, kde většina z nich vešla do života. Nemusím je jmenovat, protože ty knihy 
a tituly znáte: Hoši od Bobří řeky, Pod junáckou vlajkou, Chata v Jezerní kotlině 
a další. Kterou ale nelze pominout, je "Tábor ve Sluneční zátoce". A tady to je, právě 
teď stojíme ve Sluneční zátoce a ta ponese ve své náruči připomínku, zhmotněnou do 
žulového kvádru, který také pochází z tohoto kraje, jejž důvěrně znali účastníci zdejších 
táborů legendární "Dvojky" v minulosti a která tímto s přítomností teď v jedno splývá. 

Nemohu se nezmínit o krásné iniciativě bratra Mikiho, který myšlence dal výraz a začal 
ji uvádět do života a také o obětavosti a pracovním úsilí bratra Tonyho, vedoucího 
ledečského střediska Junáků, jeho Roverů a Rangers a také všech ostatních kolem nich, 
kterým všem patří hlavní podíl i dík za to, že krásná myšlenka se stala skutečností. 

Nejvíce si však ceníme přítomnosti toho, komu náš dík patří mírou nej větší, bez něhož 
by nebylo dneška, ani jeho krásných devadesát, kterým děkujeme za to, že byly naplněny 
obětí píle, jež nám přinesla plody, kterých vděčně užíváme. Jeho příběhy jsou stále živé, 
stále čisté a stále naše. Děkujeme Ti, Jestřábe! 

Slavnost odhalení památníku ve Sluneční zátoce proběhla za neobyčejně velké účasti. 
Přivítání se ujal bratr Tony a pěkným projevem ocenil zásluhu spisovatele Jaroslava 
Foglara starosta města Ledče. Po následném projevu současného vedoucího " Dvojky" 
jsme se zaujetím naslouchali vyprávění bratra Jestřába - Foglara, který nám přiblížil 
nejen své zážitky z táboření zde, ale také ze svých dalších táborů, kterých bylo bezpočet. 
Dík jeho obětavosti a nesmírné energii. Znovu nám dal alespoň v duchu prožít příběhy 
které jsme znali zatím jen z četby jeho knih. Slyšeli jsme ozvěnu "Písně úplňku". Ještě 
jednou dík, Jestřábe! 

Za old skauty 
Stanislav Kovařík 

ZPRÁVY Z RADNICE 
Ve středu 27. 8V '97 bude v 16.00 hodin 
v obřadní síni MÚ veřejné zasedání MZ. 
MÚ vypsal anketu, jejímž cílem bylo poznat 
názory nájemníků v bytových domech Města 
na: hospodaření s byty, správu bytového fondu 
a služby, související s bydlením. Výsledky se 
dočtete na jiném místě LN. 
Výkonný ředitel ZASOZ, s.r.o. ing. Jiří Pokor-
ný podal MR zprávu o činnosti a hospodaření 
společnosti. Společnost již vykazuje značný 
zisk i když zatím jen účetní, protože zdravotní 
pojišťovny platí s několikaměsíčním skluzem. 
Je to obrovský vzestup, když uvážíme, že bý-
valá zdravotnická zařízení skončila se ztrátou 
cca 2,4 mil. Kč. 
Vedení Města děkuje všem právnickým osobám 
a všem občanům za dary, které poskytli pro 
zatopené oblasti východních Cech a Moravy. 
Celková pomoc měla hodnotu cca 320 tis. Kč. 
Současně děkuje všem, kteří se jakýmkoli způso-
bem podíleli na přípravě, třídění a balení. Blíže 
se o této pomoci dočtete na jiném místě LN. 
MR jmenovala nové členy havarijní a po-
vodňové komise. Pro informaci občanů zve-
řejňujeme jména všech členů této komise: 
Jan Hálek - starosta Města 
Karel Urban - zástupce starosty Města 
Vítězslav Hess - velitel PS Ledeč n. S. 
Ing. Julius Barta- ved. OVV MÚ Ledeč n. S. 
Ing. Břetislav Dvořák - ved. OŽP MÚ Ledeč n. S. 
Jaroslav Šemík - EVOS HYDRO 
MÚ eviduje k 5. 8. '97 60 žádostí o byt 1+1, 
127 žádostí o byt 2+1,35 žádostí o byt 3+1 
a 3 žádosti o byt 4+1. Nej starší žádost je z roku 
1989, V poslední době se množí žádosti o při-
dělení bytu mimo pořadník. Takovéto přidělo-
vání bytů, obecně závazná vyhláška Města 
o hospodaření s městskými byty neumožňuje. 

Uctění, neuctění, 
zastavení, nezastavení 

Ve čtvrtek 24. července se o 12. hodině po 
českých a moravských krajích nesl zvuk zvonů 
a sirén. Jak byli všichni informováni z televi-
ze, rozhlasu a novin, měla být tato chvíle ti-
chým uctěním památky obětí ničivých záplav, 
které postihly naši zemi. V mnohých městech 
a vsích se skutečně v tu chvíli pomyslně za-
stavil život, auta přestala drnčet, lidé přestali 
jíst párky v rohlíku a lízat zmrzlinu, prostě se 
na chvíli zastavili, věnovali kousek své vnitřní 
naděje mrtvým i navždy poznamenaným spo-
luobčanům. 

Mě zastihlo pravé poledne onoho dne na 
ledečském rynku. Rozhoupal se kostelní zvon, 
začala houkat městská siréna. Zmocnilo se mě 
v tu chvíli rozechvění a mrazení v zádech. 
Jenže zvednu oči a: náměstí jako by nic! Auta 
dál drnčela, lidé dál klusali, jedli párky v rohlí-
ku a lízali zmrzlinu, pár žen a dětí si znechu-
ceně zacpávalo uši - "co nás zas votravujou...". 
Přede mnou v tu chvíli zrovna proběhl jeden 
ze členů městské rady a bylo očividně vidět, 
jak ho hlad žene k talíři. Viděl jsem poblíž jen 
jediného člověka, obchodního cestujícího s ci-
garetami Stuyvesant, který se uprostřed chůze 
zastavil a uctivě se ztišil. Jinak nikdo a nic. Já 
vím, nej větší katastrofa novodobých českých 
dějin se přeci Ledče nedotkla, Sázava zůstala 
ve svém korytě a humanitární sbírka také pro-
běhla, tak co nějaké trdlování na městě, říkáš si 
čtenáři. Jenže tentokrát neumřel Gottwald, a 
uctivé zastavení patří k životu tak samozřejmě 
jako dýchání, jako poděkování nebo jako účast 
na pohřbu někoho blízkého. 

Tento text není moralistní glosou, jen vněj-
ším popisem jedné "ledečské" chvíle roku 
1997. 

Miloš Doležal 



Voda základ života 
O vodě toho bylo v minulých měsících 

napsáno a řečeno víc než dost. Nejenom 
naše republika se přesvědčila o tom, co tento 
živel dovede, že dokáže vzít lidské životy 
a doslova střechu nad hlavou. O vodě ničící, 
běsnící a vražedné nebude tento článek. 
Bude o vodě životodárné, pramenité a ničím 
nenahraditelné. Vyznavačům zlatistvého 
moku nemusíme snad připomínat, že i pivo 
se vaří z vody. Ale teď už vážně. Městský 
úřad, odbor životního prostředí v Ledči nad 
Sázavou již po několik let sleduje kvalitu vod 
v několika volně přístupných a lidmi hojně 
navštěvovaných studánkách. V součinnosti 
s Okresní hygienickou stanicí jsou každo-
ročně minimálně jedenkrát ročně odebírány 
vzorky vod z každé studánky a výsledky 
byly zveřejňovány v místě způsobem obvy-
klým. Pokud byla voda ve studánce závadná, 
bylo obyvatelstvo upozorněno většinou vy-
věšením výsledku rozboru v okolí studánky. 

Bohužel velmi často dochází a docházelo 
k tomu, že upozornění, které bylo pevně 
umístěno v nepromokavém obalu, bylo 
velmi brzy z nám neznámých důvodů 
poškozeno nebo dokonce zcela odstraněno. 
Zásadní věcí ovšem zůstává konzumace la-
hodné tekutiny z přírodního zdroje. Je zcela 
pochopitelné, že člověk odpradávna umisťo-
val svoje sídelní útvary u kvalitní vody 
a těchto zdrojů si vážil, což se dnes o řadě 
občanů nedá říci. Dále je neoddiskutovatel-
né, že dnešní přetechnizovaný člověk vyhle-
dává zbytky přírodních pramenů a zásobuje 
sebe a své blízké chladivou, chemicky ne-
znehodnocenou vodou. Není pochyb o tom, 
že voda, která je pramenitá, chemicky ne-
upravená, čerstvá a není přiváděna vodovo-
dem, několik kilometrů, je chuťově výrazněj-
ší. Bohužel zde číhá neviditelné nebezpe-
čí v podobě toho, že kvalita vody v pří-
rodních studánkách během roku v závislosti 
na mnoha faktorech kolísá, kdy tyto výkyvy 
jsou dost podstatné a mohou značně ovlivnit 
zdraví konzumentů. 

V letošním roce dne 16. července 1997 
byly odebrány vzorky vod ze studánek "Na 
potoce", "Pekelsko- Kožlí" a bylo zjištěno, 
že kvalita neodpovídá ČSN pro bakteriolo-
gickou závadnost. Přesněji řečeno, vodu lze 
požívat pouze po důkladném převaření. 
V této chvíli někdo asi namítne, že chloro-
vaná voda není asi také to pravé. Lidstvo do 
této chvíle zvolilo nejmenší zlo ze všech 
možných a pitnou vodu chemicky upravuje, 
převážně chlorováním. 

Pokud se rozhodnete pít vodu ze studá-
nek, s tím, že tuto vodu pili a pijí všichni, 
které znáte a jsou všichni zdrávi, pak je 
dobré v každém případě se přesvědčit 
o kvalitě vody na příslušném obecním 
úřadě. Faktem zůstává, že trvalé zajištění 
přírodních zdrojů je problematické, 
respektive nemožné z důvodu okolní zá-
stavby a další lidské činnosti. Žádný 
zodpovědný pracovník vám nebude prav-
děpodobně doporučovat dlouhodobé pití, 
protože nikdo nemůže zaručit neměnnost 
kvality vody ve zdroji. 

Ing. Břetislav Dvořák 
vedoucí odboru životního prostředí 

V nouzi poznáš přítele 
To je velká pravda prověřená životem. V současné době jsme my lidé k sobě ohleduplnější, 

vstřícnější, a to proto, že naši vlast postihly rozsáhlé záplavy. 
Místní skupina Českého červeného kříže v Ledči nad Sázavou také hledala možnosti jak 

spoluobčanům postiženým povodní pomoci. 
Ano, sběr potřebných věcí, ale jak ještě? A tak vznikl nápad vyhlásit týdenní dobrovolnou 

finanční sbírku, která j>omůže nejen odvoz věnovaných věcí na místa určení, ale posílí i konto 
Humanitární pomoci ČČK a z něj pak peníze přijdou tam, kde jich bude nejvíce zapotřebí. 

V rámci organizace této finanční sbírky byly denně po celý týden dvě i více členek MS ČČK 
na náměstí v Ledči nad Sáz. a prožily mnoho milých chvil, kdy každý - ať mladý, starý, ledečák, 
ale i rekreanti neváhali a věnovali peníze na dobrou věc. 

A malá perlička: hned první den sbírky - v pondělí - přišel pan NGUYEN VAN LICH, 
vietnamský obchodník, který nejen věnoval 200,- Kč hotově, ale donesl také plnou tašku nových 
věcí za 2200,- Kč. Bylo mi tak dobře u srdce, že jsem neodolala a položila mu pár otázek. 

A tak jsem se dověděla: Pan NGUYEN VAN LICH je ženatý. Se svou ženou a dvěma dospělými 
dětmi v současné době bydlí a tři roky pracují v Ledči nad Sázavou. V ČR se mu líbí, což lze usoudit 
již z toho, že přijel do ČR již potřetí. Poprvé jako učeň na 6 let, pak po 5 letech jako tlumočník novým 
učňům na 4 roky a nyní jako obchodník, spolumajitel firmy NGUYEN - TRAN, s.r.o. Celá jeho 4 
členná rodina má v ČR mnoho českých přátel, přesto často vzpomínají na svou vlast, na hrozné letní 
záplavy, které prý ve Vietnamu často prožívají a právě proto neváhal a ihned se k humanitární pomoci 
připojil. Finanční sbírky se během 5 dnů zúčastnilo 360 občanů, vybralo se 32 093,- Kč. Je to pomoc 
účelová a proto tato částka bude celá odeslána na Humanitární fond ČČK. 

Členky MS ČČK v Ledči nad Sázavou děkují všem, kdo otevřel svoje srdce a neváhal otevřít 
i svoji peněženku, aby v nouzi pomohl svým spoluobčanům a své vlasti. 

Daniela Geherová, členka ČČK 
v 

Školství a kultura 
Po zrušení Městského kulturního střediska v Ledči byl v roce 1994 zřízen při městském úřadě 

odbor školství a kultury. Pracoviště je organizačním centrem pro zákony vymezené úkoly v oblasti 
školství a kultury v obci. 

Na úseku školství zajišťuje odbor povinnosti obce vytvářet podmínky pro plnění povinné školní 
docházky. Spádová oblast pro Ledeč je poměrně velká, zahrnuje téměř čtyřicet obcí, mj. to znamená 
uzavřít s těmito obcemi dohody, na jejichž základě plní jejich děti povinnou školní docházku 
v Ledči a s tím souvisejících náležitostí při zřízení nebo zrušení předškolního zařízení, školy 
a školského zařízení města. Uplatňuje zájmy města, rodičů a zákonných zástupců dětí a žáků vůči 
školám a zařízením. Zajišťuje podklady pro sestavení rozpočtu jednotlivých zařízení a ško la to 
v návaznosti na povinnost obce spravovat školy a zařízení prostřednictvím investičních výdajů 
a neinvestičních nákladů. Jen pro letošní rok představuje rozpočet pro oblast školství téměř sedm 
milionů korun. 

Předpokladem pro plnění těchto úkolů je nutná úzká spolupráce s vedením jednotllivých škol 
a zařízení, sledování výsledků výchovně vzdělávací činnost. Nedílnou součástí je i zabezpečení 
školního stravování. 

Na úseku kultury se jedná o koordinaci kulturně osvětové činnosti ve městě, vyřizování oznámení 
pořadatelů hudebních produkcí a následné vyměřování příslušných poplatků. Zajišťuje akce města 
a spolupracuje při pořádání kulturních akcí na území města, uplatňuje zájmy města v oblasti kultury. 
Zajišťuje opravy a provoz městského kina, od dubna letošního roku i městského muzea. 

Spravuje kulturní památky místního významu a vede jejich evidenci, zajišťuje činnost kronikáře 
města. 

Řídí redakci Ledečských novin, zajišťuje jejich distribuci, spolupracuje s masmédii na úseku 
propagace města, spolupracuje s místním informačním střediskem. Odbor dále zajišťuje admi-
nistrativní činnost, spojenou s chodem příslušných komisí, uplatňuje likvidace pojistných událostí, 
souvisejících s chodem odboru. 

Na odboru školství a kultury pracují dva zaměstnanci MÚ. Otakar Kubát 

Humanitární pomoc zatopeným oblastem 
"V nouzi dá Ti radu každý dobrý přítel, málokterý dá Ti mouky pytel". Města Ledče nad Sázavou 

se týká ta druhá část v citátu K. H. Borovského. Město jako celek odeslalo postiženým oblastem 
dary ve výši cca 320 tis. Kč. Z toho největší část v hodnotě cca 1/4 mil. Kč byla směrována na 
město Vsetín, kde byl, podle sdělení místního starosty p. Novosada, totálně vytopen domov 
důchodců. Povodeň přišla tak rychle, že stačili obyvatele jen přemístit do náhradních prostor, proto 
potřebovali přikrývky, deky, ložní prádlo, pyžama, holinky, vodu, brambory, (suché potraviny 
nepožadovali, zřejmě byly skladované ve vyšších podlažích a podařilo seje zachránit), hygienické 
potřeby, desinfekční potřeby, baterky "šajnovačky", aby je našla helikoptéra. Po oba dva dny, kdy 
město vyhlásilo sbírku, jsme byli několikrát denně v kontaktu s radnicí ve Vsetíně nebo s ČSČK 
a upřesňovali si požadavky. Protože jsme 10. 7. '97 obdrželi zprávu, že ve večerních hodinách už 
nebude postižená oblast průjezdná, byli jsme nuceni posunout odjezd proti plánu na 15.00. I tak 
se už auto při zpáteční cestě brodilo vodou. Hned druhý den ráno nás potěšila zpráva, že ze sbírky 
vyhlášené v rádiu bude z vybraných 7 mil. Kč, 3,5 mil. Kč poukázáno městu Vsetín na obnovu 
domova důchodců. Řadu občanů a podnikatelů nezastihla informace o humanitární pomoci včas 
a přicházeli s dary i po vyhlášeném termínu. Protože další cesta do Vsetína by byla již 
neekonomická, zajistili jsme odvoz dodatečně darovaných věcí ve dnech 14. 7. a 18. 7. do charity 
a ČSČK H. Brod, ze kterých putovaly do center v Hradci Králové. 

Pro zajímavost a i kontrolu rekapitulujeme celkovou pomoc, na které se podíleli vedle jednotli-
vých občanů i firmy DINGO OBUV s.r.o., KOVOFINIŠ a.s., ZD Jedlá - středisko Habrek, 
Drogerie p. Hušek, ASTRA s.r.o., dětský tábor Praha - Olešná, JASPOL, SÚS, SUDEX-SCHÁ-
FER, Drogerie Sekot, restaurace HUNGARIA a CENTRÁL: 

21 q brambor, 375 lahví "Dobré vody", 112 krabic a 8 přepravek trvanlivého mléka, 39 krabic 
trvanlivých potravin různého druhu, 23 balíků obyčejných dek, 22 pytlů s prošívanými dekami a 
spacáky, 4 krabice ručníků, 3 krabice pyžam, 48 krabic s lůžkovinami, 1 krabice pláštěnek, 15 
ks lehátek - nafukovací matrace, 16 krabic s hygienickými potřebami, 41 krabic holínek a bot, 12 
krabic plen, 20 pytlů toaletního papíru, 100 ks chloraminu, 255 ks SAVO, 4 krabice lihový vařič, 
nádobí a pod. a za 3500,- Kč složené v hotovosti byly nakoupeny požadované baterky. 

Za veškeré dary děkujeme a pro kontrolu máme založeny veškeré doklady o předaných darech. 



Nová výše životního minima - od 1. července 1997 

Vládní nařízení, kterým se zvyšuje hranice životního minima 
z 14. 5.1997 s účinností od 1.7.1977 

Pro výpočet sociálních dávek (u dávek státní sociální podpory se povýše-
ní hranice životního minima u diabet a držitelů ZTP nezohledňuje). 
A - 1 osoba B - 1 osoba DIABET C - 1 osoba Diabet + ZTP/P 

2020 2020 2020 
600 1200 (600 + 600) 

domácnost 1020 1020 1020 

Kč celkem 3040 3640 4240 

D - manžel, dvojice E - jeden DIABET F - oba DIABET 

4040 4040 4040 
600 1200 (600 + 600) 

domácnost 1330 1330 1330 

Kč celkem 5370 5970 6570 

G - oba DIABET + jeden ZTP/P H - oba DIABET + oba ZTP/P 

4040 4040 
1800 (3 x 600) 2400 (4 x 600) 

domácnost 1330 1330 

Kč celkem 7170 7770 

Hranice Posuzované osoby zákon 
čist. 
příjmu 
do 

1 dospělý manžel. dvojice účinnost platnost 

Životní minimum 
celkem Nař. vlády 
123/97/Sb. 

(2020 + 1020) (2 x 2020 + 1330) 
3040,- 5370,- 1 .7 . 97 

Výpočty hranic příjmů v Kč pro nárok dávek státní sociá ln í podpory v Kč - měs íčně 

Př íspěvek na bydlení 
zákon 117/95/Sb. o 
st. soc. podpoře 

1,40 4256,- 7518,- 1. 10. 95 

zákon 132/97/Sb. o 
st. sociá ln ím příspěv-
ku k vyrovnání zvýše-
ní nájemného o 
změně zák. 
117/95/Sb. ve znění 
zák. 137/96/Sb. 

1,60 4864,- 8592,- 1. 8. 97 31. 12. 
2000 

Zákon 76/97/Sb. o 
sociá ln ím příspěvku 
k vyrovnán ízvýšen í 
cen tepelné energie 

1,60 4864,- 8592,- 1. 7. 97 nejdéle 
do 30. 6. 
2000 

0 sociální př íspěvky na zvýšení cen nájemného a vyrovnání cen tepelné energie (nové dva 
sociální příspěvky) lze také požádat na kpntaktním pracovišti Okresn ího úřadu. 0 tyto dva 
sociální př íspěvky lze požádat jednou ŽÁDOSTI (tisk opisem) 

Zákon č. 135/97/Sb. 
o rozhlasových a te-
levizních pop la t c í ch -
osvobození od po-
platků 

1,40 4256,- 7518,- 1 .7 . 97 

V případě, že se změní skutečnosti, je povinností ze zákona, aby žadatel, který je osvobo-
zen, tyto oznámil a poplatky začal platit 

Zákon 133/97/Sb. kterým se mění zák. 100/88/Sb. - zvýšen í důchodu o bezmocnost 
dříve nyn í 

při částeč. bezmocnost i o 20 % 300,- 404,-
při převáž. bezmocnost i o 40 % 600,- 808,-
při úplné bezmocnost i o 75 % 900,- 1515,-
Procento povýšení se počítá z částky potřebné k zabezpečen í výživy při výpočtu životního 
minima t.j. Kč 2020,-

Př íspěvek při péči o bl ízkou osobu nebo jinou, jestl iže pří jem v kalend, měsíc i nedosahuje 
násobku částky na osobní potřeby při péči 

o jednu osobu 1,60 3232,- 2 6 . 6 . 1 9 9 7 
o dvě osoby 2,75 5555,-

0 starodávném mlýně na Březině 
Nedaleko hornické obce Vlastějovic, v tichém zákrutu 

řeky Sázavy, spěchající pod zelenými stráněmi k vesnici , 
Horce, stojí od nepaměti památný mlýn v Březině. Již 
v roce 1573 se tu shledáváme s mlynářem Jírou, podda-
ným pánů Trčků na Ledči. 

Více jak 400 let stojí tu na břehu řeky, pod šumícím 
splavem, vybudovaným kdysi pracně rukama robotníků 
z kraje pod Fiolníkem. S nimi prožíval v minulosti vše 
dobré i zlé. Více bylo toho chmurného, neboť časté 
povodně v předjaříi za bouřlivého léta se dobývaly do 
jeho nitra. Mnohokrát stěhovali se členové držitelů 
mlýna i čeleď do nejvyšších pater, aby unikli dravé 
vodě, která s nánosem bahna vnikala dveřmi i okny do 
jeho přízemí. 0 zhoubných povodních na Sázavě mohli 
by nám vyprávět všichni, kdož ve starodávném mlýně 
žili a pracovali. Nejsou již mezi námi a proto necháme 
mluvit zápisy z kronik a archivů některých posá-
zavských měst. Nejstarší zprávy podává nám chronolo-
gicky kronika města Světlé, sepsaná německy 
panských správcem Seidlerem, přeložená do češti-
ny v roce 1887 učitelem Vladimírem Eichlerem. Tam se 
dočítáme, že nejdravější povodně na Sázavě prožili lidé 
v předjaří 1250, v srpnu 1273, v červnu 1280 a 
v březnu 1342. V roce 1367 zaznamenal německý 
dějepisec Schaller celkem tři dravé povodně na Sázavě, 
kdy poprvé byl stržen světelský most a voda dosaho-
vala v městě do veliké výše. Kronikář Lupacius píše 
o ničivých povodních na Sázavě také v letech 1515 
a 1537. Ve světelské kronice jsou zapsány dvě zprávy 

0 zhoubných vodách z roku 1582a 1675. Není možno 
se rozepisovat o všech živelných pohromách, ale 
některých si přece všimneme. Ve staré kronice posá-
zavského města Ledče se dočteme, že 23. března 
1698, ve čtyři hodiny odpoledne, přihnala se do Světlé 
velká voda, která přemnohé škody nadělala. V samot-
né Ledči strhla kamenný most se sochami svatých 
1 mohutný křiž s Kristem v životní velikosti. Povodeň, 
provázená ledovou zácpou, byla tak dravá, že skácela 
i mohutné mostní pilíře, takže ledečský most musel být 
z gruntu za 300 rýnských zlatých postaven. Lidí a zvířat 
se utopilo mnoho. 

Nejhorší povodeň na Sázavě vznikla 31. července 
roku 1714, kdy po ohromné průtrži mračen protrhly se 
hráze 60 rybníků u města Žďáru, kde Sázava pramení. 
V celém Posázaví nastala z toho dosud nevídaná 
povodeň a hrůza. Tehdejší kronikáři o ní napsali: Řeka 
se tak rozvodnila, že 14 loket (7 m) od svého obyčejné-
ho toku vysoko jest vystoupila a celá stavení pryč 
s lidmi a zvířaty nesla. Několik set lidí ve svém povodí 
utopila, zboží, nábytku a rozličných truhel a jiných věcí 
s sebou vzala, všechny mlýny zatopila a poničila. 
V Ledči bylo zatopeno půl města až po střechy, 9 domů 
načisto odplaveno, 86 těžce poškozeno a 28 lidí utope-
no. V kostele vystoupila voda do 3 m výše, oltáře 
zporážela, mešní roucha bahnem zničila a zdivo koste-
la těžce podemlela. Ve farní kronice bývalého městečka 
Zruče zapsal v srpnu roku 1714farář Norbert F. Schop 
tuto zprávu: Ano domini 17142. Augusti pro tu welikau 
powodeň rzeky Sazawy, která z gruntu pět domuov 
sborzila a odnesla. Nalezena jsau těla utopených 
a pochována tato: Joanes Buzek, Cantor a Warhaník 
Zruczský, Waslav Zarážka s Manželkau swau Katerzi-
nau, saused a kadlec Zruczský, Martin Pessaut, Marra 
Staňková a giných neznámých těla nalezena, praví se 
býti i těla brannyho (vrátného) przi mostě Ledeczskym 
a manželky jeho, též gednoho mládence, nepochybně 
Mlynarzskeho Towarysse z hornejch mlejnu. Tato těla 
ležegi przi Chrámě Zruczským náležitě krzestansky 
pochowana, za Kterýchžto dusse Mssy Swatau sem 
složil. 

Další dravé povodně na Sázavě přihnaly se 
v dubnu 1770, v březnu 1771 a v únoru 1799, kdy po 
druhé byl stržen a odplaven světelský most. Na jaře 
v roce 1862 dožil se březinský mlýn znovu veliké vody, 
kdy vystoupila 4 m nad původní hladinu a tekla do 
přízemí okny. 

Všechny tyto staré povodně připravily březinským 
mlynářům mnoho těžkých chvil, ba ohrožení života. 
Ještě 12. srpna 1960 byli jsme svědky překvapující 
povodně, kdy po trvalých deštích zatopila Sázava nejen 
březinský mlýn, ale také tehdejší pionýrské tábory Cho-
těboř a Kolín, vybudované v jeho blízkosti. Plných 10 
dnů trvalo její rozvodnění a v této době utonuli v jejích 
dravých vlnách 2 chlapci a 1 dospělý. Podrobnosti 
o této povodni líčí kronika obce Vlastějovic v zápise 
z roku 1960. 

Podle F. Smítky, 
bývalého kronikáře obce Vlastějovice 



ANKETA 
Počátkem měsíce května byl do 604 bytů Města Ledeč nad Sázavou doručen anketní průzkum, který provádělo Město Ledeč 

nad Sázavou za účelem zjištění spokojenosti nájemníků s užíváním obecního bytu, poskytováním služeb souvisejících 
s bydlením, s bytovou politikou města atd. Zpět na MěÚ se vrátilo pouze 173 vyplněných anketních lístků, což je cca 
28,6 %. Všichni, kteří se podíleli na přípravě ankety a na jejím dalším zpracování, byli překvapeni nízkým zájmem nájemníků. 
Chtěli jsme se tímto způsobem dozvědět o jejich problémech, návrzích, námětech. Byla to snaha s jejich pomocí zlepšit 
úroveň bydlení. 

Anketa byla rozdělena do osmi hlavních okruhů: 
1)- hospodaření s bytovým fondem 
2) - úsek dodávky služeb 
3) - technický stav bytu 
4) - technický stav domu 
5) - úsek správy bytového fondu 
6) - koupě bytů do soukromého vlastnictví 
7) - okolí domu 
8) - jiné připomínky a náměty. 

Přehled vrácených anketních lístků podle čísel popisných v %. 
č.p. 109- 6 0 % č.p. 571- 12% č.p. 685 - 46 % 

400- 73 % 572- 25 % 686 - 3 0 % 

548 - 5 0 % 573 - 25 % 781 - 23 % 

549 - 57 % 598 - 0 % 782- 37 % 

550 - 55 % 603 - 12% 784- 38 % 

553 - 14 % 604- 12% 785 - 23 % 

554 - 2 0 % 605 - 37 % 871 - 25 % 

555 - 0 % 614- 25 % 872- 0 % 

556 - 0 % 615- 5 0 % 873 - 17 % 

557 - 5 0 % 616- 33 % 874- 28 % 

558 - 0 % 627- 25 % 924- 2 2 % 

559 - 25 % 628 - 5 0 % 930- 26 % 

560- 0 % 629- 100% 1035 - 33 % 

561 - 0 % 645- 17 % 1036- 17 % 

562- 0 % 646- 33 % 1045 - 33 % 

565 - 33 % 655 - 0 % 1046- 33 % 

566- 33 % 656- 4 0 % 1047- 39 % 

568 - 5 0 % 657- 27 % 1074- 5 0 % 

569 - 25 % 667- 19 % 1075 - 0 % 

570- 0 % 684- 30% 1076- 5 0 % 

Výsledky ankety 
K okruhu 1): 

S hospodařením města s bytovým fondem je spokojeno 36 dotázaných, nespokojeno 41, nezajímá se 50, připomínky má 
10, 1 nemá přehled a 35 dotázaných se nevyjádřilo. 

Na otázku zda je některý z bytů neoprávněně užíván odpovědělo 15 dotázaných kladně, 7 uvedlo, že je v jejich domě 
zcela volný byt, 32 dotázaných sdělilo, že nájemníci užívají jiný byt, chalupu či dům, rovněž 32 dotázaných odpovědělo 
záporně a 87 se nevyjádřilo vůbec. 

Počet psů v domech se pohybuje od 1 do 3, ojediněle více, nejvíce však 6. 22 dotázaných neví, kolik je psů ve vchodě, 38 
uvedlo, že žádný, 3 se nevyjádřili. 

Chov psů vadí 76 dotázaným, 43 dotázaným vadí chov jiných zvířat v domě, např. kočky, hadi, kur, myši, ještěři... 

K okruhu 2): 
S dodávkou ústředního topení je spokojeno 89 dotázaných, nespokojeno 16, připomínky má 26, 6 dotázaných se 

nevyjádřilo. 
S dodávkou teplé užitkové vody je spokojeno 102 dotázaných, nespokojeno 18, připomínky má 12 dotázaných, 3 se 

nevyjádřili. 



K okruhu 3): 
Drobné opravy si 101 dotázaných provádí sám, 44 dotázaných opravu objednává, 12 jak kdy, 16 dotázaných se nevyjádřilo. 
Objednaná oprava je dle 70 dotázaných provedena kvalitně, 12 uvádí, že nekvalitně, 19 dotázaných je spokojeno s rychlostí, 

16 vadí dlouhý dodací termín, 7 má k opravám připomínky. Neobjednává 22 dotázaných, 1 nemá zkušenosti, 26 se nevyjádřilo. 
S vyřizováním reklamací je spokojeno 12 dotázaných, 17 má připomínky, 26 se nevyjádřilo. 
S diferencováním nájemného dle polohy domu či bytu souhlasí 63 dotázaných, 83 nesouhlasí, 27 se nevyjádřilo. 

K okruhu 4): 
S úklidem společných prostor je spokojeno 31 dotázaných, 5 uvádí, že se neuklízí, dle 53 se uklízí občas. 31 dotázaných 

uvádí, že se na úklidu podílí všichni nájemníci, 49 dotázaných je přesvědčeno, že se nepodílí všichni nájemníci, 4 se nevyjádřili. 
Dle 79 z dotázaných rozpis služeb zpracovává dobrovolník, 52 neví, 21 uvádí, že rozpis není zpracován, 21 se nevyjádřilo. 
Funkčnost rozpisu potvrzuje 81 dotázaných, 44 uvádí, že rozpis není funkční, 48 se nevyjádřilo. 
O úklid formou placené služby má zájem 26 dotázaných, nemá zájem 119, 18 neví, 10 se nevyjádřilo. 
Domovník je třeba dle 56 s Vás, 86 dotázaných uvádí, že není třeba, 31 se nevyjádřilo. 
Tři z dotázaných by měli zájem tuto funkci vykonávat, bohužel anketu nepodepsali. 

K okruhu 5): 
S činností firmy ATOS spo. s r. o. (jako správcem) je spokojeno 79 dotázaných, 44 nespokojeno, 18 má připomínky, 2 

dotázaní nemají zkušenosti, 30 se nevyjádřilo. 
S činností zaměstnanců firmy při provádění velkých a středních oprav je spokojeno 70 dotázaných, nespokojeno 30, 29 

má připomínky, 3 dotázaní nemají zkušenosti a 41 se nevyjádřilo. 
S kvalitou provedené práce je spokojeno 76 dotázaných, 19 nespokojeno, 23 má připomínky, 2 dotázaní nemají zkušenosti, 

53 se nevyjádřilo. 

K vyřizování reklamací má připomínky 21 dotázaných, 7 nemá připomínky, 145 se nevyjádřilo. 

K okruhu 6): 
Zájem odkoupit byt by mělo 78 dotázaných, 42 nemá zájem, 45 neví, 5 dotázaným záleží na ceně, 3 se nevyjádřili. 
Stavbu rod. domku zamýšlí 7 dotázaných, 145 stavět nebude, 21 se nevyjádřilo. 
Současný byt vyhovuje 152 dotázaným, nevyhovuje 19, 2 z dotázaných se nevyjádřili. 
O menší byt mají zájem 3 dotázaní, nemá zájem 155, 15 se nevyjádřilo. 
O větší byt má zájem 23 dotázaných, nemá zájem 133 dotázaných, 17 se nevyjádřilo. 

K okruhu 7): 
Se zimní údržbou chodníků je spokojeno 73 dotázaných, není spokojeno 64 dotázaných, 22 uvádí, že není prováděna, 14 

se nevyjádřilo. 
Letní údržba trávníků a pískovišť je dle 81 dotázaného prováděna dobře, 58 tvrdí, že špatně, 20 dotázaných uvádí, že není 

prováděna, 14 bez vyjádření. 
Na údržbě popelnicových boxů se podílí 95 dotázaných, nepodílí se 52, 3 se podílí občas, 23 dotázaných se nevyjádřilo. 
Podílet se na platbě za úklid popelnicových boxů, který by prováděla firma, je ochotno 28 dotázaných, 124 není ochotno, 

bez vyjádření 21 dotázaných. 

K okruhu 8): 
Nejvíce tázaných si stěžuje na výkaly psů a koček v domech a jejich blízkém okolí, na pískovištích a místech, kde si hrají 

děti. Majitelé psů věnčí bezohledně své mazlíčky v bezprostřední blízkosti domů. 
Dále je poukazováno na bezohlednost lidí. Různá autovrakoviště znemožňují užívání pozemků a někdy i přístup k ne-

movitostem. 
Někteří z nájemníků užívají společné prostory (i prádelny a mandlovny) pro soukromé účely na úkor ostatních nájemníků. 

Z těchto prostor se stávají různé dílničky a společenské místnosti jen pro někoho. Je poukazováno na to, že počet sklepních 
kójí je někde rozdělen právem silnějšího. 

Dotazované trápí, že počet nahlášených osob v některých bytech neodpovídá skutečnosti. Někteří nájemníci šetří na úkor 
ostatních. 

Málo z tázaných by souhlasilo s diferencí nájemného. Ti, kteří by s ní souhlasili, doporučují zvýhodnit byty v suterénu 
a přízemí, orientované na sever a západ a byty pod střechou. 

Dle některých z dotázaných nejednají pracovníci správce majetku města dobře s lidmi, zanechávají značný nepořádek po 
opravách. Nejvíce respondentů si stěžuje na nekvalitní práce při nátěru oken v létě 1995. Nejčastější stížnosti se vztahují 
k nekvalitní teplé užitkové vodě a k přitápění (i přetápění) bytů v přechodných obdobích. 

Respondenti z Haškovy ulice hodnotí negativně chování mládeže, která navštěvuje "restauraci v bývalé prádelně" 
v Haškově ul., kdy dochází k znečišťování okolí, poškozování zaparkovaných aut a nadměrné hlučnosti. 

Některým z dotázaných chybí kulturní vyžití, přivítali by letní kino, otevření jeskyní pod Šeptouchovem, dětské hřiště, 
jezdecký klub, 

Všem, kteří vrátili zpět vyplněné anketní lístky, děkujeme. Těší nás, že alespoň část z respondentů má zájem zlepšit úroveň 
bydlení a není jim lhostejné prostředí, ve kterém žijí. Získané informace i předložené náměty budou pro zodpovědné 
pracovníky městského úřadu vodítkem i inspirací v jejich práci zaměřené na v anketě zmiňovanou problematiku. 



J a k j s m e potka l i rybáře , h a s i č e a J e s t ř á b a 
Je teď všade tolik lidu, výletníků, do-

volenkám! Hemží se to na městečku, ve 
vlacích i v trafice u Feniků. Tu plachou 
a nenápadnou všednost maloměsta vzala 
s sebou voda a léto. Pondělek od soboty 
těžko rozeznáváš, tak jsou si pohybem 
podobné. A chtělo se mi utéct, na nějaký 
kopec, do lesnaté doliny. Vzal jsem kolo, 
posadil před sebe na sedačku malou Anič-
ku a jeli jsme. Po ještě nevyasfaltovaných 
polních cestách, nestrženým úvozem, 
kolem smírčího kamenného kříže, který 
zatím nevyvezli do Rakouska. Aniččina 
chundelatá hlava se mi klinká pod bradou, 
cesta s námi drncá, za chvíli si konečně 
odpočineme u opuštěného rybníka. Pro-
pleteme se pěšinou mezi keři, stojatá voda 
k nám už probleskuje, konečně pokoj, 
přibržďuji a vtom: lavor rybníku se před 
námi vylil a kolem dokola obsypán -
rybářské závody, snad sedmdesát lovců 
shrbených na stoličkách, mlčky číhá. Celý 
rok tu nepotkám živáčka a dnes tenhle roj. 
Na hrázi naražený sud piva, rybáři se na 
hladině odrážejí jak barevné lupení, tiše se 
mezi nimi proplétá roznašeč piv, u každé-
ho nechá plný kelímek. Za rybáři stojí 
jejich ženy a děti a jako mimové neslyšně 

fandí. Nejhůře jsou na tom ti, kteří tu už 
od brzkého rána se zrakem upřeným do 
jednoho místa popíjejí pivo. Postupně če-
pení a marně balancují na stoličkách, na-
konec padají do vody. Jeden rybář právě 
zasekl a bojuje s úlovkem, celá rodina se 
přidává a tahají jej jak řepu. Není to ryba, 
ale cedník. Rybář rozhořčeně křičí: "To 
je kus, přeměřit!" Rozhodčí shovívavě 
uklidňuje: "Alespoň to čistíš, vole." A tu 
si lovci z protějších břehů nahozením za-
motali uprostřed rybníku vlasce, hulákají 
na sebe, ozvěna nese jejich chvásty do 
polí.... Aničko, ujíždějme odtud! 

A jedeme dál, musíme projet Kozletí-
nem, zrovna dnes tu slaví: 99 let slavného 
hasičského sborn! Dechovka vyhrává, 
delegát z pražského ústředí řečník zástu-
pu hasičů, přeje dalších 99 let a nasazení 
a udatnost, a vtom ho místní, tancem už 
rozparáděná jednotka bafne za ruce a no-
hy a hodí dle tradice do vodní nádrže. 
Zmáčený delegát po pás ve vodě plačti-
vým hlasem zakňourá: "A pojďte mi 
laskavě hledat medajle." 

Aničko, ani tady na nás ticho nečeká, 
kliďme se do údolí. Sjedeme do zátoky, 
řeka se tam ohýbá do leva kolem Jeřábko-

vy louky, která vystupuje z lesa a nápad-
ně vypadá jak vyplazený jazyk. Zátoce se 
říká Sluneční, jenže celý týden je i tady 
zimno, pod mrakem. Už nás nic nepřekva-
puje - na louce je hrozen lidí, před nimi 
v prostěradle zahalený několikatunový 
kámen, panuje mírná nervozita, všichni na 
něco čekají, poskakují, aby se zahřáli. 
Vtom vjíždí auto a z něj vystupuje deva-
desátiletý Jaroslav Foglar-Jestřáb, v kra-
ťasech a lehké košilce, kolem lidem 
v bundách drkotají zuby, cvakají fotoapa-
ráty. Odhaluje se pomník hochů od Bobří 
řeky, kteří zde před padesáti lety stanova-
li. Jestřáb vzpomíná a varuje před kouře-
ním. Sugestivně vypravuje příběh svého 
bratra, který umřel na rakovinu plic. Vší-
mám si, že několik chlapíků odhazuje 
prudce od úst rozkouřené cigarety a ne-
nápadně je zašlapávají v trávě. Pak někdo 
říká "kdo si chce šáhnout na opravdu ži-
vého pana Foglara a nechat si ho podep-
sat, může teď...". 

Aničko, tak jsme všem chtěli ujet 
a utéct, že jsme je museli potkat. Rybáře, 
hasiče a Jestřába v české krajině. 

Miloš Doležal 
Kresba Jiří Bašta 

Svaz důchodců informuje o zájezdu 
Naší organizaci svazu se podařilo v úzké spolupráci 

s cestovní kanceláří ADA TOUR v Havlíčkově Brodě 
zorganizovat zájezd na SAFARI v Ganserdorfu cca 30 km 
od Vídně. Mezi účastníky byla téměř celá polovina dětí 
a nejmladším účastníkem Mašková Klára, ročník 1992 
z Ledče. 

Pro všechny to byl velký zážitek, zvláště při průjezdu mezi 
volně pobíhající dravou zvěří, smečky lvů a tygrů jsou zde 
o velkém počtu. Při vjezdu do území SAFARI obdrží účastní-
ci sáčky s krmením pro ostatní méně nebezpečnou zvěř. 

Zároveň v ceně zájezdu je volný vstup do zábavného parku 
a na veškeré atrakce, které zde jsou. Zvláště zaujalo vystou-
pení skokanů do vodního bazénu až z výšky 25 metrů. Líbila 
se i show papoušků, pozornost přitahovala paráda s hady, na 
nej většího 25 metrů dlouhého si mohl každý sáhnout. Kdo 
však nechtěl ten den pracovat, byly lachtani, takže show 
"lachtaní škola" skončila fiaskem. 

I když to byla dlouhá cesta 4,5 hodiny jedním směrem 
nebyly s dětmi žádné problémy. 

Závěrem je třeba říci, že bez pomoci cestovní kanceláře 
ADA TOUR by se zájezd neuskutečnil. Nám se podařilo 
zajistit pět účastníků z Humpolce a cestovní kanceláři 
9 z Havlíčkova Brodu a 9 z Jihlavy. 

it & it 

KDY a KDE nás najdete v měsíci září? 
9. září v Domě dětí od 14 ti hodin. Bude přítomen pan Rudl 

pro účastníky Podnikatelského penzijního fondu. 
Koncem měsíce září se ještě uskuteční "odpoledne otázek 

a odpovědí" a během měsíce beseda s promítáním diapozi-
tivů. 

Podrobněji budete informováni v programech na září a zá-
roveň budou průběžně informace na vývěsce ve výloze foto-
ateliéru pana Plevy. 

Brož 



Od jarmarku k posvícení 
Tradice, pověry, představy. Slova, která u dnešního 

moderního člověka vybuzují spíše lehký úsměv. 
Konec jara a počátek léta vítali naši předkové způ-

sobem různým. Jedním z projevů střídání ročních ob-
dobí byly výroční trhy či jarmarky - a to studený (ten byl 
samozřejmě v zimě) a teplý. Ten byl pro změnu první 
velkou událostí léta v životě starých Čechů. Že mnoho 
zajímavého a moudrého přinášel, je poznat podle po-
řekadla, které hlavě rodiny radilo, že "jen muž bláznivý 
povolí ženě tůlati se po jarmarcích". Inu časy se mění. 
Dnes najdeme "jarmark" celoročně v obchodních do-
mech nebo na "vietnamských poutích". 

Opravdovým svátkem léta byly letnice. Ty této vítaly 
a otevíraly. O jejich původu kolujíspíše dohady. Zcela 
jisté ovšem je, že jejich náplň byla především k lidové 
zábavě. Nejvýznamnějším jevem bylo takzvané kladení 
mezníků, kdy chlapci na nově zasazeném kameni do-
stali do pardusu; obyčejně lopatkou, aby si to řádně 
zapamatovali a v čas potřeby dosvědčili, kde byl mezník 
zakopán. 

I období přede žněmi bylo svázáno s mnoha pově-
rami a zvyky. "Hospodář od setby až po sklizeň má 
starost, jaká bude as úroda. Ze starosti té vznikají pak 
rozmanité prostředky, jak si možná přičarovati bohatou 
sklizeň a zaplašit i všelikou pohromu. Neboť odedávna 
se hospodář bál bouře a krupobití". 

Hrom na sebe bral různá podobenství. Jevil se jako 
ohnivý kohout či dokonce jako černá slepice. Ti střízli-
vějšív něm spatřovali velikou kouli. Ochrana proti bouři, 
působená podle lidové víry mocí ďábelskou, bývala 
především modlitba. Bouřku, krupobití a povodně za-
háněla také svěcená semena, zvláštní ochranou pak 
byly hromničky a tříkrálové vody. Jiným prostředkem 
bylo zvonění a troubení proti mračnům. Velké vážnosti 
se také těšili "zaklínači čili vodiči mračen, kteří dle víry 
mohou voditi kroupy od osení na pusté hory". Ale pozor: 
"Nesměj í lidé takoví na sebe nikdy škrobené košile oblíci 
a v zažehnávací modlitbě ani v jednom slově se zmýliti, 
sic by se na něj kroupy shrkly a jej utloukly". 

Posvíceníslaviti staří Čechové hlučně (psal jsem o 
tom v loňských LN). Mravokárci dávných dob barvili 
posvícení až příliš na černo a často ho spojovali s 
posvícením ďáblovým. Posvícení byla slavena po všech 
městech a vískách v zemích českých, jak svědčí sta-
ročeské úsloví: "Žádné takové malé vsi není, aby v ní 
nebylo posvícení'. V Ledči se slavívždy 1. neděli v září. 
Po hodokvasu se šlo do krčmy tancovat. A když lid 
kormoutily útrapy, oddychl si úslovím: "Není vždycky 
posvícení". OK 

O JMÉNECH 
S německou kolonizací, zvláště 

městskou, zasáhl k nám evropský 
proud KULTU SVATÝCH. Vycházel 
z Itálie a Francie, byl nesen zvláště 
řádem františkánským a dominikán-
ským a snažil se o zvýšení zbožnosti 
tím, že mezi věřící a Boha s anděly 
vkládal vrstvu konkrétních světců. Tito 
světci se stávali ochránci národů (patro-
nem českého národa byl sv. Václav, 
patronem národa německého archanděl 
Michael), patrony krajin, povolání a 
skupin (Mikuláš kupců, Jiří rytířů, Hu-
bert lovců, Kryšpín ševců, Anna 
matek); pomáhali v nemocech. Člověk 
si zajišťoval ochranu jistého svatého 
tím, že přijal jeho jméno. 

Srpen nemá na Ledečsku výrazně 
oblíbená jména. Výrazněji jsou zastou-
pena hned následující dvě, která mají 
shodně po čtyřiceti osmi nositelích. 

ALENA (13. 8. - Hippolyt, Sven). 
Jazykovědci často spatřují původ jména 
v domácí podobě Magdalena, nebo prý 
mohlo vzniknout obměnou jména Hele-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 
20. 8. Fogl Jaroslav, 

Hradní 738 
25.8. Caska Karel, 

Na skalce 757 
3. 9. Štěpánková Věra, 

Habrecká 364 

75. narozeniny 
8. 9. Krajíček Josef, 

28. října 565 

80. narozeniny 
6. 9. Šafránek Václav, 

Komenského 430 
12.9. Kafka Josef, 

Poštovní 338 

85. narozeniny 
8. 9. Lukšíčková Marie, 

Na Rámech 756 

90. narozeniny 
21.8. Nováková Anna, 

5. května 1202 

NAROZENÍ 
8. 7. Lecnar Ondřej, 

M. Majerové 1089 
10.7. Bobišová Alena. 

Fibichova 782 

ZEMŘELÍ 
2. 7. Jeneš Jaroslav, 

B. Němcové 751 
14.7. Schiissel Josef, 

Poděbradova 343 

na. Málokoho však napadá, že Alena je 
ženským protějškem keltského jména 
Alan či Alen. Na toto datum slavila 
svátek v dávných dobách Alena, řečená 
Foretská (kraj Vorst), která byla zbož-
nou knížecí dcerou. 

ROMAN (9. 8. - Ratiboř). Roman, 
poustevník francouzské pustiny 
Jurského pohoří, má svátek 28. února. 
DNES má jmeniny jiný Romanus, což 
znamená Říman. Byl jím římský legi-
onář, který střežil ve vězení Vavřince 
(10. 8.). Roman se s vězněm spřátelil, 
přijal od něho křest a od císařského 
soudu rozsudek smrti. Byl sťat v před-
dvečer Vavřincovy popravy - 9. srpna 
258. 

HELENA (18. 8.). Je to jméno mno-
hotvárné, kromě podob přizpůsobených 
různým jazykům z ní vznikla meziná-
rodní Elen, Elena, Nela, Lena, Ilona, 
Jelena. Původem je ovšem řecké, ve 
starém Řecku znamenalo helené pocho-
deň ze svazku hořícího rákosu, přenese-
ně cosi jako "světlo v temnotách". Tři-
cet sedm místních krásných Helen jistě 

PROGRAM KINA 
ZÁŘÍ 1997 

2. 9. ANAKONDA 
20.00 Skvělý americký thriller 

4. 9. DO NEBÍČKA 
20.00 Prázdninové dobrodružství 

o síle přátelství, lásce a záha-
dách kolem nás 

6.9. MISSION: IMPOSSIBLE 
20.00 Setkání agentů CIA a KGB na 

Karlově mostě. V hlavní roli 
T. Cruise 

9. 9. GLIMMER MAN 
20.00 Akční film se St. Seagalem 
11.9. HURVÍNEK TO ZAŘÍDÍ 
16.00 Dětský barevný film 
13.9. ŠEPTEJ 
20.00 Český film 
16. 9. RELIC 
20.00 Americký sci-fi thriller 
18.9. POHÁDKA O MALÍČKOVI 
16.00 Kouzelná pohádka 
20. 9. RACHOT V BROXNU 
20.00 Filmová akční komedie 
23.9. CON AIR 
20.00 Akční film 

25. 9. LABUTÍ PRINCEZNA 
16.00 Kreslený pohádkový příběh 

27.9. ZAPOMENUTÉ SVĚTLO 
20.00 Poutavý filmový příběh 

30. 9. SPACE JAM 
16.00 Úspěšná filmová komedie 

pro malé a velké 

zná báji o svém vysněném princi Pari-
sovi a dobytí Tróje. 

ZUZANA (11. 8.). Toto jméno zna-
mená v hebrejštině lilie, v egyptštině 
prý lotos. První Zuzanu najdeme v bibli 
a její příběh se stal tématem mnoha 
malířů (měli tak důvod namalovat krás-
nou mladou dívku). Všech třicet jedna 
místních Zuzan a Zuzanek by si mělo 
vážit Daniela (17. 12.), který je podle 
pověsti uchránil před ukamenováním. 

BOHUSLAV (22. 8. - Bohuš). Bo-
huslav je překladem řeckého jména Ti-
moteus. Jméno dosti rozšířené s mnoha 
domácími podobami, ale ať už vám 
doma říkají jakkoliv, je vás, Bohušů, v 
Ledči dvacet šest. 

MILUŠE (3.8. -Lydie, Nikodém, Ga-
maliel). Miluše je novější české jméno, 
znalci soudí, že se osamostatnilo z do-
mácké podoby jména Miloslava. Jiní 
ovšem nevylučují jeho vznik ze jmen se 
složkou mil, například Emilie. Pravděpo-
dobně jde však o překlad latinské Amaty, 
ve Francii oblíbené Almée. 

OK 

Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb LN - příspěvky představují 
názory a postoje pisatelů. Adresa: Městský úřad, Husovo nám. 7. 584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon: 0452/2210-2. Odpovědný redaktor: Kubát O., foto F. Pleva. 
Registrováno na OkÚ Havl. Brod pod značkou 5/R5. Podávání novinových zásilek povoleno, Česká pošta Pardubice, č.j. PP/1-1868/95, 5. 5. 1995. Tiskne: Nová tiskárna 
Pelhřimov. 


