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Na návštěvě u legendy 
Tento rok jsme Vás, vážení čtenáři, už několikrát informovali o kontaktech navázaných s věhlasným spisovatelem Jaroslavem Fogla-

rem. Z těchto příspěvků vyplynulo, že tento idol všech skautů má k našemu kraji výjimečný vztah; ostatně to sám popisuje ve zmíněných 
článcích. Tedy nejen pouta ke krásné přírodě Sluneční zátoky, ale i rodinná pouta. 

Koncem května navštívila pana spisovatele Foglara delegace představitelů našeho města Jan Hálek, Karel Urban a spolu s pány Zdeň-
kem Vorlíčkem a Františkem Plevou předali této žijící legendě nedávno vydanou knihu "Ledeč - dějiny města". Přátelská atmosféra 
a vzpomínky na spisovatelovo mládí v Ledči bylo hlavní náplní rozhovoru v jeho dočasném domově v Thomayerově nemocnici v Praze. 
Při příležitosti této návštěvy přislíbil Jaroslav Foglar - Jestřáb - účast na odhalení jeho pamětní desky ve zmíněné Sluneční zátoce. O této 
významné akci píšeme na jiném místě LN - ve skautském zpravodajství. Příznivci "foglarovek", a těch nebude málo, budou mít tedy jedi-
nečnou možnost potkat se s panem spisovatelem osobně začátkem července tohoto roku. Na závěr tohoto milého setkání se pan Foglar roz-
loučil se svými hosty zápisem do pamětní knihy města, který zní: "Jako dech mladosti přišla s Vámi vzácná návštěva z mého 
zamilovaného kraje, Ledče - Váš Jaroslav Foglar". OK 

O studánce 
Před časem jsem se při poslechu rozhlasového pořadu dověděl, že se v roce 2000 bude 

40 % populace celého světa potýkat s nedostatkem pitné vody. Ve Varšavě sice mají vybudo-
vanou vodovodní síť, ale voda, která jí protéká, je pro člověka nepoživatelná a vyvolává znač-
né střevní potíže. Tamní obyvatelé tuto situaci řeší po svém. Na celém území města vyvěrají 
ze země prameny spodních vod. A tak celé zástupy Varšavanů směřují k těmto studánkám, 
před kterými vystojí spořádaně frontu na tuto životodárnou tekutinu. Čistotu těchto studánek 
a jejich okolí si bedlivě chrání, protože si uvědomují co pro ně čistá voda znamená. 

A jak je tomu u nás? Už jen ve vzpomínkách se mi vybavují místa v lukách a polích okolo 
Ledče, kde byly studánky, které poskytovaly chladivé osvěžení lidem, jež pracovali na polích. 
A nebo si do studánky sekáči dali ochladit láhev piva, aby se při té namáhavé práci mohli 
osvěžit. Člověk si této studánky velice vážil. Na jaře, když přišel znovu do polí, studánku vy-
čistil, aby v ní byla opět dobrá voda. Zemědělskou velkovýrobou tyto studánky zmizely a tak 
už můžeme pouze vzpomínat. 

A co dnes? Ledči dává vodu Zelivka. Je pohodlné jen tak otočit kohoutkem a natočit si vody 
kolik chci. Ale jen tak se této vody napít, to už dělá málokdo. Tato voda totiž není chutná. A tak to 
každý řeší po své. Někdo se smíří se stavem a pije, co mu doma z kohoutku teče, jiný kupuje celé 
kartony Dobré vody a někdo zas putuje za vodou ke studánce. K této skupině patřím i já. Chodím 
ke staré studánce "Na potoce". Mám k ní zvláštní vztah. Chodil k ní už můj dědeček, otec, aby za-
jistili vodu pro celý dum v dobách, kdy naše město o vodovodu pouze snilo. Studánka je i mís-
tem, kde se potkávají lidé. Prohodí spolu pár slov, naberou vodu a jdou zase dál. Kdyby mi někdo 
před několika lety řekl, že budeme v obchodech kupovat vodu, asi bych se usmál a nevěřil mu. 
Žijeme v době konzumu, kde si můžeme za peníze koupit cokoli, tedy i pitnou vodu. A co 
vzduch, který dýcháme? Také si ho budeme kupovat? Asi těžko. 

Považujme si tedy více všeho, co nám Země dává zcela zadarmo. 
Porn.: Co se týká studánky "Na potoce", bylo mi přislíbeno ředitelem technických služeb, 

panem Severou, zaplocení studny z důvodu zamezení znečišťování. Jiří Vondráček 

IV. Slavnosti piva 
Pořadatelé připravují bohatý pro-

gram na zavedenou a oblíbenou letní 
akci, která se uskuteční opět na letním 
stadionu. V celodenním programu ne-
bude tradičně chybět atraktivní kopaná 
se slavnými jmény tohoto sportu (mimo 
jiné se dopoledne utkají staré gardy 
fotbalistů Ledče a Světlé, v odpoledním 
programu to budou i fotbalistky SPAR-
TY Praha). Ze známých umělců uvidí-
me a uslyšíme JIŘÍHO WIMMERA 
a mima JAROSLAVA ČEJKU. 

Součástí programu jsou i trhy 
a soudě podle názvu akce nepřijdou 
zkrátka ani příznivci pěnivého moku. 
Přední pivovary tu budou prezentovat 
svůj sortiment, a k tomu všemu příjem-
ná hudba - co více si přát! 

Srdečně Vás zveme na SLAVNOS-
TI PIVA do Ledče nad Sázavou, 5. 
července 1997. 



Nákupní ceny 26. 5.1997 
Sázavanka Jednota Vital Potrav. Aperit EMKO Potrav. Potrav. 

Havl. KL Mendl Bíba Hart 

Mléko 9,70 9,70 10,50 10,30 9,90 10,50 10,40 . 10,50 
Mouka polohrubá 9,90 9,90 10,80 10,50 10,40 9,90 11,40 10,50 
Cukr krupice 13,40 13,40 17,50 14,50 14,80 13,20 14,40 14,50 
Máslo 23,40 23,40 25,20 23,- 23,40 24,- 24,20 23,20 
Rum 58,90 58,90 69,- 69,- 66,- 57,90 65,- 69,-
Chléb 18,20 18,20 19,20 19,20 18,40 19,- 18,60 18,40 
Houska 1,50 1,50 1,60 1,50 1,50 1,60 1,40 1,60 
Sýr (cihla) 
1 kg 101,30 101,30 114,- 105,- 108,- 107,- 109,- 108,-
Salám Vysočina 
11 kg 123,- 123,- 126,- 122,- 128,- 131,- 130,- 124,-
Čokoláda na vaření 
10 dkg 12,50 12,50 12,80 12,60 12,50 11,70 11,80 12,50 
Káva DE 
10 dkg 30,80 30,80 29,80 29,80 24,- 28,- 28,50 24,70 
Kakao Prima 12,30 12,30 13,30 13,50 12,50 11,40 12,80 12,70 

414,90 414,90 450,70 430,90 429,40 425,20 437,50 429,60 

Zeleň a lidé na sídlišti 
Někdy slýcháme slova typu, chová se jak zvíře, je to dobytek, kráva, pes. Daná při-

rovnání, zařazující myslící bytost se svým chováním k čtyřnožcům, nenaznačují nic po-
chvalného. Když se nad těmito výrazy zamyslíme, musíme konstatovat, že není něco 
v pořádku. U lidí, nebo u těch druhých? Samozřejmě, že u těch prvních, neboť druzí se 
chovají naprosto přirozeně, přesně podle zákonů přírody. Podle zákonů, které přišel opra-
vovat, korigovat a nabourávat pán všeho tvorstva - člověk. Jakže se člověk vlastně chová? 
Různě, jak kdy. Někdo a někdy podle toho, jak se vyspí, jiný podle stavu peněženky, další 
podle toho, co by tomu řekli sousedé, někteří ctí zákony z pouhé intuice nebo jak je k tomu 
vychovávali rodiče, či proto, že jim tak velí čest, jiní je porušují, bohužel často i vědomě. 

Zákon číslo 114/92 o ochraně přírody a krajiny je v platnosti od roku 1992. Je to stěžej-
ní předpis, určující vztah a chování člověka k přírodě. Nepoužívá názvu strom, ale obecné-
ho významu dřevina. Tím vnesl naprostou jednoznačnost do situací, ve kterých veřejnost 
tápe, když z úporné setrvačnosti tvrdí, že ovocný strom a dokonce i keř v některých situ-
acích si může pokácet podle svého uvážení. Těmto ochráncům přírody "ujel vlak", neboť se 
pohybují v intencích dnes již neplatných zákonů. Často slýcháme, jak stromy i na našem 
sídlišti vadí, škodí, stíní, padá z nich listí, nedá se kolem nich projít, někdo má dokonce 
strach, že se určitě každou chvíli vyvrátí, zřítí a způsobí nějakou škodu. Důvodů je stále 
víc. Kácení je konečné řešení, něco jako poprava. Někdy máme dojem, jakoby lidé vyhlá-
sili stromům válku. 

Stav zeleně na sídlištních útvarech našeho města, zejména pak na sídlišti Stínadla je 
všeobecně znám. Na tomto stavu se podílí mnoho faktorů, kdy popsání pouze několika 
z nich by potřebovalo obsáhlou úvahu a to samozřejmě není cílem tohoto článku. Řada 
obyvatel těží ze stávající situace, nepoužívá zbudované a udržované chodníky, ale pohybu-
je se v prostoru sídliště po travnatých plochách, parčících a svazích, čímž způsobuje nema-
lé škody na ozeleněných pozemcích. Není výjimkou poškozování i dřevin, zejména pak 
keřových porostů. Dalším problémem jsou samotné dřeviny, kdy většina z nich zde byla 
umístěna "chaoticky", o vhodné druhové skladbě nelze vůbec uvažovat, protože se jedná 
převážně o plevelné druhy dřevin, které sem byly bohužel zasazeny často s dobrým úmys-
lem, alespoň částečně zmírnit nepříznivé podmínky života v lokalitě. Poslední důvod vedl 
k tomu, že skutečně muselo být v období vegetačního klidu, na základě stížností nájemní-
ků, několik nevhodně umístěných bříz pokáceno. Tato zeleň musí být nahrazena vhodným 
způsobem. 

Domnívali jsme se, že je třeba situaci řešit koncepčně, bez vytrhávání jednotlivých 
domů a jejich okolí z celkové situace v celém územním obvodu města. Z výše uvedených 
důvodů na žádost o rozhodnutí městské rady Výzkumný ústav okrasného zahradnictví 
v Průhonicích zpracoval v roce 1995 "PROVÁDĚCÍ PROJEKT" ozelenění sídlištních 
útvarů našeho města, kdy celková částka nákladů provedení projektu byla kalkulována na 
6.099.399,00 Kč (v cenových relacích roku 1995!). Jednalo se zpracování pasportu zeleně 
na území města včetně návrhů na smýcení nevhodných druhů dřevin a následné výsadby 
vhodných dřevin v předem určených lokalitách. Je jasné, že celková realizace projektu ne-
proběhne v jednom roce, ale musí být rozložena na delší období, dle ekonomické situace 
objednavatele - města. V této chvíli musíme ocenit kladný přístup městské rady, která ulo-
žila dne 14. 4. 1997 zdejšímu odboru životního prostředí a technickým službám zajistit 
ozelenění domů čp. 1035 - 1036 v ulici Stínadla prostřednictvím odborné firmy Ing. Hola-
ty. Akce byla uskutečněna v měsících dubnu a květnu letošního roku, kdy náklad předsta-
voval cca 70 tis. Kč a věříme, že přispěje ke zkrášlení a kulturnějšímu bydlení v panelové 
zástavbě. Práce byly provedeny kvalitně. 

Městský úřad odbor životního prostředí v Ledči nad Sázavou si je plně vědom potřeby 
udržení a zlepšení životního prostředí krásné lokality našeho města, proto i nadále vytváří 
a chce vytvářet co nejlepší podmínky pro udržení ekologické stability. Tyto podmínky jsou 
mimo jiné bohužel závislé ria finančních prostředcích, které jsou k dispozici. 

Ing. Břetislav Dvořák 
vedoucí odboru životního prostředí 

Zprávy z radnice 
- Odstoupením od smlouvy jednoho ža-

datele na byt v realizovaných 
nástavbách se uvolnilo jedno místo. Ze 
sedmnácti dalších žadatelů byla vybrá-
na pí Vrbová, která má na MU nejdříve 
podanou žádost o přidělení normálního 
bytu. 

- Zasedání, které vedli starosta J. Hálek 
a jeho zástupce K. Urban, za spolu-
účasti ved. referátu dopravy OkÚ ing. 
Doležala s náměstkem pro výstavbu 
silnic ing. Tomešem na Ředitelství sil-
nic a dálnic ČR, bylo úspěšné a ředi-
telství uvolní 1 mil. Kč na 
připravovanou opravu komunikace 
11/339 v ul. Komenského. 

- Aby se s rekonstrukcí ul. Komenského 
mohlo začít, zbývalo zajistit min. 250 
tis. Kč na opravu přejezdu, protože re-
konstrukce silnice je vázána na prove-
dení opravy přejezdu 3 m před i za ním 
a který je v majetku CD. Zasedání 

*s CD byla neúspěšná a proto MZ na 
svém zasedání 21. 5. 97 rozhodlo uve-
dené prostředky uvolnit z rozpočtu 
Města i když se jedná o vklad do cizí-
ho majetku. 

- D á l e bude v ul. Komenského t.r. zre-
konstruována kanalizace, nákladem 2,7 
mil. Kč (hradí VaK Havlíčkův Brod), 
položeno plynovodní potrubí (hradí 
plynárenská společnost) a opraveny 
chodníky (TS). 

- MZ schválilo vyhlášení výběrového ří-
zení pro žadatele o půjčku z Fondu 
rozvoje bydlení na r. 1997, v termínu 

. od 26. 5. '97 do 30. 6. '97. K dispozici 
je cca 165 tis. Kč. Bližší informace 
v samostatném článku na jiném místě. 

- J i ž měsíc je v prodeji knížka "Ledeč 
nad Sázavou - dějiny města". Jsme 
překvapeni zájmem o tuto knížku a tak 
chceme naše čtenáře včas informovat, 
že zásoby se velmi rychle ztenčují. 

- 1 1 . 5. '97 byla za spoluúčasti MÚ 
uspořádána v sokolovně oslava Dne 
matek. Touto cestou děkujeme všem, 
kteří se podíleli na jej í přípravě, vlastní 
organizaci a v neposlední řadě i všem 
účinkujícím - žákům ZS Komenského, 
žákům ZUS pod vedením pí Zajícové, 
skupině MOLI a dechovce pod taktov-
kou p. Hradeckého. 

Stalo se před.... 
8. června 1972 v 11 hodin 40 minut 

byl proveden odstřel kamene v lomu na 
Rašovci. Tento odstřel, s použitím 1 500 
kg trhaviny, se nepovedl a měl tragické 
následky. Značná část horniny byla roz-
metána mimo lom na plochu asiv 1 km 
a zasáhla značnou část ulic Na Žižkově 
a Poděbradovu. Padající kameny usmrti-
ly celkem tři osoby a způsobily značné 
materiální škody na majetku občanů 
zmíněné lokality i tehdejších n. p. Kovo-
finiš a Sázavan. 

23. června 1947 se v Ledči zastavila 
misie s ostatky sv. Vojtěcha a obřadů 
s touto událostí spojených se zúčastnilo 
velké množství lidu. Jen o několik málo 
dní později se v místním římskokatolic-
kém kostele konala primice zdejšího ob-
čana pana Františka Karla z kostelní 
ulice. 



Městské zastupitelstvo 
v Ledči nad Sázavou 

v souladu s d Í V/6 obecně 
závazné vyhlášky 

Města Ledeč nad Sázavou 
č. 12/95 ve znění změn 

a dopíňků vyhlášky č. 7/96 
ze dne 10. Z 1996 

vyhlašuje 

výběrové řízení 
pro žadatele o půjčku 

z "Fondu rozvoje bydlení' 
Města Ledeč nad Sázavou 

na rok 1997 
Výběrové řízení 

(lhůta na podání žádosti) 
s e z a h a j u j e 2 6 . 5 , 1 9 9 7 

a k o n č í 30 . 6 . 1 9 9 7 

Žádost o půjčku musí 
obsahovat: 

a) jméno nebo název žadatele, popř. statut 
zástupce 

b) adresu bydliště fyz. osoby nebo sídlo 
právnické osoby 

c) - přesné označení předmětné obytné budovy 
~ adresa, číslo popisné, číslo parcely 
- prohlášení či jiný doklad o vlastnictví 
domu 
- stavební povolení či jiný doklad o pří-
pustnosti akce, na niž se půjčka žádá 
- příslušnou projektovou dokumentaci 

d) předběžnou dohodu s dodavatelem s ori-
entační cenou akce, na niž je půjčka žádá-
na, při svépomoci odhad nákladů, který se 
při realizaci doloží fakturami a účty 

e) přesný popis učeiu, na který je půjčka poža-
dována, při kumulaci půjček je třeba provést 
popis odděleně 

f) předpokládaná lhůta dokončení akce 
g) požadovaná částka úvěru podle tabulky 

fit/4 a způsob jejího výpočtu 
h) návrh na stanovení záruky za poskytovanou 

půjčku ve výši alespoň 130 % předpokláda-
ného úvěru 

Žadatelem o půjčku mohou být pouze fy-
zické a právntcké osoby, které vlastní 
obytné Budovy nebo jejich stavby na 
území města (tedy i Město Ledeč nad Sá-
zavou) a které přijmou závazek po-
skytnutou pů[čku podle stanovených 
a ve smlouvě uvedených pravidel ve 
prospěch těchto obytných budov nebo 
staveb použít 

O výběru uchazečů o půjčku rozhodne 
Městské zastupitelstvo a proti jeho roz-
hodnutí není odvolání 
Formuláře žádosti o půjčku vydá Středisko 

investic a správy majetku města počínaje 
dnem zahájení výběrového řízení. 

Den dětí? Celý měsíc! 
Stejně jako v loňském roce oslavi-

la MS 28. října Den dětí slavnostním 
průvodem v maskách za doprovodu 
veselých písniček, který zamířil na 
Husovo náměstí. Tam si děti zazpíva-
ly, zatancovaly a začalo se mlsat. 

MS pro svoje děti chystá program 
na celý červen ve formě celoškolko-
vého výletu i výletů jednotlivých tříd. 

Všechno nejlepší a samé hezké zá-
žitky, děti! 

Učitelky MŠ 28. října 

Středisko investic a správy 
majetku města 

Městská rada v Ledči nad Sázavou, vědoma si své odpovědnosti za správu 
majetku města, zřídila k zajišťování úkolů v této oblasti svým usnesením 
3.94/26MR-s) k 1. 3. 1995 středisko investic a správy majetku města (SI-
aSMM) jako orgán rady. Středisko je zřízeno k zastupování Města Ledeč nad 
Sázavou jako stavebníka k zajišťování investorské činnosti v investiční 
výstavbě města a při rekonstrukcích a velkých opravách, dále ke správě ne-
movitého majetku města, evidenci pozemků a činností s tím souvisejících. 

Hlavní úkoly střediska jsou odvozeny ze zákona č. 172/1991 Sb, o majet-
ku obcí, dále ze zákonů č. 430/1990 Sb., č. 87/1991 Sb. a 229/1991 Sb. 
o restituci a navrácení majetku a ze zákona č. 92/1991 Sb. o privatizaci. 

Středisko má dva pracovníky a v jednotlivých oblastech zajišťuje zejména: 

1) N a ú s e k u p ř í p r a v y a rea l izace invest ic , o p r a v a ú d r ž b y 

Činnost v této oblasti spočívá v zajišťování všech stupňů předprojektové 
a projektové dokumentace a v návaznosti na to územních a stavebních řízení, 
dále organizování výběrových řízení a veřejných soutěží, zadání staveb, pro-
jektových prací a vlastní realizaci akcí až po jejich převzetí, kolaudaci a pře-
dání do užívání a veškeré administrativní činnosti s tím související. 

2) N a ú s e k u s p r á v y m a j e t k u M ě s t a 

Na tomto úseku středisko spravuje přímo nebo prostřednictvím jiné orga-
nizace (bytový fond fy ATOS) veškerý nemovitý majetek města, vykonává 
veškerá práva a povinnosti vlastníka majetku např. zápis majetku do katastru 
nemovitostí (KN), úkony spojené s koupí či prodejem, zřízení zástavního 
práva, věcného břemene, či jiných práv, na něž se vztahuje povinnost vkladu 
do KN. Dále v této oblasti zajišťuje činnosti spojené s nároky osob oprávně-
ných podle příslušných zákonů o restituci a navrácení majetku apod. 

3) O s t a t n í č innos t i 

V návaznosti na činnosti uvedené v předchozích odstavcích zabezpečuje 
středisko úkoly na úseku statistiky o investiční výstavbě, podklady pro fi-
nanční úřad (FÚ) pro stanovení daní z převodů nemovitostí, podklady pro 
stanovení pojistného nemovitého a movitého majetku města. Zajišťuje úkoly 
spojené s pronajímáním nemovitostí a nebytových prostor, zabezpečuje zna-
lecké posudky, podklady z KN a geometrické plány pro nemovitosti, s nimiž 
město hodlá nakládat a řadu dalších činností. 

Středisko se ve své práci potýká, obdobně jako ostatní odbory MÚ, i s 
určitými problémy, zejména s nedostatkem finančních prostředků na realiza-
ci řady investičních akcí potřebných pro město, ale i na běžné opravy 
a údržbu majetku města. Často se řeší jen havarijní stavy. 

Ve vztahu k občanům vykonává středisko převážně činnosti spojené s pro-
dejem, či koupí nebo pronájmem pozemků a nebytových prostor nebo jejich 
částí od převzetí žádosti, zveřejnění záměru města pozemek či nebytový 
prostor prodat, odkoupit nebo pronajmout, schválení v MZ, uzavření kupní 
či nájemní smlouvy, až po vklad do KN. V souvislosti s tím poskytuje i pří-
slušné informace. I na tomto úseku ne všechno probíhá podle našich 
představ. Zejména lhůty pro poskytnutí některých podkladů, ale hlavně pro-
vedení záznamu či vkladu vlastnických práv do KN na katastrálním úřadu, 
jsou v důsledku jeho kapacitního přetížení delší, než bychom potřebovali. 

B. Svoboda, vedoucí odboru 



• Skautské zpravodajství • 
Akce Sluneční zátoka - památník J. Foglara - Jestřába 

Dne 5. července t.r. v 11.00 hodin naše středisko, Pražská Dvojka a br. Mikin za-
vrší svoji práci a budou realizovat akci, která se vlastně připravovala od roku 1995. 
Bude ve Sluneční zátoce odhalen památník Jar. Foglarovi a to na původním místě, 
kde tábořil, na místě kuchyně (modřín a smrk). Tento památník zhotovil pan kame-
nický mistr St. Mikolaj. Je z Lipnické světlošedého žulového kamene. Výška tohoto 
kamene je 260 cm x 140 x 160 cm. Tento blok kamene byl vybrán dne 24. 3. t.r. a ka-
menickým mistrem dán do dnešního tvaru před odhalením. Blok váží 3 t. 

Bronzovou plastiku dle návrhu Vladimíra Pechara - Pluta z Prahy odlil kovolijec 
pan Jindřich Janeček z Vamberka. Taktéž budou na odhalení tohoto památníku k do-
stání pohlednice - tištěné k tomuto slavnému dni. Pro sběratele bude i příležitostní ra-
zítko. 

Středisko Ledeč n. Sázavou nechalo zhotovit také odznaky (dle návrhu Mikiho 
a Pluta). Budou v barvě, bronzu, stříbře a zlatě. Chtěl bych poděkovat panu Urbanovi 
- správci tábora, že nám umožnil průchod areálem. 

Program této akce je následující: 
V 11.00 hodin zazní mezinárodní Skautská znělka (trubka E. Bayová). Vedoucí 

střediska Ledeč n. Sázavou A. Bay přivítá přítomné a předá slovo starostovi města 
Ledče n. Sázavou p. Hájkovi. Po starostovi města se ujme slova zástupce Pražské 
Dvojky. Vlastní odhalení památníku a ukončení. 

Upozorňuji občany, že cesta bude pro auta otevřena jen po býv. lom. Tam bude již 
zákaz vjezdu a každý musí pokračovat pěšky. Občerstvení bude vedle areálu tábora. 

Na vaši návštěvu této akce se těší pořadatelé. 

Začátky Pražské Dvojky. PRVNÍ LÉTA - ( j Foglar Jestřáb) 
Více než tři čtvrtě století uplynulo od doby, kdy se skautská družina Kamzíků Jose-

fa Charváta, pozdějšího významného pracovníka nejen českolovenského, ale i světo-
vého zdravotnictví, spojila s družinou Jelenů v jeden celek. Vašek Jelen, původní 
rádce Jelenů, se stal prvním vůdcem tohoto skautského oddílu, kterému bylo přiděle-
no číslo "2". První léta byla pro chlapce Dvojky, ale nejen pro ně, nelehká. Všichni, 
kdo uvěřili nové skautské myšlence, která si k nám teprve zvolna razila cestu a své 
místo na slunci si těžce vydobývala, se setkávali spíše s nepochopením a škodolibos-
tí, než s pozoruměním a podporou. Časy úspěchů a společenského ocenění, dá-li se 
0 něm vůbec mluvit, kterého se skautskému hnutí dostalo, měly teprve přijít. Skauti, 
tedy členové Dvojky, plni nadšení a opravdovosti, zatím museli svou příslušnost 
k oddílu a k novému, neznámému, a tím podezřelému hnutí, skrývat. Jejich vzpomí-
nání zapsané na věkem zažloutlých papírech, by nám dnes znělo neuvěřitelně, možná 
1 komicky, kdybychom za nimi nepoznávali své vlastní, tolik podobné, i když v jiné 
rovině položené, prožitky a skutečnosti. Projít Prahou v krátkých kalhotách a zele-
ných košilích, přiznat se k tomu, že noc stráví venku, v lese, že si uvaří jídlo na ohni, 
že si možná zahrají s míčem, to vyžadovalo značnou ďávku odvahy. Všichni ti 
Charvátové, Bursíkové, Jelenové, Filipové a další a další jakoby před dávnými lety 
tušili, že všechny následné generace Dvojky budou potřebovat jejich odhodlání a stá-
lost, jejich věrnost a pravdivost. I pro nás že bude nezbytné na jejich vlastnosti navá-
zat a čerpat z nich, inspirovat se jimi, má-li být naše práce smysluplná. A tak vydrželi 
všechny ústrky, posměšky a šikanování. Však se také za nimi, v úctě a obdivu otáčí-
me. V mnoha ohledech bylo všechno před třičtvrtě stoletím nové a mladé. Všechno 
co se skautingu týkalo. Dnes běžně používané podsady se poprvé vyzkoušely na tá-
boře u Pelíškova mostu na Sázavě v roce 1913. (Je to u žel. zastávky Vranice na trati 
č. 222 Ledeč n. Sázavou - Čerčany). A Dvojka byla u toho. Nebo cesta z tábora 
domů, do Prahy, na primitivně postavené pramici. Byl to průkopnický čin, který pod-
nikl první dvojkařský vůdce Vašek Jelen s několika chlapci. 

Jestliže nové, nezvyklé a lákavé byly výchovné prostředky mladého skautského 
hnutí, stejně neobvyklé byly požadavky na životní styl jeho prvních členů a vyznava-
čů: život se zákonem dobrého skutku, poctivá a čestná práce, pravdivé jednání, důraz 
na sebevýchovu a rozvoj osobnosti. Disciplíny sice známé skoro dva tisíce let, ale za-
sazené nově a neotřele do moderní výchovné soustavy. Bylo je třeba zkoumat a zkou-
šet, vylepšovat a prohlubovat. Kdo jiný, než první, musel začít žít tímto novým 
stylem života. (pokračování v příštím č. Led. novin) 

Dle Pedra z r. 1990 zpracoval T.B. 

Regionální rýžování zlata 
Dne 10. 5. t.r. se uskutečnilo již 4. reg. rýžování zlata na Olešanském potoce. 

Účast byla i mezinárodní (Slovensko). Ráno v 10.00 hodin S. Č. bylo odstartováno 
toto zlatokopecné klání. Všichni zúčastnění úprkem učinili zábor a ten zaregistrovali 
u šerifa. Ten jim vydal povolení k rýžování zlata. Bylo celkem registrováno 13 dvo-
jic. Po celé dvě hodiny se rýžovalo a dávalo do banky zlato. Toto pracovnice banky 
přesně odvážily a dotyčný dostal v ceně zlata dolary. Nejvíce bylo narýžováno 42 
g zlata. Dolary se potom promlsaly. Lupiči, kteří poctivé zlatokopce okrádali, pak 
šerif dal do vězení a byl nad nimi vynesen rozsudek. Ten nejvyšší- provaz. Bylo tak 
skončeno již čtvrté rejžování a lupič Bouřka po právu pověšen. Mnoho přítomných 
jej oplakalo. Příští rok zase na potoce "Zlata" ahoj! 

(Lapiduch Onuck jej potom obživl a Bouřka již zase chodí do práce.) T.B. 

Po neustále opakovaném rozbíjení 
skel v naší propagační skříňce u mostu, 
rozhodli jsme se nedávat příležitost stále 
nepostižitelným vandalům a tuto, již 
druhou v pořadí, definitivně rušíme. 
Současně Vás prosíme o uveřejnění níže 
uvedené omluvy všem našim přízniv-
cům. 

"TŘIKRÁT 
A DOST ?" 

Nebudu mluvit za naše mladší sestry 
a bratry. Ty už to unavilo dříve neustále 
dávat znovu a znovu zasklívat svoji 
skříňku a tak ji raději odstranili. Jste 
spokojeni, hrdinové nočních akcí? 

Sám jsem neuvažoval o tom oslovit 
Vás, když byla i naše skříňka poprvé 
"vysklena". Podruhé, to už jsem váhal. 
Pak ji někdo docela sprostě vykradl. Nic 
tam nezůstalo a já přemýšlel, co a komu 
tam tolik překáželo. No a teď jsme našli 
sklo rozbité potřetí. Něco tam zůstalo, 
ostatní rozházené po zemi. Nezpíváte si 
- hrdinové - také takhle po večerech 
"...teď už máme, co jsme chtěli..."? 

Konečně, dá se říct, že jsme si zvykli 
na podobné. Poprvé to bylo gestapo, 
koho naše organizace mrzela. O dalších 
chci pomlčet. Jestli Vám záleželo na 
tom, abychom svoji skříňku zrušili, po-
vedlo se Vám. A svým příznivcům se 
tímto omlouváme. 

Za Old-skauty 
St. Kovařík 

Mateřská škola 
Stínadla 

Kolektiv MŠ Stínadla by rád 
informoval rodiče předškoláků o své 
činnosti. MS je čtyřtřídní, každá třída 
je s jiným specifickým zaměřením (s 
rozšířenou hudební, výtvarnou, pra-
covní a logopedickou výchovou). Od 
r. 1990 je práce logopedů vedena pod 
dohledem klinického logopeda. Naši 
MS navštěvují i děti tělesně 
a smyslově postižené. Těmto dětem 
se snažíme poskytnou odbornou indi-
viduální péči. 

Ve školním roce 1997-98 začne-
me s výukou německého a anglické-
ho jazyka. S dětmi pořádáme 
poznávací výlety do okolí, s kultur-
ním programem navštěvujeme 
Domov důchodců ve Smrčné a při-
pravujeme kulturní vystoupení na ví-
tání občánků. V průběhu roku 
připravujeme pro rodiče slavnostní 
vystoupení. 

V měsíci červnu se uskuteční ke 
Dni dětí "Noc v MŠ". Této akce se 
mohou zúčastnit i děti, které MŠ ne-
navštěvují. 

J. Dvořáková 
ředitelka 



Stručná historie obce Kozlí 

100 let místního hasičského sboru 

Dávná je historie vesnice Kožlí u Ledče n. S. Již ve 13. století zde byl farní kostel. Vesnice poničená 
válkami začala nové usedlosti budovat v horní části katastru obce kolem rozsáhlé návse a kostela. 

Ve 14. a 15. století se ves uvádí s vlastními vladyky z Kozel, kteří sídlili na tvrzi v dolní části vesnice 
(říká se zde v Příkopech). Z nich jsou známi Lev (roku 1370), Jan (1385), Bohuslav (1408-1415), Heřman 
(1442-1460), Čeněk (1474). Vladyka Bohuslav v roce 1415 spečetil stížný list proti upálení mistra Jana 
Husa. V roce 1440 se zúčastnil sjezdu 4 krajů v Čáslavi, na kterém byli přítomni páni (šlechta), zemané 
a města. V 16. století byla tvrz v Kožlí již zaniklá a ves patřila z části k panství ledečskému a z části 
k Hněvkovicům. Od roku 1582 patřila ves k panství ledečskému. V roce 1636 zde sídlilo 39 sedláků, 
1 domkář, 6 nájemníků, 2 krčmy, z nichž všech plat činžovní a plat ze slepice, vejce, obilí a robotu, vyná-
šel vrchnosti 884 kopy a 12 grošů míšeňských. 

Kožlí bylo součástí tehdejší rychty Koželské, ke které patřily: Kožlí, Vostrov, Sechov, Bohumilice, Ka-
menná Lhota, Velká Ves, Trpišovice, Choňkovice a Meziklasí. O povinnostech, platbách, tehdejších 
usedlíků k vrchnosti je zachována ze 16. a 17. století tak zvaná Rychtářská kniha koželská, která je nyní 
uložena v archivu vrchností v Benešově. V okolí Ledče se v této době nalézaly rychty: Pertoltice, Chřeno-
vice, Bělá, Kozlov, Kožlí, Čihošť a Hněvkovice. 

Selský lid byl osvobozen od roboty a ostatních plateb a povinností k vrchnosti až v revolučním roce 
1848, kdy bouře odporu smetla nenáviděného rakouského kancléře Meternicha do propasti dějin a bylo na-
stoleno nové správní zřízení. Země české rozděleny v roce 1849 na 7 krajů, 79 podkrajů a 210 okresů tak 
zvaných soudních. Zrušeny vrchnostenské úřady a jejich pravomoc přešla na okresní úřady, které počaly 
působit od 18. června 1850. Ledeč se stala sídlem smíšeného okresního úřadu, do kterého náležely soudní 
okresy Ledeč se stala sídlem smíšeného okresního úřadu, do kterého náležely soudní okresy Ledeč a Dolní 
Královice. Smíšený okresní úřad v sobě slučoval správní, soudní a berní záležitosti. 



Správu obcí béřou do svých rukou volení zástupci občanů, kteří volí starostu. Pro zajišťování potřeb 
obecné školy v Kožlí v roce 1864 zvolen poprvé školní výbor ze zástupců přiškolených obcí tj. Kožlí, Bo-
jiště, Kam. Lhota a Kouty. 

O škole v Kožlí řídící učitel a státní konservátor pro historické, umělecké a lidové památky Jan Valchář, 
uvádí: V bývalé farní osadě Kožlí, jejíž držitelé, panoši z Kozel se živě účastnili v 15. století ruchu nábo-
ženského i politického, zajisté již v době předreformační stávala farní škola, což dokazuje analogie 
ostatních farních osad. První stopa o jednotřídní škole triviální, nalézá se v účtě koželského kostela z roku 
1687, z něhož však současně vysvítá, že tato po roce 1708 byla zrušena. Teprve roku 1766 byl zde jeden 
učitel ustanoven. Jmenoval se Jan Erchner. Jako vyučený malíř renovoval oltářní obraz v Kožlí, na Bojišti, 
a oltář sv. Kříže v ledečském chrámu děkanském. Jeho nástupcem v roce 1781 byl Jan Novák, který po-
cházel z Ledče, byl zedníkem a také tkalcem a který se dal na Kutnohorské hlavní škole zkoušet. Za ne-
všední píli učitelskou byl léta 1795 král. krajskou komisí k mimořádné pochvale a odměně navržen. Týž 
vedl školu 47 let a roku 1828 předal školu svému pomocníku Karlu Kopeckému. Až do roku 1816 bydleli 
a vyučovali v Kožlí učitelé ve starém dřevěném domě poblíž kostela. V roce 1816-18 dala patronátní 
vrchnost postavit zděnou budovu. Karel Kopecký byl synem učitele v Křenovicích, navštěvoval přípravku 
učitelů v Kutné Hoře, pak učil ve škole v Pertolticích, v Církvici, na německobrodské hlavní škole 
a dalších školách a posléze, jako pomocník učitele v Kožlí, učil v Bojišti. Ke škole v Kožlí přináleželo v té 
době z Kožlí 40 dětí, z Bojiště 24, z Velké 13, z Koutu 22, z Kamenné Lhoty 28, z Přemilovska 6 a ze 
Zibřidovic 9 dětí. Děti z Bohumilic a Šechova byly na zákrok obyvatel přiděleny v roce 1935 do Ledče. 
Ves Mstislavice přiškolena v roce 1845 k Trpišovicům. 

V roce 1867 schválen za učitele syn Karla Kopeckého Antonín Ferdinand Kopecký. V roce 1869 přiško-
leny obce Kouty a Kamenná Lhota do Koutů. 

V roce 1871 v Kožlí povolena II. třída. V tomto roce provedena nástavba školy o 1 patro. V roce 1872 
otevřena III. třída. 

Tolik mj. uvádí Jan Valchář, z jehož pozůstalosti to napsal do kroniky obce v roce 1930 na 16 stran kro-
niky jeho syn Vojtěch Valchář z Německého Brodu, rodák koželský. 



V roce 1894 výnosem zemské školní rady povoleno při škole v Kožlí zříditi pokračovací hospodářský 
kurs pro odrostlejší mládež a přihlásilo se do něj 24 žáků. V tomto roce navštěvovalo obecnou školu 
v Kožlí 86 chlapců a 98 děvčat. V roce 1899 navštěvovalo školu 88 chlapců a 86 děvčat, 4 žáci navštěvo-
vali měšťanskou školu v Ledči n. S. 

Bouřlivý rok 1848 a léta následující se v Kožlí vyznačovaly tím, že značný počet občanů, zvlášť mla-
dých, odchází do učení a za prací do měst, zvláště do Jihlavy, Vídně, Brna a Prahy. Zemědělství a okolní 
lesy nemohou uživit rostoucí počet obyvatel. Vzniká zde místní průmysl - pálení vápna v obecních lo-
mech, v čemž vynikl zvlášť František a Jan Časar a Antonín Kosprd, čp. 6. Našli zde zaměstnání někteří 
nejchudší živitelé četných rodin. 

V roce 1859-62 postavena silnice Zahrádka - Kožlí - křižovatka u sloupu nad Ledčí. 
V roce 1863 při velkém požáru v Kožlí bylo zničeno 26 usedlostí. V roce 1868 se hrozné divadlo opako-

valo a shořelo 32 usedlostí a starobylý kostel. Tři zvony ze 16. a 17. století se při požáru rozlily. Postiže-
ným obyvatelům z okolních obcí poskytnuta značná pomoc. Obzvláště město Ledeč se velmi 
vyznamenalo. Kostel byl znovu obnoven a rozšířen v roce 1875-76 a zavěšeny 2 nové znovy (ty byly za I. 
světové války rozbity a odvezeny pro válečné účely). 

Ku konci 19. století se vrací do rodné vesnice vyučení ševci, krejčí, kameníci i z umělecko-kamenické 
školy v Hořicích (Václav Veleta a František Kranda), dělníci ze staveb, vysloužilí vojáci a podobně. Obec 
se probouzí k rušnějšímu životu. Přesto na občany padá těžký stín tehdejších požárů, který rozrušil, ale 
také osvětlil možnosti ochrany. 

Tak po letech váhání, z iniciativy tehdejšího obecního zastupitelstva, v čele se starostou Janem Časarem, 
dochází k založení sboru dobrovolných hasičů v Kožlí. - 1 1 . dubna roku 1897 konána ustavujicí schůze 
a za přítomnosti 28 občanů zvolen výbor has. sboru. - starostou zvolen Antonín Ferdinand Kopecký, říd. 
učitel - velitelem Frant. Hokeš, kovář a jednatelem Ant. Reitmayer, učitel. - Ostatními členy výboru byli 
zvoleni rolníci: Jan Časar, Jan Kranda, Jan Prchal, Karel Pecha, hostinský, Frant. Rajdl a Jos. Marušák. 
V květnu objednána od firmy R. A. Smekal - Smíchov, čtyřkolová stříkačka. - Hasičská kůlna (zbrojnice) 
zřízena u rybníka uprostřed obce u obecní kovárny. V srpnu 20 činných členů složilo "Slib", že budou plnit 
povinosti řádných členů. Složení těchto, většinou mladších členů sboru, bylo následující: 8 rolníků, 
4 obuvničtí dělníci, kamenický dělník, tesař, kovář, kolář, 2 pomocní dělníci, úředník a mlynář. - Slib 
splnilo i 13 přispívajících členů - rolníků a řídící učitel. - Četná cvičení a schůze hasičského sboru přináší 
do celé obce vzruch a zájem o tuto činnost. 

Sbor se přihlásil k jednotě hasičských sborů okolí Dolnokralovického. 
V lednu roku 1898 uspořádán I. hasičský ples a konána četná cvičení. 



V květnu se sbor zúčastnil slavnosti na památku 100 letých narozenin otce národa Františka Palackého, 
pořádané sdruženými spolky v Ledči a v červnu slavnosti Palackého v Kožlí. V červnu 17 členů se zú-
častnilo župní valné hromady v Dolních Královicích. 

V říjnu 1899 se sbor zúčastnil pohřbu velitele hasičského sboru v Trhové Zahrádce, Františka Kostky. 
V roce 1900 se sbor zúčastnil slavnostního odevzdání nové stříkačky nově založenému hasičskému 

sboru v Koutech. 
V roce 1901 se sbor poprvé zúčastnil s 15 muži veřejného cvičení v Kounicích a u 3 požárů mimo obec. 

Do hasičského sboru vstupují další členové, a tak jsou zde zastoupeny téměř všechny rodiny žijící v obci. 
V roce 1902 k požáru v Kožlí se dostavily sbory z Ledče, Zahrádky a Koutů. 
Hasičský sbor v Kožlí svojí aktivitou nesporně přispěl k rozvoji společenského a kulturního života 

v obci a okolí. 
Bývalý jednatel has. sboru Jan Valchář, učitel, vytváří zde v roce 1903 podmínky pro založení diva-

delního kroužku, který z počátku tvoří absolventi hospodářského kursu při zdejší škole. Za jeho režie 
sehráno na jevišti, zhotoveném absolventy a k němuž oponu vymaloval zdejší rodák, akad. sochař Václav 
Veleta, ještě v tomto roce 8 divadelních představení. Z výtěžku představení dán mj. příspěvek na zřízení 
knihovny. 

V témže roce konán v Kožlí sjezd hasičské župy Dolnokralovické. 
V roce 1904 založen v obci "Hospodářsko-čtenářský spolek" s odborem divadelních ochotníků, jehož 

členy jsou převážně členové hasičského sboru. Dosavadní divadelní kroužek odevzdal Hospodářsko-čte-
nářskému spolku 91 svazků knih. Nově zřízený divadelní odbor se zavazuje dávati 1/3 výtěžků z divadel 
a zábav na nové knihy a časopisy. Tak vznikla v Kožlí veřejná knihovna. 

Členy Hospodářsko-čtenářského spolku se též stali zemědělci z Ledče, Zahrádky a dalších 18 okolních 
obcí a osad. Spolek pro ně objednával strojená hnojiva, semena, uhlí a podobně. 

Hasičský sbor pracuje i v dalších letech dobře a podílí se stále významnou měrou na rušné veřejné práci. 
V roce 1907 zřízena pro soudní okres Ledeč n. S. "Hasičská župa ledečská" a prvními funkcionáři zvoleni: 
Starostou Aug. Šnor, říd. učitel v Bohdanči, 
náměstkem František Rokos, obchodník v Zahrádce, 
okresním dozorcem Antonín Reitmayer, říd. učitel Pavlov, 
jednatelem Jaroslav Kudrna, správce školy v Ledči n. S., 
pokladníkem Rudolf Kostka, říd. učitel v Kožlí. 
V tomto roce založen v Kožlí "Spořitelní a záložní spolek - Kampelička" pro Kožlí, Bohumilice a Lhotu 

Kamennou. 
V dubnu 1908 za aktivní účasti hasičského sboru konána v obci slavnost "Stromoví", při které byly na 

horní i dolní návsi zasázeny lípy, jasany a jilmy. 
V tomto roce sbor zasáhl při požáru v Ledči n. S., kde se mu za pohotový zásah dostalo pochvaly od 

představitelů města. 
V témž roce při příležitosti hospodářské výstavy v Ledči n. S., připravil a řídil Jan Valchář "Staročeskou 

svatbu", kterou zde předvedli koželští ochotníci s hudbou Vojtěcha Smejkala. 
Při volbách 1909 zvoleni v hasičském sboru: 
Starostou Jan Časar a po jeho resignaci Jan Kosprd čp. 4, 
velitelem Jan Kranda čp. 41 - náměstkem Josef Vosika čp. 11, 
jednatelem Rudolf Kostka, říd. učitel, - pokladníkem Václav Prchal 61, čtařem František Hálek čp. 81. 
V roce 1910 dostavena silnice z Kožlí do lesa Pekelsko na silnici do Dol. Královic. - V roce 1912 dosta-

vena silnice z Kožlí do Kam. Lhoty. 
Rozvoj obce dokumentuje též založení družstevního lihovaru pro Kožlí a okolí v roce 1914, který ještě 

v tomto roce uveden do provozu. 
Rok 1914 přináší všem začátek nezměrného utrpení, které zavinila světová válka. Na evropská bojiště 

odchází i muži z Kožlí. Devět z nich se již domu nevrátilo. 
Konec války a vyhlášení svobodné československé republiky v roce 1918 uvítali koželští občané v pon-

dělí 28. října večer, kdy s hudbou Vojtěcha Smejkala v průvodu odešli do Ledče n. S., kde s nesmírnou ra-
dostí a nadšením oslavovali svobodu národa. 

Trvalo ještě téměř 2 roky, než se vrátili bývalí vojáci, zajatci a legionáři z Ruska a Itálie a nastal mírový 
život. 

K plnému obnovení činnosti hasičského sboru dochází o valné hromadě 20. července 1920, kdy zvoleni 
noví činovníci. 

V témž roce založena v Kožlí tělocvičná jednota Sokol za velké pomoci ledečských sokolů, do které se 
přihlásilo 81 členů. 



V roce 1920 byl též slavnostně odhalen kamenný památník legionářům a padlým ve světová válce. 
Nové názory na náboženství vrcholí v obci přistoupením 290 obyvatel do nové církve československé. 

Koželští rolníci pak koňskými potahy pomohli při výstavbě Sboru církve československé v Ledči n. S. 
V této době zřízena v Kožlí při zdejší škole "lidová hospodářská škola", do které se přihlásilo 18 žáků. 
Aktivita hasičského sboru i v příštích letech je vysoká. Svědčí o tom účast sboru na župních sjezdech 

a okrskových cvičeních. Sbor v roce 1926 zasahuje při požárech v Kožlí - Franclového mlýna, stodoly 
Františka Vaňkáta, dále v Šechově, na Přemilovsku, při velkém požáru v Ledči n. S., kdy vyhořely domy 
v celé východní části náměstí, kde mezi 18 sbory se has. sbor Kožlí pohotovým zásahem vyznamenal. 
Rovněž v tomto roce zasáhl při velikém požáru ve Snětě s dalšími 16 has. sbory, kde za velkého větru sho-
řelo 28 zemědělských usedlostí. 

Vraťme se však do roku 1920, kdy mlynář Bohumil Franci se zavázal obci, že postaví elektrické vedení 
ze mlýna do obce a koželským občanům bude dodávat elektrickou energii na svícení. Obec se Boh. 
Franclovi zaručila za zápůjčku ve výši 100 tisíc Kč. Projekt byl realizován a jeho platnost trvala do roku 
1926, kdy v Kožlí založeno elektrárenské družstvo a obec byla napojena na elektrickou síť Jihočeských 
elektráren. V obci pohotově nakupovány elektrické motory, které umožnily zlepšení některých prací v ze-
mědělství. 

V roce 1921 postavena obcí silnice od Sušírny k Franclovému mlýnu na Zelivce. Ustaveno 
"Družstvo pro výrobu cihel", kterému obec pronajala pozemek v předním Beraně, kde se nalézala 
cihlářská hlína. Členy družstva bylo 5 rolníků a 1 řezník. Po několika letech celkem primitivní výroba 
cihel zanikla. 

V roce 1924 založili koželští zemědělci "Meliorační družstvo", které v roce 1930 až 1933 meliorovalo 
zamokřené zemědělské pozemky ve výměře 80 ha, nákladem 600 tisíc Kč. Všechny práce prováděny 
ručně a tak poskytnuta pracovní příležitost pro dělníky a drobné zemědělce. 

V srpnu r. 1924 zemřel ve věku 64 roků Jan Časar, pokrokový rolník, vápeník, veřejný pracovník 
v obci i na okrese Ledeč n. S. - V roce 1927 mu na rodném statku byla odhalena slavnostně pamětní 
deska. 

V roce 1925 provedena obcí regulace a úprava horní i dolní návse a obou rybníků. - Hasičský sbor i TJ 
Sokol s novými činovníky doplňují bohatou náplň života obce. Drobní zemědělci se sdružují do vlastní 
organizace "Domovina domkářů a malorolníků", s níž se snaží zlepšit zemědělskou výrobu a vlastní exi-
stenci. - Nejsilnější politickou stranou v obci je "Republikánská strana zemědělského a malorolnického 
lidu", která byla založena hned po válce. 

Vzrůstající počet požárů přiměl hasičský sbor, aby zakoupil dvoukolovou motorovou stříkačku. Potřeb-
ná část byla opatřena zápůjčkou u místní Kampeličky se zárukou obce. Úroky, splátky dluhu a opravy hra-
dil has. sbor z výtěžku zábav, divadel a z příspěvků občanů. 

V roce 1926 TJ Sokol se připravuje poprvé na Všesokolský slet v Praze se všemi kategoriemi cvičenců 
a pak se již účastní všech sletů do roku 1948. 

V roce 1928 uvedeno v život místní sdružení republikánského dorostu s divadelním odborem, jehož 
hlavním cílem bylo kulturní povznesení vesnice. V roce 1929 pořídilo nové jeviště do nově vybudovaného 
sálu hostince Josefa Prchala. Jeviště bylo pak používáno i pro divadelní činnost has. sboru a Sokola. Obec 
žila opravdu bohatým kulturním a společenským životem. V tomto roce 1928 postavila obec silnici na Pře-
milovsko. Kámen na stavbu silnice dováželi zemědělci zdarma. V obecních lomech u Bojistka vypálena 
poslední pec vápna. 

V roce 1929 v únoru se dostavily mrazy až -38°C, které způsobily největší škody na ovocných stromech 
- v obci zmrzlo cca 2000 ovocných stromů. V tomto roce na hasičském župním sjezdu v Kožlí cvičilo 120 
hasičů. 

V roce 1930 org. Domovina domkářů a malorolníků zakoupila pro cca 50 drobných rolníků mláticí 
garnituru a okružní pilu. - V obci založena odborová organizace zemědělských a lesních dělníků, která 
měla 37 členů. V tomto roce postavila obec silnici od čp. 61 (Oldřich Karel) na hranici katastru obce Bo-
jiště. Kámen na silnici z lomu v lese Pekelsko přiváželi zemědělci z Kožlí podle výměry zemědělské půdy 
zdarma. 

Hasičský sbor má v roce 1932 71 členů. Slavnostní valné hromady hasičského sboru se mj. zúčastnili. 
Ant. Reitmayer, čestný župní starosta hasičů, Ant. Dvořák, župní starosta, Frant. Kubík, župní náčelník ze 
Zahrádky, Josef Jakubec, samaritánský náčelník, Josef Kameník a Jaroslav Storkán, okrskoví náčelníci -
všichni z Ledče n. S. - Ocenili práci hasičského sboru v Kožlí, jako nejlepší v župě ledečské. 

V roce 1933 opraveny omítky na kostele. 
V roce 1934 se stala obec členem lesního družstva obcí v Zahájí s i l podíly po 1000 Kč. Družstvo 

vlastnilo cca 2100 ha lesů. 



V té době žilo v Kožlí cca 620 obyvatel, z nichž největší část byla živa ze zemědělské činnosti. 
Drobných rolníků do 5 ha zemědělské půdy zde žilo 81, od 5 do 10 ha 21, od 10 do 15 ha 19, od 15 do 21 
ha 6 rolníků. Všichni vlastnili celkem 607 ha zem. půdy, z toho 543 ha půdy orné. Z drobných rolníků pra-
covali též jako řemeslníci a živnostníci: 2 koláři, 2 kováři, 2 truhláři, bednář, pekař, 3 obchodníci smíše-
ným zbožím, 2 hostinští, 3 řezníci, 2 hokynáři, holič, krejčí, 2 dámské krejčové, 2 tesaři, 2 zedníci, 
4 kameničtí dělníci, 1 obuvník a řada domáckých obuvnických dělníků, kteří odváděli hotové dílo do ma-
lých továren "Goldštein a Vorlíček" v Ledči n. S. - V koželských hostincích bývalo živo ve dnech tý-
denních trhů na dobytek v Ledči n. S. a o výročních jarmarcích, kdy se v Ledči konaly trhy na koně, které 
konkurovaly i vyhlášeným koňským trhům v Benešově. 

Školu navštěvovalo kolem 65 dětí a starší žáci navštěvovali měšťanskou školu v Ledči n. S. 
Kampelička dobře plnila svoje poslání v přijímání vkladů a poskytování zápůjček místním občanům. 
14. června 1935 uspořádala tělocvičná jednota Sokol v Kožlí veřejné cvičení, kterého se zúčastnilo 80 

cvičenců všech složek z Kožlí a cvičenci Sokola z Ledče n. S. 
Hasičský sbor se v roce 1937 s 26 cvičícími členy zúčastnil krajinského sjezdu hasičstva v Ledči n. S. 

a veřejného hasičského cvičení v Kožlí. Tak bychom móhli popisovat jeho práci i ve všech dalších letech, 
kdy stáli v čele hasičského sboru obětaví pracovníci. 

Život obce nelze ve stručnosti zachytit v celé šíři a důležitosti, jak je dost podrobně zapsáno v kronikách 
obce a hasičského sboru za posledních 100 roků. 

Z důležitých událostí Ledečska v tomto období je vybudování družstevní tírny lnu v Leštině v roce 
1935, otevření nové budovy okresního úřadu v Ledči n. S. v roce 1936 a budování nové budovy okresní 
hospodářské záložny v Ledči n. S. v roce 1937. 

Hasičský sbor během německé okupace volil do výboru organizace ty nejlepší členy, tak jako v době re-
publiky a zaměřil se ještě více s ostatními organizacemi obce na kulturní a osvětovou činnost. I po našem 
osvobození sovětskou armádou has. sbor s přílivem nových členů pokračuje v tradici zakladatelů a je na-
dále tvůrčí silou, působící při rozvoji obce, přestože z obce v roce 1945 odchází do českého pohraničí 31 
rodin s 57 dětmi. 

Hned v roce 1945 upravena silnička ke hřbitovu a v dalších letech vybudována silnice od čp. 103 (Do-
rážka) k čp. 121 (Hradecký) a dále silnice od čp. 101 (Urban) k čp. 108 (Hybšt). 

V roce 1951 odhalen na hřbitově památník dvěma sovětským letcům, kteří se v březnu 1945 zřítili v ka-
tastru obce. 

V témž roce provedena přestavba hasičské zbrojnice, na které řemeslné práce provedli členové zdarma 
a dřevo na stavbu darovali rovněž majitelé lesů zdarma. 

V roce 1955 žila obec ve znamení budování přivaděče vody od pramene v Bojistku k vodojemu nade 
vsí. Vodovod budovalo zemědělské družstvo, ale současně se zavázalo, že vodovod v nejbližší budoucnos-
ti bude zásobovat pitnou vodou celou obec, jelikož pramen o vydatnosti 4 vteřinových 1 kvalitní vody, 
vhodné i pro kojence, pro celou obec vystačí. Práce na výkopu rýhy pro potrubí provedli zdarma všichni 
občané - muži. Vodojem, z velké části zdarma, vybudovala organizace koželských myslivců. 

V roce 1956 zakoupeno pro hasičský sbor starší nákladní auto. 
Věnuje se zvýšená pozornost výchově hasičské mládeže a sbor v has. soutěžích se i v dalších letech 

umisťuje na předních místech a i při kulturní práci je jeho práce oceňována. V roce 1959 při okresní soutě-
ži se družstvo starších žáků umístilo na 1. místě a družstvo mladších žáků na 3. místě. 

Při pohotovém a úspěšném zásahu sboru při požáru kravína zemědělského družstva v Kožlí v roce 1959, 
spolu s dalšími hasičskými sbory, poprvé použita nová dokonalejší stříkačka. V tomto roce 36 členů se 
společně zúčastnilo na dokončení kanalizace při silnici do Ledče n. S. 

V roce 1962-63 členové hasičského sboru postavili brigádnicky - zdarma, ve středisku zemědělského 
družstva požární zbrojnici. Dále odpracovali zdarma 780 hodin na výstavbě mateřské školy a kulturního 
klubu. 

Za pomoci občanů rozšířen hřbitov. 
V roce 1963 sloučena obec Kožlí s obcemi Bohumilice a Sechov. 
Velkým dnem koželských hasičů byl 19. červenec 1964, kdy na slavnostní schůzi odevzdal člen krajské-

ho výboru CSPO Kubát, hasičské jednotě v Kožlí, prapor ústředního výboru ČSPO v Praze za vzornou 
práci. 

V roce 1965 založena v Šechově samostatná jednota požárníků. 
V tomto roce bylo v Kožlí započato s budováním vodovodní sítě po obci za pomoci brigádníků, kteří 

pracovali zdarma. 
V roce 1966 uspořádali požárníci společně s tělocvičnou jednotou Sokol slavnostní kácení máje, které i 

v dalších letech se stalo tradicí místních požárníků. V roce 1972 při této příležitosti na sportovním hřišti 



účinkovali pražští herci, v dalším roce herci a zpěváci a hudební skupina Jiřího Sládka, pak to byla Mora-
vanka, Dvořákova pražská dechovka, Plzeňská Tycarova sedmička, Jihočeská Iglovanka a další. Scházelo 
se na tyto programy 1200 až 2000 diváků z Kožlí a okolí. 

Pro mladé požárníky pořádány rekreační tábory na Sázavě a na koupališti v Kožlí. Pro mladé i dospělé 
požárníky pořádány každoročně autobusové zájezdy i do zahraničí. 

V letech 1968-74 obec Kožlí vybudovala za pomoci téměř všech občanů - mužů a zemědělského 
družstva novou samoobslužnou prodejnu, kterou pak odkoupilo spotřební družstvo Jednota, dále novou 
budovu obecního úřadu a pošty, vzorné koupaliště jako náhradu za řeku Zelivku, provedena demolice staré 
kovárny na návsi a čp. 34 a 35 s úpravou terénu, zřízen nový místní rozhlas, upraveny místní komunikace, 
vybudovány autobusové čekárny, vysázeno okrasné stromoví, dokončena výstavba kanalizace ústící do 
čističky pode vsí. 220 občanů na těchto akcích odpracovalo 14 500 brigádnických hodin zdarma. 

V letech 1970-71 byla poprvé napuštěna voda do vodní nádrže "Zelivka", která zásobuje pitnou vodou 
hlavní město Prahu a další města a obce. 

Mladí požárníci se nadále zdokonalují v požárnických znalostech. V roce 1972 se na okresní soutěži 
v uhelné Příbrami obě družstva žáků umístila na 1. místě. Práci členů hasičského sboru i členů starších je 
věnována stálá pozornost zvláště při výročních členských schůzí. Například v tomto roce 1972 obdrželo 
"Čestné uznání" za věrnost hasičské myšlence, za 50 roků členství 5 členů, za 40 roků členství 8 členů. Za 
příkladnou práci obdrželo "Čestné uznání" 21 členů. Bylo přijato a složilo slib 7 mladých členů. - Zástupci 
obce, místních organizací a vyšších hasičských složek, kteří se těchto schůzí účastní, jsou vždy posilou 
a povzbuzením pro další práci. - S úctou se členové loučí se zesnulými kamarády a vzpomínají jich při 
členských schůzích. 

9. května 1974 byl na návsi v Kožlí odhalen nový památník padlým partyzánům a sovětským letcům, 
kteří v katastru obce položili životy za naši svobodu. V závěru slavnosti mladí požárníci provedli cvičný 
útok na hořící objekt. 

V roce 1975 uveden v život fotbalový kroužek, který se stal základem příští tělovýchovné jednoty při 
JZD a později sportovního klubu (SK). 

Koželští požárníci každoročně pořádali hasičské plesy, maškarní průvody, taneční zábavy a oslavy. Ko-
nány i přednášky o hostorii obce a okolí. V roce 1977 se podíleli na výstavbě sociálního zařízení při sále 
u Tůmů, při stavbě kotelny a ústředního topení v základní škole a při stavbě dětského altánku v mateřské 
škole. V roce 1978 zajišťovali přípravu okresní soutěže požárníků na sportovním hřišti, které se zúčastnilo 
38 družstev. V květnu 23 požárníků nastoupilo v rámci spolupráce s tělovýchovnou jednotou Kožlí na bez-
platnou pomoc při budování oplocení a na výstavbu sportovního areálu, který byl pak postupně vybudován 
v pěkné sportovní středisko. Pozemek, na kterém sport, středisko stojí, obec k tomuto účelu v roce 1995 
zakoupila od soukromého zemědělce. 8 požárníků se vystřídalo na bezplatných brigádách při rekonstrukci 
Mateřské školy v Kožlí na dvoutřídní. Několikrát, vždy 4 členové, pomáhali při budování metodického po-
žárnického střediska v Přibyslavě. 

Hasičský sbor Kožlí je zařazen do skupiny, která bude vyjíždět k požárům i do vzdálenějších míst. -
V obci jsou každoročně prováděny preventivní prohlídky protipožární v obytných domech a drobných pro-
vozovnách. 

Zajištění finančních prostředků pro pokladnu organizace, po všechna léta zajišťovali členové sběrem že-
lezného šrobu, výtěžkům z kulturních podniků a zábav, některými placenými brigádnickými pracemi apod. 

V roce 1982 přiděleno do Kožlí požární auto. 
V roce 1984 se sbor zúčastnil tlumení 2 lesních požárů s veřejným požárním útvarem Ledeč n. S. 
V tomto roce zrušena v Kožlí základní škola přes protesty občanů a všech organizací. 
Dokončena stavba druhého vodojemu v Kožlí. 
V roce 1988-90 vybudován přivaděč pitné vody z vodovodu Želivka - z vodojemu u Přemilovska. 
V roce 1989 převzal hasičský sbor novou cisternovou automobilovou stříkačku. 
V roce 1990 uvedena do provozu přečerpávací stanice pro kanalizaci v oblasti u lihovaru. 
1. září 1990 byla opět otevřena 1 třída základní školy v Kožlí s předpokladem, že v příštím roce bude 

otevřena i druhá třída školy. 
Dominanta obce kostel, byl v roce 1990 a 1992 opraven - provedena generální oprava omítky a stře-

chy na celém kostele vč. věže, za pomoci věřících a za finančního příspěvku obce. - Kolem kostela do 
roku 1764 byl hřbitov zdivem obehnán a v tomto roce byl zřízen nový hřbitov pod obcí, kde se říká na 
Pazderce. Hřbitov byl v roce 1967 rozšířen a v roce 1996 zřízeny chodníky a opraveno ohrazení. 

V roce 1994 obec Kožlí, za pomoci členů hasičského sboru, provedla přestavbu a přístavbu hasičské 
zbrojnice. 54 členů has. sboru zde odpracovalo 2473 hodin, z toho 628 hodin zdarma. Tím vyvrcholila 
práce několika generací koželských občanů, kteří jako členové hasičského sboru 100 roků pracovali 



nejen v organizaci hasičů, ale byli od samého začátku základním pilířem veškerého pokrokového sna-
žení, které obec a její pracovité občany sjednocovalo při výstavbě zařízení, které dnes slouží všem. 

Zvláštní kapitolu v historii obce tvoří zemědělství. Po našem osvobození v roce 1945 oněch 127 
drobných a středních rolníků v Kožlí nemělo příznivé podmínky pro další rozvoj. Do českého pohrani-
čí, do průmyslu a do měst, odchází dosavadní kočí, služky a drobní zemědělci. V té době jsou země-
dělci zatíženi výměnky, nemají starobní pojištění (zavedeno až v roce 1948), ani nemocenské, které 
uskutečněno ještě později. Tyto potíže a nedostatek pracovních sil v zemědělství řeší zemědělská 
družstva, i když několik větších rolníků v obci musí na přijetí do zemědělského družstva čekat několik 
roků a drobní zemědělci z Ledče n. S. jsou přijati až po 3 letech čekání. 

Výstavba obce, rekonstrukce starých bytů i stavba nových rodinných domků v obci, s přispěním 
státu a zemědělského družstva, se pak příznivě rozvíjela. Mnohé mladé rodiny rády zůstávají v rodné 
vesnici, kterou mají rády jako svůj domov. Rovněž z okolních obcí si někteří občané rodinné domky 
staví v Kožlí. 

Je možno doufat, že vesnice, která má téměř všechna základní zařízení a v níž trvale žije i 55 
občanů s ukončeným středoškolským vzděláním, 15 s vysokoškolským vzděláním a další s od-
bornými znalostmi, může dobře prosperovat, zvláště když leží v blízkosti města Ledče n. S., 
s kterým ji spojují dlouholeté vztahy a zájmy. 

Osady Bohumilice a Sechov, které tvoří s Kožlím jednu obec, díky občanům a jejich zástupcům 
ve vedení obce si vytvořily stejně dobré podmínky pro další rozvoj. 

I P ? v . * , 
- . i 

Zpracoval a napsal kronikář obce pan Hálek František. 



Radostné setkání Společně za radostí a zdravím 
Píseň z repertoáru Spirituál kvintetu 

Jednou budem dál si většina z nás spojuje 
se vzrušujícími a nezapomenutelnými 
listopadovými dny roku 1989. Snad proto 
byla většina hostů na setkání připomínají-
cím rok činnosti stacionáře pro děti a mlá-
dež se středním a těžkým mentálním 
postižením v dobrém slova smyslu zasko-
čena, když ono "jednou budem dál" zazně-
lo z úst jeho klientů. S překvapením jsem 
si uvědomil, jak rozdílné skupiny lidí 
může tento spirituál posilovat a dodávat 
jim naději. 

Příjemné prostředí, obětaví a pracovití 
lidé na jedné straně a družný kolektiv těch, 
kdo jsou v jejich péči, tak se hostům 
představil havlíčkobrodský stacionář 
Úsvit. Rád jsem se právě zde setkal se zá-
stupcem místní radnice ing. Kruntorádem 
i ředitelem okresní pobočky Komerční 
banky ing. Tomkem. Byl jsem potěšen, že 
mezi těmi, kdo stacionář podpořili, je i le-
dečská firma JASV Jestliže děti a mládež 
užívající služeb Úsvitu své vystoupení 
uzavíraly písničkou končící slovy o bola-
vém srdci, pak jsem jim ve svém pozdravu 
rád oponoval, že je tomu opačně, že srdce 
nás přítomných na tomto milém setkání 
mají důvod k radosti a plesání nad tím, že 
Úsvit žije, pracuje, má své příznivce i me-
cenáše, že ti, pro které vznikl, činí pokro-
ky, že nejen existence, ale i umístění 
stacionáře uprostřed města svědčí o pokro-
ku společnosti ve vztahu k mentálně posti-
ženým. 

Jan Hálek 
starosta Ledče nad Sázavou 

Eduard Vojan 
před 80 roky v Ledči 

V době první světové války existoval 
v Ledči nad Sázavou Studentský 
kroužek vytvořený tehdejšími studenty 
z města a blízkého okolí. Hrál hlavně 
divadlo, pořádal kulturní večírky a tak 
po dobu prázdnin vždy bavil ledečskou 
veřejnost. Dne 15. srpna 1917 uvedl 
v režii Jeníka Eberta, studujícího práv 
drama polského autora Tadeusze 
Rittnera V malém domku, které bylo na 
kmenovém repertoáru pražského 
Národního divadla. Nadšená parta: 
Anda Veselá, Pavlínka Zábová, Jeník 
Ebert, Míla Beránek, Vojta Valchář, M. 
Lederer, M. Musilová, K. Ebert, H. 
Hodovalová, Bety Littmanová, 
Vondrouš a malý Hodoval si na 
představení jako hosta do hlavní role 
doktora pozvala mistra Eduarda Vojana. 
Ten rád přijel, absolvoval se studenty 
dvě zkoušky, pochválil jejich snahu 
a sehrál s nimi v hotelu "okresní dům" 
večerní přestavení. Bylo mu tehdy přes 
64 let a ledečským studentům od 18 do 
20 roků. 

Čistý výnos představení byl věnován 
ve prospěch vdov a sirotků po padlých 
vojínech okresu ledečského. 

Divadelní plakát a fotografii z této 
mimořádné kulturní události 
z pozůstalosti svého otce věnuji rád 
ledečskému muzeu. 

Dr. Ing. Jiří Valchář 
Havlíčkův Brod 

SRAZ 

zkráceně SRAZ, je název občanského sdružení, které vzniklo v červenci loňského 
roku. Cílem této organizace je realizace projektu na vybudování a využití centra 
hipoterapie a jezdectví v našem městě. Smyslem projektu je vytvořit prostředí 
s takovou náplní, která dokáže zaujmout, odvést od nečinnosti, televize, automatů, 
drog. Chceme nabídnout dětem, mládeži i dospělým aktivity, které jsou pro ně 
zajímavé a zábavné a které současně působí pozitivně jak na zdraví, tak i formování 
osobnosti. 

Jezdectví je jeden z nej krásnějších 
a nej atraktivnějších sportů. Prospívá tělu 
i duši. Umožňuje vytvářet ty nej hlubší 
vztahy ke zvířeti, je zdrojem dosud 
nepoznaných zážitků. V centru bude 
probíhat výuka jezdectví, ve formě 
individuálních či skupinových výcviků, 
a základů hipologie. Dospělým chceme 
umožnit účinnou relaxaci především při 
jezdecké turistice, ke které okolí Ledče 
přímo láká. 

Hipoterapie je uznávaná rehabilitační 
metoda s prokazatelnými léčebnými 
účinky, s obrovskou motivační silou, 
kterou lze využít, jak u problémů 
fyzického rázu, tak u poruch 
psychických, popřípadě jejich prevenci. 
Chceme poskytovat jak hipoterapeutické 

lekce (na základě doporučení lékaře, pod dohledem terapeuta), tak lekce 
léčebně-pedagogického ježdění na koni, které se osvědčuje u dětí s LMD, 
Syndromem hyperaktivity, poruchami učení a chování. 

Canisterapie je název terapie pomocí psa. Pes působí jako katalyzátor zahajující 
a podněcující sociální kontakt. V rámci našeho projektu uvažujeme o kombinovaném 
využití canisterapie a hipoterapie, které se osvědčuje především při práci s dětmi. 
V současné době je pro potřeby centra (popř. pro využití ve vybraných ústavech 
a zařízeních) speciálně cvičena fenka kanadsko-amerického ovčáka. 

Zookoutek (s malými či zakrslými druhy domácích popř. hospodářských zvířat) 
bude přispívat k cílené výchově dětí k zodpovědnosti, znalosti potřeb zvířat a jejich 
projevů. 

Naše centrum má vytvořit, nejen svou bezbariérovostí, optimální prostředí pro 
integraci zdravých a handicapovaných. Vzájemné kontakty a společné zájmy 
pomohou zbourat "bariéry", které mnohdy sociálně izolují handicapované jako 
odlišné a jiné. 

Všechna tato činnost samozřejmě předpokládá nejen vhodné zázemí, ale 
1 kvalifikovaný a sehraný tým pracovniků, který by měl tvořit pedagog, trenér, 
psycholog, hypoterapeut. Důležitá je spolupráce s lékařem a rehabilitační pracovnicí. 

Původní myšlenka našeho projektu, která souvisela více s jezdectvím a hipologií, 
dala vzniknout komplexnímu programu rozšířenému o využití zooterapie (léčebné 
působení pomocí zvířat) se všemi jejími klady při výchově, rehabilitaci popř. léčbě, 
psychické i fyzické relaxaci. 

Pro tyto účely byla architektem zpracována stavební studie bezbariérového centra 
charakteru malé farmy s nízkými dřevěnými stavbami. Záměr uvažuje 
s vybudováním šesti stájí pro koně s patřičným zázemím (sklady krmiva, sedlovna, 
ohrady, přístřešky, přírodní jízdárna). Součástí centra je prostorná klubovna a dětská 
herna, šatny, sociální zařízení, venkovní přístřešek pro odpočinek či zájmové 
činnosti. K dispozici bude i dětský koutek, který svou polohou umožní vizuální 
kontakt s koňmi a jejich projevem. Zookoutek poskytne možnost přímého kontaktu 
dětí se zvířaty. Při výstavbě areálu bude snaha vytvořit maximálně možný 
bezbariérový přístup. 

Uvažovaný záměr na vybudování centra je možné realizovat v etapách. První etapa 
je volena tak, aby pokryla nejnutnější prvotní funkce provozu s třemi koňmi. Částka 
na její uskutečnění je přibližně 500 000 Kč z celkových nákladů, jejichž odhad činí 
2 900 000 Kč. 

Finanční prostředky na stavbu projektu i činnost centra chceme získat na základě 
veřejných sbírek, darů soukromých osob, sponzoringu místních i jiných firem, dále 
pak získáním státních grantů, příspěvků od našich popř. zahraničních nadací 
a státních dotací. 

Realizace projektu se všemi jeho cíli je závislá i na Vaší podpoře. S Vaší pomocí 
můžeme získat dostatek prostředků, nové spolupracovníky, zajímavé podněty, 
vhodné pozemky... Spolupodílejte se s námi na díle, které bude sloužit Vám i Vašim 
dětem. Spojte svoje jméno s projektem, který bude přinášet radost a zdraví. Je to 
investice, která se vyplatí. 

Chcete-li se zapojit do našeho projektu, pomoci jeho realizaci, máte-li zájem 
o využívání centra, zajímá Vás tento projekt? Napište nám na adresu OS SRAZ, ing. 
Marie Dvořáčková, Údolní 841, Ledeč nad Sázavou nebo zavolejte na telefon 2759 
ing. Jana Prchalová. Váš zájem je pro nás ukazatelem, že jdeme správným směrem. 

Pokračování p říšte 



Ordinační hodiny na pracovištích ZASOZ, s.r.o. 
(Zdravotnická a soc. zařízení města Ledeč nad Sázavou) 

Nemocnice Háj: 
Návštěvní hodiny v nemocnici a LDN jsou denně v pondělí, úterý, čtvrtek, pátek a v sobotu od 16.00 do 17.00 hod. Ve středu a v neděli jsou návštěvy od 14.00 do 
16.00. Návštěvy mimo návštěvní hodiny je nutno dohodnout s ošetřujícím lékařem. 
Ambulantní vyšetření na pracovištích v Háji: 
- Diagnostické vyšetření břišních orgánů ultrazvukem (sonografie) (prim. MUDr. V. Kaniok) 
Vyšetření jsou prováděna denně, kromě čtvrtku, od 07.15 hod. 

Pozn.: Na vyšetření je nutno přijít nalačno (od půlnoci nejíst a nepít), výjimku tvoří vyšetření močového měchýře, na které je nutno přijít nevymočený po vypití 1 I te-
kutin. 
- Endoskopické vyšetření jícnu, žaludku a dvanácterníku (gastroskopie) (prim. MUDr. V. Kaniok) 
Vyšetření je prováděno každou středu (vhodné předchozí objednání) od 08.00. Urgentní vyšetření dle potřeby po dohodě i v jiné dny v pracovní době. 
- Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku (koloskopie a rektoskopie) (prim. MUDr. V. Kaniok) 
Vyšetření je prováděno v úterý nebo v pátek na základě závazného objednání. 

Pozn.: Před vyšetřením je nutná dokonalá příprava. Poučení a prázdnící roztoky jsou k dispozici v gastro-enterologické poradně na poliklinice (pondělí od 14.00 
a čtvrtek od 07.00) 
-Zátěžové vyšetření na bicyklovém ergometru (ergometrie) (MUDr. J. Šedivý) 
Vyšetření je prováděno dle potřeby na základě tel. dohody. 
Poliklinika Ledeč nad Sázavou: 
- Interní ambulance a gastroenterologická poradna Prim. MUDr. Kaniok pondělí 14.00 -16.00 čtvrtek 07.00 -10.00 

(Interníamb.) MUDr. Šedivý středa 08.00 - 10.00 pátek 08.00 -10.00 

- Plicníambulance (TRN) MUDr. Štrupl, prim. MUDr. Svoboda úterý 13.00 -15.00 čtvrtek 07.00 -12.00 
Kalmetizace úterý, čtvrtek, pátek (střídavě Ledeč n. S. a Světlá) 

- Diabetologická ordinace 
MUDr. Šedivý úterý 07.00 -13.00 středa 07.00 -13.00 pátek 07.00 -13.00 

- Dětská ordinace - praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Zdechovská pondělí 07.30 - 12.00 úterý 07.30 -11.30 13.00 - 15.00 
středa 07.30-11.30 13.00- 14.30 čtvrtek 07.30- 12.00 pátek 07.30-12.00 1. a 4. pátek poradna 10.30-12.00 
-Dětská ordinace-alergologie MUDr.Libus pondělí 14.00- 17.00 čtvrtek 15.00-18.00 
- RTG pracoviště (rentgen) pondělí 08.00- 13.30 úterý 09.00-17.00 středa 08.00- 13.30 

čtvrtek 08.00 -17.00 pátek 08.00 - 16.00 
- laboratoř klinické biochemie a hematologie ing. Dušková centrální laboratoř Háj - příjem materiálu pondělí-pátek do 09.00 
laboratoř na poliklinice Ledeč pondělí 07.00-10.30 13.00- 14.30 úterý 07.00-10.30 středa 07.00 - 11.00 

čtvrtek 07.00-10.30 13.00- 14.30 pátek 07.00-11.00 

Co na vysvědčení studentů Gymnázia v Ledči nad Sázavou chybí 
"Tak ještě napsat kontrolku z němčiny 

a zvládnout opáčko ze zeměpisu. A v mati-
ce to mám nerozhodně, takže bych se měl 
nechat vyvolat, jestli se to stihnu naučit. 
Ale na vejletě se šprtat nebudu, nejsem blá-
zen. Máme konec května, to je ještě fůra 
času ..." 

Podobné myšlenky se asi rojí v hlavě ne-
jednoho školáka. Závěrečné vysvědčení se 
blíží, a přestože snaha co nejvíce uspět ales-
poň ve finiši není všeobecná, je znatelná 
v každé třídě a v každém předmětu. V tako-
vémto každodenním shonu pak není čas po-
chválit ty žáky, jejichž schopnosti vyjadřují 
nejen výborné známky, ale i výsledky, kte-
rých dosahují mimo rámec školních po-
vinností. 

Zrekapitulujme tedy na tomto místě nej-
významnější úspěchy, jichž v letošním 
školním roce dosáhli ledečští gymnazisté, 
ale pro které není na vysvědčení kolonka. 

Možnosti porovnávat znalosti 
a schopnosti se ve velké míře nabízejí 
v matematice. Pythagoriáda, jedna z mate-
matických soutěží, probíhá pouze ve 
školních a okresních kolech. Je tedy výbor-
né, že v okresním kole v kategorii sedmých 
tříd obsadil Dušan Hoskovec ze sekundy 
páté místo a v kategorii šestých tříd dokon-
ce zvítězila studentka primy Irena Hejdová. 
Také v další soutěži, Matematické olym-
piá dě, prokázala Irena Hejdová svůj talent 
tím, že se v okresním kole umístila na 
čtvrtém místě těsně před další ledečskou 
primánkou Janou Horákovou. Ani zástupci 
sekundy v okresním kole tohoto klání ne-
chyběli: Soňa Žáčková v kategorii 
sedmých tříd zvítězila, Věra Kuběnová 
skončila jako čtvrtá. Nejvíce ovšem potěši-
la Petra Žáčková z kvarty, která se v Mate-
matické olympiádě probojovala až do 
regionálního kola a získala v něm čtvrté 
místo. 

Zajímavě působila výsledková listina 
Okresní soutěže dětí a mládeže v progra-
mování. Ukázala totiž, že mezi šestnácti 
účastníky bylo sedm studemtů z ledečského 
gymnázia (M. Bělík, J. Drnec, V. Herout, 
V. Gunaratna, O. Kuběna, J. Novák. T. 
Tvaroha). Proto také není příliš překvapivé, 
že nejlepší místa patří právě některým 
z nich. Jakub Drnec ze septimy byl třetí, 
Jiří Novák z kvarty druhý a Václav Herout 
po vítězství v okrese pokračoval získáním 
druhého místa v kole regionálním a nyní se 
připravuje na celostátní prověření svých 
dovedností. 

Zápolení mezi nej lepšími v nejvyšší sou-
těži si už vyzkoušel Vidu Gunaratna z kvar-
ty. Zúčastnil se totiž celostátního kola 
soutěže v anglické konverzaci, obsadil páté 
místo, přičemž měl pouze o pět bodů méně 
než vítěz. Své zkušenosti Vidu komentuje 
takto: "Konverzace v angličtině mi nedělala 
žádné problémy, body jsem ztratil 
v otázkách, které se týkaly amerických reálií. 
Nejhorší byla organizace celé soutěže. Vadi-
lo mi třeba, že účastníci nedostali předem 
žádné tematické okruhy, podle kterých by se 
mohli na otázky lépe připravit." 

I v dalším jazyku, který se vyučuje na 
ledečském gymnáziu, zaznamenali stu-
denti úspěchy. Sekundánka Soňa Žáčková 
zvítězila v okresním kole Olympiády 
z němčiny a terciánka Sylva Kafariátová 
byla vev stejném kole, ale vyšší kategorii 
čtvrtá. Žádné soutěže ve francouzštině se 
sice naši studenti nezúčastnili, měli ale 
výbornou možnost zdokonalit se v jazyce 
konverzací s rodilými mluvčími hned 
dvakrát. Poprvé v říjnu, když pobývali 
týden ve Francii, a podruhé koncem 
dubna, kdy navštívili francouzští studenti 
Ledeč nad Sázavou. 

Ovšem v soutěžích nejde jen o umístění, 
jak se přesvědčila sekundánka Pavla 

Krupková. Její výtvarná práce byla zaslána 
do soutěže Hledáme nové módní návrháře 
a kromě ocenění za druhé místo získala 
Pavla i příslib, že její návrh oblečení bude 
zrealizován ve Střední průmyslové škole 
textilní v Ústí nad Orlicí. 

Tradičně nejvíce soutěží je spjato se 
sportem a tělesnou výchovou. Výtečného 
umístění, jak se již stává zvykem, dosáhly 
dívky ve volejbalovém turnaji žákyň zá-
kladních škol. V okrese Havlíčkův Brod 
získalo družstvo ve složení: R. Andělová, 
M. Žáčková, L. Vondráčková, Š. Kovando-
vá, J. Váňová třetí místo. Ještě lépe si vedli 
v okresním kole malé kopané chlapci (J. 
Moučka, R. Anděl, M. Geher, J. Cihlář, J. 
Nácovský, M. Marek, J. Moravec), kteří 
obsadili místo druhé. V individuálním 
sportu vynikal v posledních letech nynější 
maturant Radek Lhotka. Jeho doménou je 
lehká atletika a je pravděpodobné, že 
k podobným úspěchům směřuje i jeho 
sestra Lenka a z mladších žáků pak Dušan 
Hoskovec ze sekundy. 

Ve výčtu je třeba připomenout zástupce 
naší školy i v dalších soutěžích: Ladislav 
Březina (tercie) se zúčastnil okresního kola 
Soutěže mladých historiků, Jitka Vorlíčko-
vá (sexta) a Tomáš Zdechovský (sexta) vy-
užili své znalosti v celostátním kole 
latinské olympiády, Jitka Vorlíčková 
(sexta), Jana Veletová (kvinta) a Petra 
Jandejsková (kvinta) soutěžily v Olympiá-
dě z českého jazyka. Přestože jejich 
výsledky v těchto kláních nebyly příliš vý-
razné, získali zkušenosti, jichž mohou vy-
užít v podobných akcích v příštích 
ročnících. 

Všem těmto studentům ledečského 
gymnázia náleží tedy pochvala a poděko-
vání za vynikající reprezentaci školy. 

Lenka Trtíková 
Gymnázium Ledeč n. S. 



Bojiště - sv. Vojtěch 
V březnovém čísle LN jsme uveřejnili článek o nedalekém Bojišti. Tato obec je vý-

znamná též tím, ze je zde kostel zasvěcený sv. Vojtěchu. Je to jediný kostel zasvěcený 
tomuto svatému v celém humpoleckém vikariátu. V sobotu 24. května t.r. zde byla vi-
kariátní pouť. Pontifikální mši svatou sloužil biskup mons. J. Kajnek. V následujícím 
článku se vracíme k osobě sv. Vojtěcha, neboť celý kulturní svět si připomíná v rámci 
milénia jeho smrti jeho význam. 

Svatý Vojtěch je nazýván prvním velkým českých Evropanem. A právem: Studo-
val v Německu, pobýval v Itálii, kde vstoupil k benediktinům, putoval po Francii, 
v Maďarsku ovlivnil krále Štěpána a ve východním Prusku nalezl smrt. 

Je dobře známo, že sv. Vojtěch přijal za své reformní myšlenky, se kterými se set-
kal ve Veroně a jal se bojovat proti krevní mstě, znesvěcování nedělí, mnohoženství, 
prodávání do otroctví a k podobným zlořádům. Jeho úsilí bylo provázeno odporem 
nebo aspoň netečností jak velmožů, obyvatelstva tak i kněžstva, které v té době žilo 
v naprosté závislosti na světských pánech. Proto se nelze divit, že Vojtěch dvakrát re-
zignoval na své biskupství v Praze a odešel do Říma. A když se situace ani po dru-
hém návratu nezlepšila, odešel na misie k pohanským Prusům, kde 23. dubna roku 
997 zemřel mučednickou smrtí. 

Tolik krátce ze života sv. Vojtěcha, jehož osudy se odehrávaly před tisíci lety. Je to 
dlouhá doba. 

Asi nám zůstane utajeno, proč naši předkové zasvětili filiální kostel v Bojišti právě 
sv. Vojtěchu. Z kusých zpráv o minulosti tohoto kostela vysvítá, že kostel stál již r. 
1560, poněvadž účty o jeho příjmu, zapsané v nejstarší ledečské pozemkové knize, 
začínají právě tímto rokem. Od té doby máme doloženu celou řadu oprav tohoto 
kostela: 1727, 1768, 1852, 1900, 1916, 1933, 1952, 1974 a poslední oprava kostela-
zahájená loňského roku - je před dokončením. Bylo nutné obnovit odvodnění koste-
la, protože stávající systém již nebyl účinný, průčelí kostela nově omítnuto, římsy 
plechovány a celá fasáda se natírá kvalitními silikonovými barvami, elektrická insta-
lace přezkoušena a závady odstraněny, oltář, kazatelna a varhany ošetřeny proti 
červotoči a také byla položena nová dlažba od brány ke vchodu do kostela. Dosud se 
vynaložilo na opravu 221 751,10 Kč, 115 000,- Kč poskytly obecní úřady v Bojišti 
a Koutech, zbývajících 106 751,- Kč vynesly dary věřících a osadníků. Až budeme 
mít dost finančních prostředků, budeme pokračovat i v interiéru. 

Oslavy Milénia smrti sv. Vojtěcha byly připraveny takto: První slavností byla 
poutní mše svatá v bojišťském kostele v neděli 20. dubna, kterou sloužil novokněz P. 
Jakub Jan Med, premonstrát želivského kláštera za velké účasti věřících. Druhá 
slavnost byla poutí našeho humpoleckého vikariátu (byl vytvořen v návaznosti na 
změny hranic našich diecézí po vzniku plzeňské diecéze v r. 1993. 
Z havlíčkobrodského vikariátu byly odděleny farnosti Číhošť, Herálec, Hněvkovice, 
Chřenovice, Krásná Hora, Ledeč nad Sázavou, Lipnice n. Sázavou, Skála, Světlá nad 
Sázavou a Úsobí a byly od 1. 1. 1994 připojeny k vikariátu Humpolec) a konala se 
v sobotu 24. května 1997 v 10 hodin dopoledne za účasti biskupa mons. Josefa 
Kajneka, generálního vikáře královéhradecké diecéze, Víta Bohumila Tajovského, 
opata želivského, P. Jana Nepomuka Ladislava Nováka, vikáře humpoleckého a du-
chovních správců farností humpoleckého vikariátu. Nechybělo ani vystoupení 

křesťanské mládeže z Humpolce, Zeliva 
a Ledče nad Sázavou. 

Ve dnech 16. - 30. června 1997 
budou putovat ostatky sv. Vojtěcha po 
královéhradecké diecézi se zastávkou 
v Ledči nad Sázavou. Termíny jednotli-
vých zastavení budou v nejbližší době 
oznámeny. 

K miléniovým oslavám také patří 
pouť do rodiště sv. Vojtěcha - do Libice 
nad Cidlinou (u Poděbrad), kterou při-
pravujeme. 

Důležitým mezníkem mileniových 
svato vojtěšských oslav byla návštěva 
Svatého Otce Jana Pavla II. v Hradci 
Králové a v Praze. 

Touto cestou děkuje starostka Bojiště 
ing. Pospíšilová a děkanský úřad v Ledči 
nad Sázavou všem, kteří se zasloužili 
o vskutku důstojnou pouť ke sv. Vojtě-
chu. 

Výzva hudebníkům 
a hudbymilovné veřejnosti 
ART ACCORD - NADACE PRO 

PĚSTOVÁNÍ KULTURY 

VYZÝVÁ 

za podpory Ministerstva kultury ČR 
a Magistrátu hlavního města Prahy 

VŠECHNY HUDEBNÍKY 
ROZLIČNÝCH ŽÁNRŮ 

- AMATÉRY I PROFESIONÁLY 

soubory, sbory, orchestry, tanečníky, 
zpěváky, hudební rodiny, 

umělecké agentury, kulturní 
instituce, hudební společnosti, 

zájmová sdružení, hudební divadla, 
správní orgány a instituce 

a celou hudbymilovnou veřejnost 
v České republice 

K ÚČASTI NA NÁRODNÍ 
A MEZINÁRODNÍ 

HUDEBNÍ SLAVNOSTI 

SV^Ttfc3
 E v r o P ^ ý 

Hum ?™huíby 

21. červen, první letní den, je dnem 
zasvěceným svátku hudebníků. Svá-
tek hudby je nazýván svátkem zami-
lovaných do hudby ve více než 
osmdesáti zemích světa. 
Touto nekomerční slavností vyjadřují 
hudebníci prostřednictvím hudby svůj 
pozitivní vztah a touhu k porozumění 
s ostatními lidmi bez ohledu na jazy-
kové bariéry. Zajímavost slavnosti je 
dána rozličností místních kulturních 
tradic. Podporuje přirozené muzicíro-
vání a demonstruje soudobé kulturní 
a morální hodnoty účastníků slavnos-
ti. 
Svátek hudby je slavností určenou ši-
roké veřejnosti. Všechny hudební 
programy konané pod logem Svátku 
hudby jsou proto veřejnosti volně pří-
stupné. 

AMK Ledeč nad Sázavou 
Vás srdečné 

zve na 

M0T0KR0S 
územní přebor 

třídy: 
- Žáci 
- Naděje 
(125 ccm - 500 ccm) 
- Veteráni 

6. července 1997 
začátek ve 13.30 h. 



Spotřebitelské úvěry 
v KB pro občany 

Komerční banka rozšířila v závěru 
loňského roku svoji nabídku úvěrových 
produktů o dva nové typy úvěrů pro ob-
čany, které jsou určeny pro nepodnika-
telské účely. Prvním typem je nákupní 
bezhotovostní úvěr, který je účelovým 
úvěrem a může být poskytnut se 
splatností až 6 let. Druhým typem je ho-
tovostní neúčelový úvěr, který je ome-
zen splatností nejdéle do 4 let. 

Nákupní bezhotovostní úvěr je určen 
k nákupu bytového zařízení (vybavení 
domácností) nebo k nákupu dopravních 
prostředků (bez ohledu na stáří dopra-
vního prostředku od podnikatelských 
subjektů, které mají oprávnění k nákupu 
a prodeji dopravních prostředků). Dále 
je určen k úhradě lékařské a lázeňské 
péče (a to i pro rodinné příslušníky) 
a nákladů na dovolenou. 

Samozřejmě i nadále Komerční banka 
poskytuje občanům úvěr na nemovitosti, 
který j e určen pro nákup či rekonstrukci 
nemovitosti a který je omezen splatností 
do 10 let. 

Pro všechny tyto úvěry je stanovena 
minimální hranice 100 000,- Kč. Žadatel 
o úvěr musí mít u banky zřízen běžný 
nepodnikatelský účet (např. A-konto, B-
konto), z kterého bude provádět splátky 
úvěru. K poskytnutým úvěrům vyžaduje 
Komerční banka zajištění bankou 
akceptovatelnými zajišťovacími 
prostředky. Úroková sazba je neměnná 
po celou dobu trvání úvěrového obcho-
du a jej í výše závisí na typu úvěru 
a době splatnosti úvěru. 

Bližší informace vám rádi poskytnou 
úvěroví pracovníci pobočky KB Havlíč-
kův Brod. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 
13.6. Tyrner Josef, Vrbka 28 
15. 6. Tvrdík Josef, Z. Fibicha 686 
16. 6. Sídlo Zdeněk, Slunečná 1019 
19. 6. Pajer Vladimír, Hradní 735 
20. 6. Vránová Pavla, Nádražní 266 
25. 6. Foglová Marie, Hradní 738 

8. 7. Krupičková Marie, Komenského 393 
75. narozeniny 
13.6. Vomelová Ludmila, Nádražní 280 
20. 6. Košíková Květoslava, 28. října 400 
27. 6. Kašpárková Marie, Zoufalka I 980 

6. 7. Coufalová Božena, Husovo nám. '67 
8.7. Perelová Emilie, Melechovská 542 

90. narozeniny 
25. 6. Křivánková Marie, Havlíčkova 202 
92. narozeniny 
12.6. Kulhlmannová Antonie, 

Havlíčkova 674 
94. narozeniny 
15. 6. Tesařová Anna, Pod skalkou 1184 
Zlatá svatba: 
28. 6. Věra a Vladimír Pajerovi, Hradní 735 
Svatba: 30. 5. Jana Mikšovská, Habrek č. 33 

Petr Malina, Hradec 43 
Narození: 
26. 4. Gažák Lukáš, Slunečná 640 
30. 4. Berka Rostislav, Haškova 570 

1.5. Pešková Pavlína, Čechova 77 
20. 5. Nulíček Jakub, Haškova 646 
Úmrtí: 
17. 4. Bernkrant Václav, Háj 1253 
23. 4. Smejkal Václav, Obrvaň 15 
25. 4. Jeřábek Rudolf, Lovčen 278 

3.5. Stýblová Emilie, Partyzánská 1119 
9.5. Prášek František, Poděbradova 342 

12.5. Štěpánková Ludmila, Vrbka 22 
12. 5. Pavelková Milada, 28. října 549 
15.5. Červenka Josef, Hutní 1117 
19. 5. Rajdl Jaroslav, 28. října 465 
Poděkování 
Upřímně děkujeme všem přátelům, kteří se 
přišli rozloučit s naším synem Josefem Klo-
kočníkem, děkujeme za květinové dary, pro-
jevenou útěchu a soustrast. 

Klokočníkovi 

PROGRAM KINA 
červenec 1997 
Filmová přehlídka premiér 

1.7. VÝKUPNÉ 
20.00 h. Thriller, odehrávající se 

v luxusním hotelu 
3.7. ALJAŠKA 

20.00 h. Dobrodružný film 
5.7. TWISTER 

20.00 h. Skvělý dobrodružný film 
8 7 NEBEZŠTÍ VĚZNI 

20.00 h. Filmové drama z podsvětí 
velkoměsta 

10.7. BARBWIRE 
20.00 h. Akční sci-fi film 
12.7. POLICAJT 
20.00 h. ZE SAN FRANCISKA 

Akční komedie 
15 7. BÁJEČNÝ DEN 
20.00 h Americká filmová komedie 
17.7. SMRTÍCÍ LÉČBA 
20.00 h Thriller 
19. 7 STAR TREK: (První kontakt) 
20.00 h Dobrodružný sci-fi film 
22. 7. THE CABLE GUY 
20.00 Úspěšná americká komedie 
24. 7. SPACE JAM 
20.00 h. Filmová komedie 
26 7. ROZPOUTANÉ PEKLO 
20.00 h. Katastrofický příběh 
29. 7. O PERLOVÉ PANNĚ 
20.00 h. Pohádkový příběh 
31.7. LIKVIDÁTOR 
20.00 h. V hlavní roli A. Schwarzenegger 

Ledečský Sokol chce obnovit svůj ztrace-
ný archiv. Prosí proto všechny pamětníky, 
bývalé členy Sokola i další občany o za-
půjčení nebo přenechání všech památek, 
fotografií, rukopisů apod. 
Kontaktní adresa: 
Karel Škvor, Komenského ul. 315, Ledeč n. S., 
tel. 2770 
nebo v Informačním středisku na náměstí 
Svobody v Ledči nad Sázavou 

Sokol Ledeč n. S. 

0 JMENECH 
Minule jsem se zmínil o hranici mezi 

jmény českými a nečeskými. Tentokrát 
se soustředím na jména slovanská. 
V těchto jazycích jsou často takové do-
mácí tvary, které jsou víceznačné 
a nadto někdy stejné pro mužské 
1 ženské nositele: např. Sláva patří jak 
k Jaroslavu, tak i k Jaroslavě, ale je 
možné i k Bohuslavu nebo Bohuslavě, 
nebo i Květoslavu, Květoslavě, popřípa-
dě i k jiným slavům a slávám, i když je 
ve všech těchto případech možno užít 
forem jiných (Jára, Jarka, Květa, 
Bohuš...) a je přirozeně možno rozlišit 
nositele jména podle pohlaví, ale toto 
rozlišování není vždy obvyklé (Květa je 
na Moravě "závazné" pro obě pohlaví). 
Uvedený Bohuš je na druhé straně nejen 
Bohuslav, ale také Bohumil a Bohumír. 
A Mirek je nejen Miroslav, ale nahrazu-
je i Čestmíra, Drahomíra, Radomíra atd. 
Staročeské Máňa označovalo jak Marii, 
tak j Markétu, ba i Matěje. 

Červnovým jménům zřejmě dominují 
Jan a Medard (psal jsem o nich v LN 

6/96), jména, která mají "kouzelnou" 
moc. Ani ostatní vybraná jména nejsou 
jistě bez zajímavosti. 

IVETA (7. 6. - Ariana, Ariadna). Starší 
forma Yveta i nyní častější Iveta pocházejí 
z francouzského Yvette, jež se dává do 
souvislosti s Juditou nebo s mužským Ivo. 
Jméno je keltského původu a jeho první 
známou nositelkou byla středověká Yvette 
z Huy, která zasvětila život ošetřování 
potřebných ve špitálech a útulcích. Le-
dečských "ošetřovatelek" je 31. 

ANTONÍN (13. 6. - Antal), později 
prohlášený za svatého, byl Portugalec 
s mimořádným řečnickým nadáním. Jeho 
kázání poslouchalo na tisíc lidí. Když 
nestačily chrámy, kázal na náměstích i v 
polích (venkovské kostelíky "svatého 
Antoníčka" bývají tradičně na vršku). 
Antonín bývá zobrazován jak káže rybám 
nebo ptákům, kteří ho krotce poslouchají, 
48 místních Toníků to může vyzkoušet. 

MILAN (18. 6. - Maryna, Milana, 
Milován). Sedmdesátka ledečských no-
sitelů tohoto jména se právě dozvídá, že 
jejich jméno přichází od jižních Slovanů 
a znamená samozřejmě "milý", "milova-
ný". 

ZDEŇKA (23. 6. - Sidonie, Zenon). 
Je to v Čechách jméno stále oblíbené (v 
Ledči 43). Dříve ovšem neexistovalo 
v samostatné podobě. Při křtu dostávaly 
buď jméno Sidonie, nebo Zdislava. Od 
dvacátých let tohoto století obliba jména 
prudce vzrostla, prý následkem legionář-
ské písničky, kde se často opakovalo 
"Zdeničko má!" 

LADISLAV (27. 6. - Ladislava). Ve 
středověku se Evropou šířilo české Vla-
dislav. Počáteční "vl" se však těžko vy-
slovovalo. Vznikla tak latinská forma 
Ladislavs, z ní pak Ladislav. Má přiroze-
ně tentýž význam jako Vladislav, j e 
"slavný vládou". Jsou to prý muži "bo-
hatýrských postav a ušlechtilé mysli", 
i takové mezi osmdesáti místními La-
dislavy známe. 

Nakonec jsem nechal už zmíněného 
a věhlasného JANA (24. 6.). Základ 
jména je v hebrejském Jochánán "Bůh je 
milostivý". První složka je zkrácené 
jméno Jahne "Bůh". Význam tomuto 
jménu daly dvě mimořádné postavy no-
vozákonní: Jan Kritel a Jan - apoštol 
evangelista. V Ledči bude v tento den 
slavit 155 Jeníků. O K 
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