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ZASOZ - zdravotnictví v nové podobě 
Jak již byla veřejnost informována na jaře tohoto roku, působí ve městě od 1. 2. 1997 v oblas-

ti zajišťování zdravotní péče kromě privátních lékařů společnost s ručením omezeným "Zdra-
votnická a sociální zařízení města Ledeč nad Sázavou" se sídlem v Ledči nad Sázavou, 
Habrecká č.p. 450. Společnost vznikla transformací původní organizace "Zdravotnická zařízení 
Ledeč nad Sázavou", po níž převzala všechny ambulantní zdravotnické služby a provozování 
nemocnice v Háji. S účinností od 1.4. 1997 bylo poněkud těžkopádné obchodní jméno změněno 
na "ZASOZ, spol. s r.o." a činnost byla rozšířena o provoz a správu budovy bývalé polikliniky. 

V ambulantní sféře nedošlo k žádným podstatným změnám. I nadále je provozována interní 
a plicní ambulance, diabetologická a alergologická poradna, ordinace praktického lékaře pro děti 
a dorost, lékařská služba první pomoci, radiologická laboratoř a laboratoř klinické biochemie a he-
matologie. V dalším období však pravděpodobně dojde k racionalizaci poskytovaných zdra-
votnických služeb. 

V nemocnici v Háji bylo po zrušení jednotky intenzivní péče a interního oddělení s akutními 
lůžky zřízeno interní oddělení doléčovací, které je určeno pro pacienty s již stanovenou diagnózou 
a léčebným režimem. Slouží hlavně k doléčení pooperačních stavů a rehabilitaci, v některých přípa-
dech může nahradit i domácí péči. Po této změně jsou tedy v nemocnici dvě oddělení, a sice již zmí-
něné interní oddělení doléčovací se 32 lůžky a oddělení LDN se 38 lůžky. Oddělení LDN je 
výhradně využíváno pacienty z okresu Havlíčkův Brod, oddělení interní doléčovací využívají paci-
enti ze širšího okolí a z Prahy. Celkově je nemocnice využívána ze 70-ti % pacienty z okresu 
Havlíčkův Brod, přičemž 50 % pacientů je ze spádové oblasti města Ledeč nad Sázavou. 

Společnost byla založena zejména z důvodu nerentabilnosti původní organizace a snahy 
městského úřadu vyvarovat se případné odpovědnosti za ekonomické ztráty a s tím související po-
vinnost hradit z městského rozpočtu schodek v hospodaření na úkor ostatních potřeb města. Úvaha 
vcelku logická, neboť odpovědnost za současnou neutěšenou situaci ve zdravotnictví a jeho financo-
vání zcela jednoznačně nese stát a zdravotní pojišťovny. Není tudíž důvodu, proč z již tak omezené-
ho městského rozpočtu stát a pojišťovny v podstatě dotovat. 

Již při vzniku společnosti jí vzhledem k celkovému stavu ve zdravotnictví a okresním podmín-
kám nebyly dávány velké šance na přežití. Důvody, vedoucí k tomuto pesimistickému názoru, se 
projevily hned po zahájení činnosti a uzavírání dodavatelských a odběratelských smluv. Např. vý-
robce tepla jednorázově zvýšil cenu dodávky tepelné energie pro nemocnici v Háji o více než 200 
%, dále společnost musí platit nájemné za prostory sloužící LDN, ač pronájem měl být bezúplatný, 
atd. Na této skutečnosti nemůže nic změnit fakt, že společnost byla v důsledku změny podnika-
telského režimu nucena upravit cenu poskytovaných mimozdravotnických služeb o daň z přidané 
hodnoty, tj. ve většině případů o 5 %. Naprosto tendenčně je to však prezentováno tak, že se spo-
lečnost neoprávněně obohacuje. Dalším téměř neřešitelným problémem je platební kázeň zdra-
votních pojišťoven, kdy tyto s výjimkou VZP hradí provedené zdravotní výkony s dvou až 
tříměsíčním zpožděním, a nebo je také nehradí vůbec. 

Přes tyto nemalé obtíže a díky podpoře a finanční pomoci městského úřadu se společnosti poda-
řilo překlenout počáteční nelehkou fázi činnosti. Zavedením běžných ekonomických pravidel s dů-
razem na maximální hospodárnost a racionalizaci činnosti a důsledným respektováním zásad 
obchodního, finančního a platebního styku si společnost získala postavení slušného a solidního 
partnera. Podařilo se jí do jisté míry získat pro věc, doplnit a stabilizovat lékařský, zdravotnický 
a obslužný personál. Nyní má společnost v přepočteném stavu cca 90 zaměstnanců, což je jistě i ne-
malý příspěvek ke zvýšení zaměstnanosti v oblasti. 

Perspektivním záměrem společnosti je kvalitativně i kvantitativně zdokonalovat zdravotní péči o ob-
čany. V maximální míře se budeme snažit zlepšovat prostředí, zpřístupňovat a zkvalitňovat zdravotnic-
ké i jiné služby, apod. V měsíci říjnu bylo např. otevřeno pracoviště laboratoře klinické biochemie ve 
Světlé nad Sázavou, v budově bývalé polikliniky připravujeme rekonstrukci elektroinstalace, přemístění 
laboratoře, vylepšení interiéru, provádí se oprava částí střechy. V nemocnici v Háji se provádí oprava 
klempířských prvků a budeme připravovat rekonstrukci sociálních zařízení. 

Faktem ovšem je, že tyto záměry nebude lehké realizovat z důvodu nedostatku finančních zdro-
jů. Finanční plán totiž zcela nahodile a bez možnosti jakékoliv předvídavosti zásadním způsobem 
narušuje potřeba oprav k provozu nezbytně nutných součástí staveb, přístrojů a zařízení. Do sféry 
zdravotnictví se totiž v Ledči nad Sázavou až na výjimky za posledních několik let nic neinvestova-
lo a v současné době je převážná většina zařízení na hranici své fyzické životnosti. A tak je nutné 
jednou vyměnit telefonní ústřednu, podruhé provést opravu sterilizátoru, potřetí uhradit téměř gene-
rální opravu sporáků v kuchyni, atd. 

Jednou ze zásadních podmínek pro uskutečňování těchto záměrů jsou úhrady zdravotní péče ve výši 
alespoň ekonomických nákladů a včas. Pokud se tohoto nepodaří v dohledné době dosáhnout, pak bude-
me skutečně stát před složitým rozhodnutím, zda zejména provoz nemocnice v Háji i v tomto pozměně-
ném rozsahu definitivně neukončit. Situace je o to složitější, že existují signály, svědčící o tom, že 
některé instituce nemají na existenci společnosti sebemenší zájem. Ze společnosti, odepisované dříve 
než zahájila činnost, se totiž pro některé stal konkurent. A to konkurent dokazující, že při flexibilním 
přizpůsobení se dané situaci lze rozsah zdravotnických služeb a provoz udržet ve stávajícím rozsahu 
bez omezení. Zejména pro státní zdravotnická a sociální zařízení není pak toto zjištění zvlášť příjemné. 

Rozhodným způsobem do této situace zasáhne právě probíhající výběrové řízení na zařízení lůžkové 
péče, vypsané Ministerstvem zdravotnicví ČR. Pokud se společnosti podaří v tomto řízení s úspěchem 
obstát, nemělo by pak již nic bránit dalšímu rozvoji a otázka existence by měla být vyřešena 

A tak nám kromě nelehké práce nezbývá nic jiného než si přát, abychom měli i nadále pod-
poru nejen městského úřadu, ale pokud možno co nejširší veřejnosti. My učiníme vše, aby se 
společnost v tomto zatím bezkoncepčním prostředí a prostředí bez pravidel udržela co nejdéle 
a aby byla schopna v maximální míře uspokojovat potřeby obyvatel celé spádové oblasti. 

Ing. Jiří Pokorný 
výkonný ředitel 

PŘEDPLATNÉ LN 
Čas roku 1997 se pomalu naplňuje a už 

za dva měsíce budete mít v rukou Ledečské 
noviny s označením LEDEN 1998, v pořadí 
už sedmého ročníku tohoto periodika. 

Pokud se rozhodnete i nadále sledovat 
místní tisk, je nejvyšší čas, abyste si zajistili 
PŘEDPLATNÉ pro příští rok. Potěšitelné 
pro Vás může být, že cena se u nás nemění, 
tedy platí roční předplatné ve výši 60,- Kč 
i s poštovným. 

Platit můžete hotově na MU (odbor 
školství a kultury, případně v pokladně) 
nebo složenkou s přesným označením LN 
'98. Termín je do poloviny prosince '97. 

Děkujeme za Vaši dosavadní přízeň, 
doufáme, že i nadále budeme nositelé spíše 
dobrých a aktuálních zpráv z našeho města. 

NEZAPOMEŇTE tedy, že toto je 
předposlední číslo LN, které máte ZA-
PLACENÉ ! Redakce 

Upozornění pro 
poplatníky daně 
z nemovitostí 

V letošním roce definitivně končí platnost 
osvobození pozemků, které byly vlastníkům 
vydány na základě zákona o půdě, od daně 
z pozemků. Jde o zemědělské a lesní pozem-
ky, u nichž poplatníci uplatnili nárok na osvo-
bození na pětileté období. 

Upozorňujeme, že ukončení osvobození 
zmíněných pozemků je změnou, která je roz-
hodná pro vyměření daně. Poplatníci, kterých 
se ukončení osvobození týká, mají povinnost 
podat přiznání k dani z nemovitostí nebo dílčí 
přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací 
období roku 1998 s řádně vypočítanou daní, 
a současně mají povinnost vyměřenou daň ve 
stanovených termínech také zaplatit. 

Je ve všeobecném povědomí, že období 
pro podávání daňových přiznání je vymezeno 
měsícem lednem příslušného zdaňovacího ob-
dobí. Uvedené období, zejména jeho poslední 
dekáda, je pak v důsledku hromadného podá-
vání přiznání k dani z nemovitostí značně ná-
ročné pro obě zúčastněné strany - správce 
daně i daňové poplatníky. 

Z tohoto důvodu doporučujeme, aby po-
platníci neodkládali podání přiznání k dani až 
na leden příštího roku, neboť jim nic nebrání, 
aby tak v klidu učinili již v závěrečných mě-
sících letošního roku. 

Ing. Nekola 
ředitel FÚ 

Městský úřad v Ledči nad Sázavou 
Vás zva na vánoční pořad 

JAROSLAVA UHLÍŘE 
"Severní vítr je krutý" 

dne 17. prosince '97 od 19 hodin 
v sále místního gymnázia 

Vstupenky jsou v předprodeji 
u p. Plevy (Fotoateliér) nebo na 
Městském úřadě, odbor školství 

a kultury (III. poschodí) 



TERMÍN SPLNĚN ! 
Na výše uvedeném snímku se vracíme k ulici Komenského v Ledči n. S., tedy 

k části, kde proběhla celková rekonstrukce. Článek, který k této záležitosti byl uveřej-
něn v LN v měsíci srpnu, byl ve svém obsahu zcela splněn. Navíc však byly provedeny 
opravy a výměny všech uzávěrů rozvodů vodovodního řádu. Do účasti na rekonstrukci 
vstoupila též firma Telecom, která provedla přeložení některých částí svých vedení a za-
ložila v komunikaci potrubí pro možné budoucí prostupy. Tato maličkost však byla 
v ceně cca 400 tis. Kč. 

Lehký úděl neměly firmy, které rekonstrukci prováděly, protože se nepodařilo vylou-
čit pěší provoz v této, pro město důležité, komunikační spojnici. Těžkou situaci prožíva-
la též majitelka obchodů paní Sedláková, kde již zvažovala jejich uzavření. Nakonec vše 
za společného úsilí a porozumění se toto podařilo překonat a ulice je opět v plném pro-
vozu. Jak se celková oprava podařila, již mnozí okusili, ať jako řidiči či pěší. 

Věřím a přeji si, aby nám tento úsek dlouho sloužil a co nejdéle zůstal v takovém 
stavu, jako se nám představil v prvých dnech provozu. Na závěr patří poděkování všem 
investorům, projektantům a provádějícím firmám za tento pro město důležitý dopravní 
úsek. Karel Urban 

zást. starosty 

Záplavy, velká voda, potopa 
Snad nejčastěji používaná slova před několika měsíci. Spoušť, kterou za sebou voda 

zanechala v některých částech republiky, se dotkla i nejotrlejších z nás. Soucítíme s tisí-
ci nešťastných spoluobčanů, které běsnící živel připravil během pár okamžiků o výsled-
ky celoživotního snažení. Našemu městu se tato tragédie v roce 1997 vyhnula, ale vždy 
tomu nemusí být tak. Jen ti starší z nás si vzpomenou na vylitou Sázavu a přílivy vody, 
které se hrnuly přes "Ostrov" pod jezem a smetly zde postavenou chatku a vegetaci. 
Dnešní situace se samozřejmě značně zlepšila díky vodohospodářským zásahům, regu-
laci řeky a tak, jak všichni věříme, se žádné záplavy konat v našem městě nebudou. 

Ruku na srdce, kdo z lidí na Moravě si na začátku léta připouštěl, že dojde k zaplave-
ní jeho bydliště. Z výše popsaných důvodů bylo i v našem městě přikročeno k několika 
opatřením. Jedním z nich je zabezpečení plynulého odtoku přívalových vod korytem 
řeky Sázavy. Zástupci města požádali zdejší odbor životního prostředí o redukci a od-
stranění nevhodné zeleně na "Ostrůvku" pod jezem. Všichni si dovedeme představit, co 
by pravděpodobně způsobila přehrada utvořená z kmenů vzrostlých stromů v prostoru 
před ledečským kinem. 

Díky podnebí je Českomoravská vrchovina oblastí lesů. V přirozených smíšených 
porostech se vytváří a rozvíjí bohatý život živočišného i rostlinného světa. V určitých 
částech našeho území jsou staré, ba přestárlé stromy a porosty, které již nelze efektivně 
zachránit a ve kterých se vyskytuje mnoho živočišných škůdců i dřevokazných hub. 
Vliv znečištění v intravilánu města vede ke zvýšení šíření chorob dřevin, např. dřevo-
kazných hub. 

Ošetření a údržba dřevin na "Ostrůvku" byla dlouhodobě zanedbávána. Ponechání 
stromů a křovin bez pravidelné údržby a zásahů do dalších let je nemožné. Dřeviny na 
"Ostrově", které jsou prohnilé, staré a jejich kmeny již dnes leží v řece Sázavě a bez-
prostředně ohrožují pravděpodobný zvýšený průtok korytem řeky. Tyto i dřeviny napa-
dané ve velkém rozsahu dřevokaznou houbou budou vykáceny a odstraněny. Na ploše 
zůstanou stromy zdravé, vhodně rostoucí a ty, které vykazují poměrně dobrou vitalitu. 
Tímto šetrným zásahem do krajiny bude mimo jiné ponechána možnost hnízdění 
ptactva v korunách rostoucích stromů. Celý pozemek bude vyřezán pomocí křovinořezu 
a uklizen. O všechny dřeviny musíme pečovat a ochránit je. Vždyť stromy a zeleň mají 
významnou roli jako "zelené plíce" krajiny i jako ochrana proti větrům i v nespolední 
řadě z estetického hlediska. Jana Fotrové 

odbor životního prostředí 

ZPRÁVY Z RADNICE 
- MR potvrdila na místo jednatele TS spol. 

s r.o. Ledeč n. Sáz. pana Josefa Ptáčníka, 
kterého na základě výsledku výběrového 
řízení doporučila výběrová komise. 

- 30. 12. '97 odchází do důchodu vedoucí 
pečovatelské služby pí Marie Moravcová. 
Na její místo nastoupí Dana Pospíšilová, 
stávající pečovatelka, která vyšla vítězně 
z interního výběrového řízení, provede-
ného na MR dne 27. 10. '97. 

- MR schválila ceny za svoz a likvidaci 
TDO a separovaného odpadu pro rok 
1998. Agenda byla převedena z TS na 
MÚ a bude ji vyřizovat pracovnice 
SlaSMM pí Zelenková (I. patro, č. dveří 
109). 

- MR schválila pronájem bytu 2+1, který 
se uvolnil v ulici Zd. Fibicha v č.p. 685 p. 
Květoslavu Vávrovi, což je v souladu se 
schváleným pořadníkem, kde dotyčný je 
na prvém místě. 

- MR schválila pronájem nebytových pros-
tor v domě č.p. 560 v ul. Hlaváčova pí 
Lence Krajíčkové s tím, že nutné technic-
ké úpravy, dle požadavku hygienické sta-
nice, si provede na svůj náklad. 

- MR uložila odboru OŽÚ podání žaloby 
proti rodině v ul. Haškově, která hrubě 
porušuje dobré mravy v domě. 

A JEŠTĚ STONOŽKA 
Když jsem Vás v minulém vydání LN 

informoval o "stonožkovém týdnu", sám 
jsem netušil, s jakým ohlasem veřejnosti 
se celá akce setká. 

Především je nutné poděkovat všem 
dětem a pedagogům, kteří se s takovou 
vehemencí a nadšením rozhodli podpořit 
evropské hnutí "Na vlastních nohou". 
Částka, přesahující třináct tisíc korun, 
která byla prostřednictvím prodeje 
krásných dětských obrázků vybrána, bude 
tentokrát, výjimečně, věnována školám 
v Otrokovicích a Příboru, které byly zde-
vastovány letními povodněmi. 

Jinak zmíněné hnutí podporuje zejmé-
na zdravotnictví. Týdnem "stonožky" 
spolupráce ledečských žáků a studentů 
s hnutím nekončí. Na ZŠ v Komenského 
ulici jsou už připraveny k odeslání do 
Norska kreslená vánoční přání, která se 
budou prodávat téměř po celém světě. 
Mladí výtvarníci tak mohou mít hned 
dvojí radost. Jejich obrázky budou dělat 
radost mnoha lidem a výtěžek za jejich 
prodej pomůže vybavit oddělení dětských 
nemocnic drahými a potřebnými přístroji. 
Vybrané děti pak hnutí "Na vlastních 
nohou" zve na vánoční koncerty, či na 
letní tábory. 

Je velmi dobře, že už u mladých lidí se 
podporuje vědomí odpovědnosti a solida-
rity. Že se to dá dělat s elánem a nadše-
ním, potvrdily naše děti v druhém 
říjnovém týdnu. OK 



PODĚKOVÁNÍ MŠ 
28. ŘÍJNA LEDEČ N.S. 

Jménem kolektivu celé MŠ 28. října, jmé-
nem všech dětí a rodičů, bych ráda poděkovala 
paní Jeřábkové a panu Vopěnkovi, kteří fi-
nancovali našim dětem autobus do bazénu 
v Kutné Hoře. Jeli jsme celkem dvakrát - 25. 
září a 16. října. 

Děkuji i pojišťovně Metal Alianz, která 
uhradila dětem vstupné do bazénu, takže celé 
dvě akce proběhly téměř zdarma. Dále bych 
chtěla poděkovat i paním učitelkám, jejichž zá-
sluhou celá akce proběhla ke spokojenosti a ra-
dosti všech dětí, což je naší největší odměnou 
a naším hlavním cílem. Práce učitelek si velice 
vážím, protože musím ledečskou veřejnost 
informovat, že v naší čtyřtřídní MS v rámci fi-
nančních úspor místo 8 učitelek pracuje pouze 
6 a všechny se snažíme, aby naše práce byla 
kvalitní, rodiče byli spokojeni a děti k nám rády 
chodily. Pro velký zájem a radost dětí, budeme 
plavecký výcvik několikrát opakovat i v jarních 
měsících. A to 16.4., 30.4., 14. 5. 1998. 

Program naší MŠ je velice bohatý, průběžně 
budeme ledečskou veřejnost informovat. Zatím 
mimo již uvedené akce (po adaptaci dětí v MŠ 
během měsíce záií), probíhá od října v naší MŠ 
pravidelná výuka logopedie, pod vedením logo-
pedické asistentky pí řed. Ludmily Zikmundo-
vé, dále hravou formou výuka francouzského 
jazyka pod odborným vedením pí učitelky He-
leny Vlasové a německého jazyka pod vedením 
pí učitelky Marie Valouškové. Další nad-
standardní nabídkou naší MŠ je ve spolupráci 
s rodiči nakupování knih a stavebnic LEGO pro 
jejich děti na Vánoce. Rodičům poradíme, do-
poručíme, objednáme a snažíme se i nákup ce-
nově zvýhodnit. 

Konzultační pedagogické hodiny pro rodiče 
jsou v naší MŠ samozřejmostí. Rodič a učitelka 
si v klidu a soukromí mohou popovídat o prob-
lémech dítěte a společně najít východisko řeše-
ní, nebo povzbuzení s profesionální 
pedagogicko-psychologickou radou. 

Každý druhý pátek v měsíci MŠ navštěvuje 
Mgr. Kutílková z ped. psych, centra Jitřenka 
v HB, která sleduje a pomáhá nám odborně 
vést děti s výchovně-vzdělávacími problémy. 

Závěrem chci za všechny naše děti požádat 
ledečské firmy, zda by také nebyly ochotné 
sponzorovat na jaře našim dětem autobus opět 
do Kutné Hory. Jedná se o částku kolem 
jednoho tisíce korun i sponzorink dalších 
aktivit MŠ k radosti dětí bychom velmi 
upřímně ocenily. Nové telefonní číslo do naší 
MŠ je 621695. 

Velice děkujeme. 
Za kolektiv MŠ 28. října 
Zikmundová Ludmila - řed. 

PODZIMNÍ REJ SKŘÍTKŮ 
NA PLÁCKÁCH 

V pátek 24. 10. 1997 se MŠ Plácky pro-
měnila v les plný skřítků a strašidel. Do pod-
zimní výzdoby mateřské školy si děti 
s velkým nadšením vyrobily všelijaké pavuči-
ny, pavouky a netopýry, které spolu s dřevě-
nými kulisami stromů vytvořily překrásnou 
dekoraci k podzimní slavnosti. Maminky na-
šich skřítků měly plné ruce práce s výrobou 
dokonalých kostýmů a masek. 

Dopoledne si děti užily spoustu legrace při 
různých hrách a soutěžích, kde dostaly dip-
lom a drobné odměny, a potom se pustili 
všichni strašáci, hejkalové a ježibaby s chutí 
do tance. 

Při vycházce do cukrárny na zákusek jsme 
stačili pořádně vystrašit zaměstnance MÚ, 
kde kromě spadaného listí po nás zůstalo 
i kousek dobré nálady. 

Celé dopoledne zářily oči malých skřítků 
nadšením, což byla nejlepší odměna všem, 
kteří se podíleli na přípravě této podzimní 
slavnosti. J. Pavlíčková, učitelka 

ČESKOSLOVENSKÝ POTLACH NA HORKÁCH 
Jak jsem slíbil, tak činím a píši něco málo o setkání trampů z celé ČR a ze Slovenska, zde 

u nás, na Ledečsku. První tento mezinárodní potlach byl na Šlovensku a pršelo. Druhý potlach 
byl v Pulčinách (na Moravě), pršelo. Třetí potlach byl na Košarisku (Slovensko) a zase pršelo. 
Čtvrtý potlach byl zde u nás a dále již nechám promlouvat účastníky tohoto potlachu. 
POTLACH U NEJVĚTŠÍHO TOTEMU V REPUBLICE - HORKY 

Po výzvách kamaráda Lupena se konání potlachu ujala T.O. Venturer Rovers z Ledče nad 
Sázavou. Sice původní myšlenka, aby potlachy byly dělány podél hranice ČR, byla zbourána, 
ale tradice alespoň pokračovala dál. Čs potlach se konal. Pro všechny bylo velikým překvape-
ním už to, kde a v jakém prostředí. Vše bylo perfektně připraveno na překrásném skautském tá-
bořišti v nádherném údolí, uprostřed lesů. Byly připraveny přístřešky, stan "velká Huba" 
- zdravotnický stan, stany pro dříve narozené, bar atd. Tomu všemu vévodil nej větší totem v re-
publice, měřící 12,60 m. Potlachoviště bylo více jak skvostné a obloženo dovedně zhotovenými 
lavičkami. Osada Venturer Rovers má svoje členy totiž odchovány ze skautského střediska 
z Ledče nad Sázavou. Škoda jen, že ve stejný čas jako loni na Slovensku, začalo pršet. Přesto 
přesně na vteřinu se západem slunce začala osadní kapela hrát píseň, věnovanou naší řece Sáza-
vě. Tony Bay - šerif osady, přivítal všechny zúčastněné, kterých bylo přes 600, zástupci osady, 
Slovenska, Moravy a Čech, zapálili oheň a mladá kamarádka Petra B. za všechny zemřelé tram-
py vložila do ohně na pagodu věnec z chvojí. Poté zazněla Vlajka, která mohutněla odrazem od 
hradby mohutných stromů. Za kamarády a Trampa pak promluvil Ďáblík. Poté byly Tony mu 
předány upomínkové dary a stanoveni dva palivci. Bez konferování, formálností, začala u ohně 
zábava. Hráli kamarádi z Ivanky, Bratislavy, Prievidze, Starej Turej, Brna, Kurimi, Znojma, 
Vsetína, Ostravy, Prahy, Písku, Děčína, Domažlic, Č. Budějovic, LedČe n.S., Kutné Hory, 
Mělníka a Plzně. Viděl jsem i kamarády z Austrálie a Michala, který přijel až z Aljašky. Mnozí 
se neviděli léta, jiní se vídávají pouze na čs. potlaších. O půlnoci se rozjasnilo nebe a vše pře-
krásně ozařoval měsíc v úplňku. Ve dvě ráno vše zahalil Dým bílé mlhy, přesto se hrálo až do 
východu slunce. Každý potom obdržel kožené camrátko se znakem potlachu, pamětní listy i ma-
teriály propagující Ledeč nad Sázavou a její krásu, šerifové osad dostali potlachový odznak. 
Potlachu se zúčastnili i redaktoři trampských časáků Puchejře, Trempovin, Toulavého kamará-
da, Trampského zpravodaje, Se verky a Trampa. Nechyběli ani kamarádi z Old Boys Brno, Old 
Pardi SM, TC-Praha, TČ Bratislava, Pořadatelé Podolského trampa, řada spolupracovníků 
z různých odvětví a redakcí. Jak jsme hovořili, všichni svorně konstatovali: bylo to pěkné a ne-
mělo to chybu. Všichni co setkání připravovali si "mákli" a připravili nejen krásné prostředí 
pro potlach, ale i nezapomenutelné vzpomínky na kamarádství bez hranic. Bez zajímavosti není 
ani to, že coby kamenem dohodil po proudu, nebo kousek dojel do Hvězdonic "pacifickým 
expresem", nachází se T.O. Hurikán, kde Bob Hurikán napsal Dějiny trampingu a 8 km proti 
proudu jsou legendární Stvoridla a před nimi Foglarova Sluneční zátoka, kde před dvěma měsíci 
právě Tony Bay se svými skauty odhaloval Foglarův památník (viz č. 9). 

Dík za tento potlach, bylo to O.k. 
Rysák a Ďáblík 
(Tento článek přepsal Antonín Bay se svolením autorů) 

SKAUTSKÁ HLÍDKA 
"Po bílé silnici skauti jdou..." - tak se to zpívávalo ani už nevím před kolika lety. A přece: staří 

skauti, členové 37. oddílu Old-skautů z Ledče, rok co rok znovu měří svými kroky silnice a silničky 
i lesní pěšiny. 

To na Šumavě, kde každým rokem koncem srpna, si postaví plátěný domeček - stan - a na deset 
dní jim patří důvěrně už známé, za tolik let opakovaného setkávání, cesty do světa Klostermanno-
vých lesních samot, do kraje lesů i plání, potoků i slatí. Na deset dní zamění zdejší posázavské údolí 
a kopečky za ty větší a lesy, ve kterých utěšeně přibývá smetí a odpadků za "hábit šumavského 
smrku", za přírodu dosud čistou, kde můžeš ještě potkat jelena anebo se napít z pramene. 

Letos se pro nás opět otevřela "Trávničkova cesta" k Prášilskému jezeru. Říkáme jí tak podle 
hajného z Prášil, pana Trávníčka, který nám ji kdysi ukázal, ač byla ještě do loňského roku neprů-
chodná, protože vedla první zónou národního parku. Teď už ale je značená jako turistická stezka 
a proto jsme mohli potkávat cestou i jiné návštěvníky tohoto dříve nepřístupného jezera. A odtud 
nás po překonání stoupání více než 450 metrů a vzdálenosti celkem necelých deseti kilometrů při-
vedla cesta na Poledník (1315), kde stojí betonová věž kdysi vojenského objektu, zvaná "Špačkár-
na". Odtud je rozhled hluboko do Bavor, ke hradu Falkenštejnu, Javorům nad Železnou Rudou, ale 
i na druhou stranu, k Javoří a Modravským slatím. Čeho jsme si dobře všimli - nikde žádné odpad-
ky, papíry, sáčky od svačiny, nebo odložené kočárky či televizory. 

Rádi se vracíme tam, kde se nám líbí a tím více nás po návratu trápí, jak si tu svoji krajinu tady 
u nás kazíme sami, ač by mohla být stejně hezká, třebaže trochu jinak, než ta šumavská. Všimněte si 
třeba, jak nám mnozí nevychovanci "krášlí" ulice města, ale i silnice kolem - hlavně motoristé - od-
hazováním odpadků přímo z okének svého pěstěného miláčka. Těch krabiček od cigaret, nápojů, 
igelitových obalů, plechovek ... Ruku na srdce: nepatříte také mezi ty, pro něž je pojmenování ná-
zvem z říše zvířat vůči oněm tvorům nespravedlivé ? 

OLD-skauti - OS 37 Ledeč n.S. 

SMUTNÉ VÝROČÍ 
Letos je tomu již 55 let, co první transporty odvážely občany z Ledče a okolí na nucené práce 

do Říše. První transport odjížděl do Vídně v září 1942 a druhý v říjnu téhož roku do Aschersle-
benu u Berlína do Junkers Werke. V transportu, který vezl i mě, bylo asi dvacet občanů z Ledče, 
starých kolem dvaceti let. Celý vlak měl na starosti Vladimír Lang z Brna, který byl, jak se říka-
lo: "dolmeč-fírer". Celkem zde bylo přibližně 400 dělníků všech oborů - krejčí, holiči, číšníci, 
duchovní i seminaristé z Brna a hlavně chudívkluci, kteří neměli žádnou protekci na "arbeitsam-
tu". Z Ledče byli odvezeni - J. Starosta, V. Šebek, VI. Pražák, L. Čech, L. Vítů, E. Doubek, ze 
Zahrádky - Fr. Dvořák, A. Tůma, J. Brůna, T. Jančů, J. Kopecký, J. Vošický a další. Jak jsem si 
zjišťoval v časopise "Naše beseda" (informační zpravodaj svazu nucené nasazených občanů za 2. 
světové války), většina kamarádů nežije. Zemřeli následkem utrpení v lágrech v nacistickém le-
teckém i jiném zbrojním průmyslu nebo koncem války, když se východní a západní fronty při-
bližovaly, při intenzivním bombardování leteckých svavzů angloamerických letadel. Podle článku 
poslance Pavla Dostála v "Právu", nás z protektorátu Čechy a Morava bylo asi 640 000, ale rok 
1945 nepřežilo 6000 "nasazených". Ti zahynuli při práci s výbušninami, při náletech a v na-
cistických věznicích za sabotáž proti německé říši. Za utrpení v lágrech, za ponižování ně-
meckými "nadlidmi", za hlad, utíkání do krytů během bombardování (kdo to nezažil, neuvěří!) 
a za promarněná krásná mladá léta, mně bylo 17 a půl roku, jsme se vůbec nedočkali ani omlu-
vy, ani slibovaného odškodnění, kterého se už ani nedočkáme, neboť je nám většinou daleko 
přes sedmdesát let a jsme sužováni nemocemi a strachem, aby se už ta doba nikdy neopakovala. 

Napsal jsem toto za všechny mrtvé a živé a hlavně proto, aby dnešní mladí lidé věděli, co 
naše generace zkusila. Vladimír Pražák 



STARÝ LEDECSKY HŘBITOV 
Starý ledečský hřbitov vznikl zřejmě 

krátce po postavení kostela Nejsvětější 
Trojice na jihovýchodní straně Ledče 
v roce 1585. Svým nákladem tento kostel 
postavili ledečtí měšťané. Hřbitov, který se 
do té doby rozprostíral kolem dolního 
kostela sv. Petra a Pavla, již nevyhovoval 
jak rozlohou, tak i z hygienických důvodů. 
Bylo zde pohřbeno mnoho významných 
i obyčejných lidí z města i okolí a ti všichni 
zde leží, odpočívajíc po ukončení své ži-
votní pouti. Ta byla pro každého jiná, zají-
mavá i všední. Někteří jsou již dávno 
zapomenuti a tak v současné době můžeme 
zaznamenat pouze ty, jejichž hrob je za-
chován a neztratil se v minulosti. 

Na hřbitov vejdeme z ulice Z. M. Kudě-
je kovanou branou, která je ukázkou umu 
místních kovářů. Pokud se dáme vlevo, při-
jdeme k hrobům knihařů Josefa Růžičky 
(1847-1909) a Karla Škvora (1898-1984) 
a hned vedle odpočívá stavitel ing. Franti-
šek Brož (1868-1908). Dodnes má po něm 
město památku - vilu "Brožovku" v Horní 
Ledči, kterou postavil v roce 1903. Na 
kostele se v omítce zachovalo několik ná-
hrobních desek. Nápis nám oznamuje, že 
zde je pochován lékárník Jan Hlaváč 
(1819-1889) se svou ženou Leopoldinou 
(1816-1901). Jsou to rodiče významného 
ledečského rodáka, hudebního skladatele 
a dirigenta carského orchestru v Rusku -
Vojtěcha Ivanoviče Hlaváče. Na dalších 
deskách jsou zaznamenáni: děkan P. Vác-
lav Jedlička, který zemřel v roce 1850 a P. 
Antonín Štika, ledečský vikář a děkan 
(1802-1886). Naproti vchodu do kostela 
jsou uloženy ostatky P.Václava Vačkáře -
ledečského vikáře a děkana (1866-1937). 
Byl autorem brožurky o historii kostela sv. 
Petra a Pavla, vydané v roce 1931. Dále je 
zde hrob dalšího kněze P. Josefa Šimka 
(1878-1945). 

Horní hřbitovní cestou přijdeme k hro-
bům: Vojtěcha Nosakoviče (1868-1934), 
majitele letohrádku v Horní Ledči, MUDr. 
Františka Zeleného (1865-1916), který byl 
celý svůj život lékařem v Ledči a v letech 
1913-J8 dokonce starostou města. Hrob 
Jana Šádka, významného městského notáře 
(1850-1911) je hned opodál. Odpočívá zde 
i hostinský Jan Hereš (1840-1917), ten byl 
rovněž v letech 1899-1913 starostou města. 
Další hrob nám připomíná známou ob-
chodnickou rodinu Loukotkovu. Velký po-
mník patří významnému českému 
politikovi Ing. Eustachu Neubertovi (1856-
1907), rytíři c.k. ^železného řádu koruny, 
poslance sněmu Českého království a ná-
městku primátora Prahy. Je zde pochován 
i jeho syn Dr. Karel Neubert (1890-1927), 
byl československým konzulem v USA. 
Krásný pomník od táborského sochaře Ru-
dolfa Kabeše má rodina Veselých. Je zde 
pochována Anna Veselá (1897-1920), 
neteř profesora MUDr. Arnolda Jiráska, 
známého českého a světového chirurga. 
V těchto místech je pochován i hoteliér Jan 
Hradecký (1893-1939), dlouholetý majitel 
hotelu Sázava. Umělecký pomník od so-
chaře J.V. Škody nás přivádí ke hrobu aka-
demického malíře a majitele ledečské 
papírny v Podolí Míly Beránka (1888-
1937) a jeho synů - Radana a Tomáše. 
Hned vedle je polozničený hrob Terezie 
Brychové, roz. Hlaváčové (1883-1906), 
byla manželkou lékárníka Františka Brycha 
a neteří hudebníka V. I. Hlaváče. Karel 
Kolář (1901-1988) byl známým ledečským 
cukrářem. Svůj obchod měl na náměstí 
Svobody. Na protilehlé straně je hrob 

.Karla Kosa (1877-1946), který vlastnil ob-

chod s textilem na náměstí. Další umělecký 
pomník Krista, od sochaře Č. Vosmíka, 
patří ledečskému děkanovi P. Vojtěchu Ka-
mešovi (1866-1908). Hrob rodiny Novo-
packých, majitelů hotelu Koželužna, 
najdeme opodál. Odpočívá zde ještě Jan 
Novák (1887-1942), ledečský řezník, který 
měl obchod na náměstí Svobody a děkan 
z Herálce P. Jan Ráček (1844-1933). 

Na křižovatce cest stojí vysoký ltinový 
kříž s Kristem na kamenném podstavci. Na 
spodní části je deska, připomínající, že zde 
jsou uloženy ostatky děkana Studeneckého 
(1821-1902). Opodál je pohřben Karel 
Schmidt (1870-1951), byl ministerským 
radou a lovčím prezidenta T.G. Masaryka. 
Další náhrobek nám připomíná, že zde od-
počívá Jan Hintnaus (1882-1940), majitel 
obchodu se železářstvím na náměstí. Pocho-
vána je zde i rodina Šebových, Ferdinand 
Šeba (1850-1923) byl barvířem a spolu-
zakladatelem ledečského Sokola. S ním zde 
odpočívá i jeho syn, Jan Šeba (1886-1953), 
slavný rodák, legionářvspolupracovník T. G. 
Masaryka a M. R. Štefánika a vyslanec 
Československé republiky. Dalším ob-
chodníkem se železářským zbožím na ná-
městí byl Rudolf Havel (1888-1973) a vedle 
jeho hrobu odpočívá rodina Reitmayerova. 

Antonín Reitmayer (1857-1940) byl řídí-
cím učitelem v Pavlově, zakladatelem ha-
sičské župy ledečské (Raitmayerovy). Tato 
župa sdružovala v roce 1937 třicet pět ha-
sičských sborů z celého Ledečska. S ním 
zde leží jeho syn, Antonín (1885-1950), 
dlouholetý ředitel měšťanské školy v Ledči 
n.S. a jeho dcera Jindřiška (1887-1967), ří-
dící učitelka dívčí školy. 

Nelze nevzpomenout hereckých úspě-
chů slavné ledečské ochotnice Boženy 
Baklové (1886-1965) a jejího muže Vojtě-
cha. S oběma je spjata historie ochotnické-
ho divadla ve městě. Blízko tohoto hrobu 
jsou pochováni Uhlířovi a Dymákovi, je-
jichž potomci pečou dodnes kvalitní chléb 
i pečivo. V prostřední řadě přijdeme 
k hrobu známého ledečského fotografa 
a redaktora, Miroslava Reichmanna (1938-
1986). Deska na novogotickém sloupu nám 
připomíná, že zde byl pochován ledečský 
děkan P. Josef Pacák (+1862). Na vedlej-
ším sloupu si přečteme, že zde odpočívá 
skelmistr a statkář z Pavlova, Jan Vágner 
(1811-1879). Vedle bývalé márnice je po-
chován tragicky zemřelý nadporučík Rudé 
armády Leonid Nikolajevič Zelencev. Tra-
gicky zahynul při chytání ryb granátem 
v Podhájí v roce 1945. Vzpomínkou na 
mlynáře je hrob Františka Seidla (1814-
1896). Byl mlynářem ve spodním le-
dečském mlýně. Dalším děkanem, který 

zde odpočívá, je P. František Vorlíček 
(1821-1894). Převážnou část života zasvě-
til duchovní práci ve městě. Prvním le-
dečským lékařem byl MUDr. Maxmilián 
Růžička (1814-1890). Za svoji práci byl 
vyznamenán mnoha řády a vyznamenání-
mi. Ve stejném hrobě je pochován i jeho 
příbuzný, vrchní lesní rada, Vladimír Ho-
řejší (1856-1938), dlouholetý ředitel 
velkostatku Ledeč - Vrbice. Nad oběma ční 
jeden z nejlepších pomníků na hřbitově od 
Stanislava Suchardy. O kousek dál naproti 
je hrob továrníka Antonína Vorlíčka 
(1893-1971), majitele dvou továren na 
obuv a jeho tchána, ševce, Stanislava 
Littmana (1864-1950). Vedle je hrob ředi-
tele školy a dlouholetého ledečského sta-
rosty Emila Čecha (1885-1949). Byl 
starostou v letech 1931-1940 a 1945-1948. 
Opodál najdeme hrob obětavého učitele 
a dlouholetého kustoda muzea v Ledči, 
Eduarda Doubka (1897-1967) a jeho syna, 
RNDr. Eduarda Doubka (1922-1994), pro-
fesora na ledečském gymnáziu a autora ně-
kolika historických knih. Byl též 
příznivcem sportu, turistiky a ochotnického 
divadla. Za zmínku stojí i hrob rodiny Ri-
charda Prokeše (1878-1943). On a jeho syn 
Oldřich (1911-1980), který zde také odpo-
čívá, byli ledečskými kominíky. Spodní 
řadu otevírá hrob rodiny Hruškový. Josef 
Hruška (1900-1971) byl vynikajícím her-
cem ochotnického divadla a příznivcem so-
kola. Ve vedlejším hrobě odpočívá ředitel 
nadačního velkostatku Ledeč-Vrbice, 
italský legionář, Jan Žák a jeho snacha, 
dlouholetá ředitelka městské knihovny 
v Ledči, Věra Žáková (1922-1994). Opodál 
odpočívá Alois Škarvada (1867-1941), dě-
deček současného titulárního biskupa lito-
myšlského a generálního vikáře pražského 
ThDr. Jaroslava Škarvady. Naproti je hrob 
Čeňka Františka Císaře (1885-1945), to-
várníka, a jeho bratrů, spolumajitelů sklá-
ren. Hrob Františka Fiedlera (1913-1991), 
redaktora a ledečského literáta. Další hrob 
patří P. Josefu Hokemu (1873-1940), 
konsistornímu radovi a biskupskému notá-
ři. Opodál odpočívá známý ledečský 
bohém, ochotnický herec a sportovní čini-
tel, Jaroslav Minařík (1905-1957). Jan 
Vostatek (1863-1949), majitel první le-
dečské tiskárny v Hrnčířích. V hrobě leží 
i jeho příbuzný, bývalý tajemník městské-
ho úřadu, František Katzer, spoluzakladatel 
parku na Šeptouchově a dlouholetý kroni-
kář města. Josef Bašta (1882-1945), le-
dečský obchodník a starosta města Ledče 
n.S. v letech 1930-31 a 1940-45. Jan Rutter 
(1886-1922), hodinář na náměstí, zaváděl 
i různé technické novinky. Poprvé zhotovil 
hromosvod na věž kostela sv. Václava 
v Chřenovicích. Jeho syn, Jan Rutter 
(1905-1968) byl velkým přítelem spisova-
tele Z. M. Kuděje. Odpočívá zde i hos-
tinský Josef Škvor (1879-1946). Měl 
hospodu u nádraží v Lipové ulici. Největší 
vojenskou hodnost mezi ležícími na hřbito-
vě má plukovník Zdeněk Vltavský (1894-
1963) ruský legionář, vojenský atašé 
v Paříži a Londýně, velitel tankových vojsk 
v Milovicích. Tento rok zde bylo pohřbeno 
i tělo Josefa Macháčka (1945-1997) 
hospodského, fotografa a redaktora. 

Tak se uzavírá malý výčet známých ob-
čanů odpočívajících na tomto hřbitově. 
Možná budou někteří chybět, upadli v za-
pomnění nebo nejsou vyznačeni na ná-
hrobcích. Návštěvník hřbitova si bude 
moci udělat alespoň malou představu o li-
dech, kteří zde odpočívají. 

František Pleva 



PODZIM: SKRYTE RADOSTI, 
TÁHLÉ NÁŘKY 

Na stráni za naším barákem kluk Hrušků, ve vytahaných teplákách a tlustém svetru pouští 
draka. Hruška běží do kopce a drak vyzvedáván studeným protivětrem úměrně stoupá. V jedné 
chvíli se kluk zastaví a začne od sebe draka vzdalovat, rozmotává klubko motouzu a dává té 
papírové stvůře větší volnost, drak se vzpíná a prudce třepetá krepovým ocasem. Dívám se na to 
přetahování z okna, z pozorovatelny umístěné vlastně uprostřed. Dole na zemi postavička se 
zakloněnou hlavou, nahoře šklebící se drak, posměšný satyr, černý našeptávač nakukující 
z výšky na tu odranou podzimní zeměvýseč, plnou vláčného pinožení, opadání a skrytých 
malých radostí. A čím víc ten dráček stoupá, tím více světa pod sebou vidí a slyší. 

Slyší to dlouhé a táhlé zvolání ze dna vypuštěného rybníka uprostřed luk: "Huuurrrráááá, 
mááááám ho! Mám ho! Mám ho! Juchuchu." To po několikatýdenním hledání jakýsi inženýr 
z města, v holínkách, s lopatkou a sítkem našel na dně snubní prsten, který tam v létě při 
koupání ztratil. 

Slyší toho Čeňka Vosiku, zasloužilého včelaře, co nosí ohmataný klobouček jen tak 
přilípnutý ke hlavě, jak spílá na městečku: "Co ty včely špatnýho můžou udělat, řekněte, co 
špatnýho, dyk to sou tvorové Boží a všechno hnusný je jim cizí. Představte si, že mi je někdo 
vy vraždil... jdu takle odpoledne ke včelínům a koukám jak zjara, všade hrobový ticho, chci 
zezadu otevřít boudu a najednou to vidím. Všade po zemi černo, tisíce mrtvolek včel, moh bych 
s nima sejt. To víte, hned sem se rozbrečel, vždyť kolem nich skáču celej život a boháč se 
přitom ze mě nestal. Hned sem běžel pro mámu, pak pro včelaře ze vsi a v tom zmatku úplně 
zapomněl na policajty. Takže když tam přišli večer, našli desítky otisků. Někdo ucpal česla 
a chemický rozbor ukázal, že dovnitř ještě nastříkal sprejem. To se tady u nás nikdá nestalo! 
Tuhle votrávili Rajdlovy bažanty na výstavě zvířectva, snad ze závisti. Co je to za dobu, když se 
lidi vyžívaj na zvířatech?" 

A slyší i to dohadování místního zastupitelstva v hospodě: 
- "Já to říkat nebudu, já se tam do tý jámy složim, neblázněte prosimvás. Takhle mladej 

člověk, náš starosta, znal jsem ho od mládí, a teď mu mám mluvit nad hrobem? Ať to říká 
kronikář." -"Chlapi, já fakt koktám, já tu řeč napíšu, ale nepřečtu, ať to říká pošťák, ten má 
hluboký hlas." - "Hele, mně stačí roznášet to parte, ruka se mi klepe jak osika, dávám to lidem 
do schránky a utíkám, než abych viděl to jejich překvapení..." - "Tak kdo má chuť, teda, kdo má 
silný hlas?" - Teď, koukám. Hruškovi se napnutý motouz najednou přerval a on zůstal 
zkameněle stát jak bezmocná haluzka. Drak, místo toho, aby ulétl do nevidění a neslyšení, 
zhučel dolů podoben střelenému ptáku a zlámal si o oraniště svůj dřevěný vaz. 

Miloš Doležal 

MALÉ ZAMYŠLENÍ 
Po uplynutí prvního čtvrtletí školního roku 

nebude jistě na škodu zamyšlení nad 
některými výchovnými otázkami. 

28. března letošního roku jsme si 
připomněli 405. výročí narození zakladatele 
moderní pedagogiky, Jana Amose 
Komenského. Ten kromě jiných vynikajících 
myšlenek vyslovil také tuto: "Škola bez kázně 
je jako mlýn bez vody". 

Děti, které přicházejí do škol v šesti 
letech, přinášejí si z domova vypěstované 
návyky. Jsou-li to návyky kladné, jsou 
prospěšné celé třídě a učitelé je rádi vítají, 
jsou-li však záporné, poutají učitelovu 
pozornost a snahu o nápravu a ve větším 
měřítku ztěžují a zpomalují celý vyučovací 
i výchovný proces, ba narušují velmi průběh 
vyučování. Docházíme k závěru, že 
nejdůležitějším kladným návykem 
přineseným z domova do školy je 
ukázněnost. 

Rodina je výchovným činitelem, který je 
pro budoucí vývoj dítěte rozhodující. Dítě 
ukázněné je pro školu přínosem, dítě, které si 
přináší s sebou řadu záporných návyků, je 
naopak velkou zátěží. 

Na co by tedy rodiče měli dbát, aby jejich 
děti neztěžovaly škole její výchovnou úlohu, 
ale naopak především svou kázní 
podporovaly úsilí školy po všech stránkách? 

Abych jejich snažení podpořil, předkládám 
jim to, co jsem zcela náhodně přečetl 
a stručně zaznamenal. Doufám přitom, že 
bude všemu správně porozuměno. 
Stručný záznam přečteného: 

1. Dávejte dítěti od malička všechno, co 
chce. Tak poroste v přesvědčení, že má 
právo na všechno na světě. 

2. Když dítě říká ošklivé slovo, smějte se 
tomu. Bude si myslet, že správný 
chlapík tak mluví 

3. Nesnažte se o žádnou mravní výchovu. 
Říkejte: "Až mu bude 18 let, ať si vybere 
sám způsoby svého chování a také to, 
čemu chce na světě věřit". Vybere si, až 
Vám budou oči přecházet. 

4. Nikdy nic dítěti nezakazujte. Až bude 
později zatčen pro krádež auta, bude 
přesvědčen, že společnost mu ubližuje. 

5. Pilně po něm uklízejte, co nechá 
povalovat. Tak v něm vychováte jistotu, 
že odpovědnost za vše mají ti druzí. 

6. Nechte ho číst a dívat se, na co chce. 
Příbor a talíř mu po jídle umývejte, ale 
na duševní potravu mu ponechejte 
kdejaké odpadky. 

7. Hádejte se před dětmi. Vyroste v nich 
přesvědčení, že ony za nic nemohou, 
vším jsou vinni ostatní. 

8. Dávejte dítěti peněz, kolik chce, ať si je 
nemusí vydělávat. Přece chcete, aby 
Vaše dítě mělo lepší život, než jste měli 
Vy. Až mu budou jednou chybět, půjde 
si je vzít s pistolí v ruce. 

9. Obskakujte je stále a plňte všechna jeho 
přání v oblečení, hračkách a pohodlí. 
Vychováte sobce neschopného omezit se 
kvůli druhému. Zajistíte mu tak, že se 
v pozdější době jeho manželství brzy 
rozpadne. 

10. Vždy ho proti všem obhajujte. Učitelé 
jsou proti němu zaujatí, spolužáci mu 
ubližují. Naučí se nevidět a neuznat svou 
chybu. Postaráte se tak, že s ním nikdo 
nevydrží na pracovišti ani doma. 

11. Až z Vašeho dítěte bude ničema, honem 
začněte prohlašovat, že si od malička 
v ničem nedal říci. 

12. Připravte se na těžký a bolavý život. 
Vaše děti se Vám o něj postarají 
spolehlivě. 

Ten, kdo své úvahové myšlenky sestavil, 
nemínil jistě rodiče strašit, ale chtěl jim 
dopomoci k přemýšlení o sobě a svých 
dětech. Jestliže dnes slyšíme, že jsou i děti, 
které poroučejí svým rodičům, a ti si s nimi 
vůbec nevědí rady, jsou to určitě důsledky 
jejich nesprávného jednání a jejich vztahů 
k dětem. 

Budou-li rodiče přísní sami k sobě a stejně 
přísní ke svým dětem, ale přitom klidní, 
mírní, chápající a trpěliví, nemohou shora 
uvedené případy nastat. 

Má-li pak škola plnit dobře své 
vyučovací i výchovné poslání, je třeba, aby 
z rodin přicházely do školy správně 
vychované děti, především ukázněné 
a ohleduplné ke spolužákům, nikoli zcela 
bezohledné a velmi agresivní, jak jsme toho 
nyní svědky. Jen v naprostém klidu 
a soustředění ze strany žáků mohou učitelé 
předat své znalosti, dovednosti 
a charakterové vlastnosti i své myšlenkové 
bohatství svěřeným dětem. 

Stanislav Matějek 



NEJEN K MODLITBĚ 
ZVE ZVON 

Na kostelní věž naši dávno sedl pták 
tak tichý - tichý 
byl on snad oním beránkem 
jenž snímá hříchy ? 

Za horkých dnů, to v poledne, 
jen šeptal lidu -
až už tvé srdce nebude moci, 
já pro ně si přijdu. 

A večer už nešeptal, jen zval a zval 
do háje olivového -
sám jak by také už chtěl odletět 
beránek srdce nepokojného. 

V minulém vydání Ledečskych novin 
jsem se jen v kostce zmínil o Ústavu pro 
mentálně postižené muže v Háji u Ledče 
nad Sázavou. Také jsem uvedl, že v po-
vědomí občanů města se o jeho proble-
matice jako i o problematice sociální 
péče mnoho neví. Byl bych rád, tak jako 
většina zaměstnanců tohoto ústavu, aby 
se tito lidé přirozeně začali integrovat do 
naší společnosti. Málokdo si totiž uvě-
domuje, že do podobných problémů se 
může dostat kdokoliv z nás, lépe řečeno 
našich blízkých, ať už vlivem psychické-
ho přetížení, úrazem, či j inou zákeřnou 
nemocí. V naší společnosti žije zhruba 
5 % občanů umístěných v podobných 
ústavech. Je to malé procento? Poslední 
článek vyšel před 6. ří jnem 1997, kdy se 
v Háji u Ledče n. S. sešlo na pracovní 
poradě k této problematice zhruba okolo 
45 vedoucích pracovníků z východo-
českého regionu. Chtěl bych veřejnost 
informovat o jejích výsledcích. Protože 
se v naší, neustále se formující spo-
lečnosti, naráží na legislativu, byla prob-
lematika této porady zaměřena do 
několika oblastí, ve kterých j sme se sna-
žili pomocí praxe ukázat na nedostatky 
v legislativě, ale také pomoci začlenit 
různě postižené občany do běžného ži-
vota a v neposledním j sme hledali cesty 
úsporných opatření v dnešní nelehké 
ekonomické situaci. Bylo by velice 
těžké a asi i nezáživné obšírně hovořit 
prostřednictvím tisku o celkových 
a jednotných závěrech této pracovní po-

(pokračování) 
rady, ale protože byli přítomni zástupci 
poslanců (ing. Novák - ODS), OkÚ 
(přednostka ing. J. Přibylová a Mgr. 
Spíglová) a zástupce města pan starosta 
Hálek, věříme, že naše návrhy na změny 
k lepšímu v této oblasti nebudou jen 
pouhým konstatováním. Snaha Okresní-
ho úřadu, který j e zřizovatelem tohoto 
zařízení, pomoci k bezproblémovému 
chodu tohoto zařízení je patrná, i se zá-
stupci Měst. úřadu v Ledči n.S. byla 
veškerá jednání vstřícná, ale to vše 
nestačí. Je nutné dořešit i vztahy s Psy-
chiatrickou léčebnou v Havlíčkově 
Brodě, s opatrovnickým soudem, ale to 
vše jsou provozní a lépe řečeno interní 
záležitosti, které veřejnost příliš zajímat 
nebudou. Co by však mohlo být zají-
mavé pro kteréhokoliv občana a v čem 
by mohl být kdokoliv z nás nápomo-
cen, j e otázka začlenění ústavu a jeho 
obyvatel do běžného života města. 
Chceme udělat dny otevřených dveří, 
aby se kdokoliv mohl dozvědět , že 
v takovémto "domově" j e docela zají-
mavý život. Vzpomenu j en několik 
akcí: opékání selete, vuřtů, zájezdy do 
ZOO, na pouť do Světlé n. Sáz., na 
hrady a zámky, estrády, karneval, 
plesy s družebními ústavy, taneční 
soutěže, sportovní hry, návštěva cirku-
su, různých sportovních a kulturních 
akcí ve městě, lyžařský kurs, zájezdy 
do j iných zařízení, ale i zahraniční zá-
jezd, oslavy různých svátků, Mikuláš, 
Vánoce, Vel ikonoce a další. 

Sami kluci jsou schopni různých prací 
- výtvarných, pěstování zeleniny, strom-
ků, okrasných keřů, vyčištění okolního 
lesa, úprava cesty k zastávce Vilémovice 
a podobně. Kluci (toto slovo mi bylo mi-
nule vytknuto, ale i když ne věkem, tak 
mentalitou jsou opravdu kluci) rádi pra-
cují. Už minule jsem vyzýval různé 
organizace, podniky a soukromníky, aby 
nám nabídli různé drobnější rukodělné 
práce. Zatím žádná odezva. Na veškeré 
činnosti jsou nutné i finanční prostředky, 
uvažujeme o hrnčířském kruhu a vypalo-
vací peci, ale kde na ni vzít. Přesto bych 
chtěl touto cestou poděkovat f i rmám 
i soukromníkům, kteří nám poskytli 
většinou materiální pomoc, jako Sklárny 
Tasice, Atco Jiřice u Humpolce, sklárny 
Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou, 
Dingo Ledeč, Intex Ledeč, jsou přísliby 
od Jasu Ledeč a Sudexu Ledeč. Pokud 
jsem na někoho zapomněl, ať mi promi-
ne, určitě to není poslední článek a po-
děkování za jakoukoliv pomoc. Ale na 
co nechci a nesmím zapomenout, j e mé 
upřímné poděkování personálu ústavu za 
ochotu pomoci nejen mně samotnému, 
ale také za vše, co se snaží pro naše 
kluky udělat. Není to zaměstnání, povo-
lání, ale poslání, které stojí mnohdy 
hodně psychických i fyzických sil 
a odříkání. 

Takže ještě jednou díky za vše, přeji 
hodně hezkých chvil v tomto domově. 
Buď každý vítán, kdo v dobrém přichá-
zíš. J. Hnik 

Třikráte blažená ruka, jehož ráno ho znovu tam najde 
a pohladit bude ho smět -
třikráte blažené srdce, jež o něj zazní 
třeba i naposled. 

CO JE TO DOMA 

Stává se někdy, že se zaposloucháme do hlasu zvonů, ať už těch 
slavných pražských, nebo jen na malé vesnici při klekání. Jejich hlas se 
nese staletími a doléhá k nám i dnes jejich připomínka. 

Také v Ledči můžeme každý den slyšet hlas zvonu. Žel historie le-
dečských zvonů, zejména ve věži kostela sv. Petra a Pavla, je velmi po-
hnutá a vlastně do dnešního dne smutná. 

První známá pohroma přišla na zvony tohoto kostela při velkém po-
žáru v roce 1806. Kostel měl v té době šest (!) zvonů. Paradoxně přežil 
tuto pohromu jen nejmenší z nich - 97 kg vážící umíráček, pocházející 
z roku 1576. Takového množství a velikostí se kostel už nikdy nedočkal. 
Nové zvony byly zavěšeny po opravě kostela v roce 1827. Pro dva ze tří 
zvonů nastal osudový den 25. 10. 1916. V tento den je rakouští vojáci 
rozbili a odvezli pro potřeby první světové války. Nejmenší z nich -
Václav, přišel na řadu za rok. 

O šest let později se věřící znovu složili a zakoupili u zvonařské 
firmy Diepold z Prahy znovu tri zvony. Ale i těmto zvonům nebylo do-
přáno dlouhého "zvonění". V roce 1942 si pro dva největší přišli Němci, 
aby jejich ušlechtilý kov přelili na válečnou zbroj. 

Do dnešního dne si kostel sv. Petra a Pavla k novým zvonům nepo-
mohl a my, občané města, můžeme slýchat jen ten jediný zbylý - umírá-
ček. 

Ale i tady "zvoní" na lepší časy. Z iniciativy pana děkana Srnského 
a věřících vznikla sbírka na zvony nové. I když sbírka je teprve na začát-
ku, podařilo se nashromáždit solidní základ pro to, aby bylo možné za-
hájit jednání o výrobě nového zvonu (zvonů) u věhlasné zvonařské 
firmy Manoušků ze Zbraslavi, jejíž stopy zvonařského řemesla najdeme 
i u nás - kostel sv. Trojice, Bohumilice, Sačany. K řemeslu zvonařů, 
speciálně rodu Manoušků, se na stránkách LN ještě brzy vrátíme. 

Nejdůležitější ovšem nyní je získat dostatek finančních prostředků na 
zhotovení těchto zvonů. Věřím, že nejen věřící budou ti, kteří přispějí na 
šlechetný počin, že si všichni uvědomíme, že krásná hra zvonů patří ke 
koloritu každého města. Pokud se rozhodnete přispět i vy - obraťte se 
prosím přímo na děkanský úřad při kostele sv. Petra a Pavla, nebo 
prostřednictvím účtu č. 306153-528/0800 u České spořitelny v Ledči n. 
S. Vaším laskavým přispěním tak budou znít zvony na kostelní věži, ale 
i v srdcích všech laskavých a šlechetných lidí. . O K 



SPORT PRO ODVÁŽNÉ 
21. září t.r. se jel v Habreku zahajovací 1. ročník závodu o pohár obce Habrek ve sjezdu 

horských kol. Z hlediska normálního člověka jde o sport skutečně jen pro odvážné jedince. 
Jízda po trati z prudkého zalesněného svahu s řadou přírodních i umělých překážek připo-
míná spíše kaskadérské výkony. Je paradoxem, že se tato trať nedá normálně pěšky sejít, 
zatímco na kole se zde závodí. 

Závod byl vypsán ve čtyřech kategoriích. Junioři, veteráni, muži a ženy. Na startu se 
sešla silná konkurence z celé republiky. Každý z účastníků musí být vybaven tzv. povinnou 
výbavou, která se skládá z chráničů kolen, loktů, hrudníku a páteře, dlouhé rukavice a sa-
mozřejmě přilba. 

Nápad uspořádat takovéto závody v Habreku vzešel od místních nadšenců: bratrů Casko-
vých, z nichž starší Petr je hlavním organizátorem^, Pavla Borovského a bratří Dudáků z Bělé. 
Tito závodníci se zúčastní všech závodů Poháru České republiky. Někteří z účastníků jeli na 
strojích, jejichž cena přesahuje částku daleko přes sto tisíc korun. Samozřejmě není možné, 
aby se takovýto podnik obešel bez sponzorů. Byli jimi: Jízdní kola Ledeč n.Sáz., výrobce od-
pruženého rámu Dudák Bělá, Bohemia Světlá n. Sáz., Dingo obuv Ledeč n.Sáz., ZD Jedlá, 
potraviny Aperit Mendl, Catus Havl. Brod a cukrárna Habrek. 

Pro první tři nejlepší závodníky z každé kategorie byly připraveny velmi hodnotné ceny. 
Přálo počasí, bezchybně fungovalo občerstvení a tak panovala všeobecná pohoda. 

Vlastní závod, kterému předchází seznámení s tratí a měřený trénink, se jede na dvě 
kola a do výsledku se započítává lepší dosažený čas. Z místních borců se umístili: V kate-
gorii mužů - Pavel Borovský na čtvrtém místě a Vladimír Dudák ml. na osmém místě. 
Mezi juniory - Caska Ivo na místě sedmém a bratří Krajíčkové na osmém a devátém místě. 
Mezi veterány skončil Dudák VI. st. na místě druhém. Výsledky jistě velmi pěkné. Přejeme 
všem do budoucna hodně zdraví a ještě lepší výsledky. Všichni zúčastnění byli s průběhem 
a organizací závodu spokojeni a těší se na další ročník. 

Poznámka na závěr: Takovémuto podniku by rozhodně slušela větší publicita. 
Jan Fulín 

Půl roku y lize 
Mladší dorostenky oddílu házené TJ 

Kovofiniš Ledeč v letošním roce vybojova-
ly postup do nejvyšší soutěže v ČR I. ligy. 
Po skončené podzimní části soutěže jsou 
sice v tabulce na předposledním devátém 
místě, ale pro házenkářský oddíl je to i tak 
velký úspěch, neboť nejvyšší dorostenecká 
soutěž se do města vrátila po 20 letech. 

Děvčatům se podařilo vyhrát pouze ve 
dvou utkáních a získala tak 4 body do ta-
bulky. Pro řadu hráček je přechod do I. ligy 
provázen řadou problémů, protože si musí 
zvyknout na větší náročnost soutěže hlavně 
jak na domácí půdě, tak při zápasech na 
hřištích soupeřů, na některé hráčky působí 
značným psychickým tlakem. To všechno 
je nováčkovská daň nejvyšší soutěže. Čle-
nové oddílu házené a trenér však věří, že 
zodpovědným přístupem k přípravě během 
zimní přestávky hráčky získají patřičnou 
fyzickou kondici, herní připravenost i sebe-
důvěru a v jarní části soutěže se j im podaří 
získat dostatečný počet bodů pro udržení 
této nejvyšší soutěže v našem městě. 
Všichni by byli velice rádi, kdyby se také 
u místních podnikatelů podařilo zajistit 
dostatečné množství finančních prostředků, 
protože jenom doprava hráček k utkáním 
po celé české části naší republiky je v sou-
časné době značně drahá záležitost. V pod-
zimní části soutěže v jednotlivých utkáních 
nastoupila děvčata: 

Br. Trpišovská Zlata, Holendová Eva, Vonde-
nová Markéta 
Hráčky: 
Tesárková Andrea, Andělova Radka, Žáčkova 
Markéta, Trpišovská Martina, Dočkalová Zu-
zana, Měkotová Hana, Viktorova Lucie, 
Šťastná Veronika, Kovandová Šárka, 
Vondráčková Liběna, Hortová Jitka, Ko-
vandová Jitka, Uhrová Michaela. 

HAN 

1. SKP PARDUBICE 6 2 1 186:157 14 
2. S. KOBYLISY 5 3 1 191:151 13 
3. JINDŘ. HRADEC 5 2 2 155:125 12 
4. SLAVIA PRAHA 4 1 3 169:155 9 
5. ASTRA PRAHA 3 3 3 181:167 9 
6. HC HÁJE PRAHA 3 3 3 159:159 9 
7. JITEX PÍSEK 3 2 3 118:131 8 
8. L. KYNŽVART 3 1 5 164:188 7 
9. KOVOFINIŠ LEDEČ 2 0 7 155:204 4 

10. HCLUBY 1 1 7 150:191 3 

FITCENTRUM 
až do 30.4.1998 

v nekráceném provozu 

NABÍZÍ TYTO SLUŽBY: 
- POSILOVNU s 22 cvičebními stanovišti, 

z toho osm na aerobní činnosti, ostatní podle 
způsobu cvičení na vyrovnávání či posilová-
ní na jedno či víceúčelových strojích. 

Otevřeno: 
PO-PÁ 15.00-21.30; 

SO 15.00-20.30 

- SAUNU s potírnou, ochlazovacím bazénkem 
a odpočívárnou pro cca 12 osob. 

Otevřeno: 
ÚT 19.00-21.30 pro ženy 
ČT 19.00-21.30 pro muže 

- MASÁŽE v době provozu a dle dohody 
- KOSMETIKU a prodlužování nehtu. 

Otevřeno PO-PÁ 
13.00-19.00 adie dohody. 

PŘIJĎTE TO TAKÉ ZKUSIT ! 
Tel: 0452/621592; 620536 

DEN NEVIDOMÝCH 
V ústrani a bez okázalosti se 13. listopadu 

připomíná Den nevidomých. Pokud jste tuto 
informaci vůbec slyšeli, možná nevíte, proč 
právě toto datum. 

Tato tradice vznikla a postupně se vyvíjela 
od konce II. světové války, konkrétně od podzi-
mu 1946. Tehdy dva pedagogové brněnské 
školy pro nevidomé, R. Krchňák a L. Nop, při-
šli s myšlenkou, připomínat si každoročně vý-
ročí narození francouzského zakladatele péče 
0 nevidomé - Valentina Hanye, který se narodil 
13. listopadu 1745. 

Mnozí se možná podiví, proč právě tento 
poměrně neznámý člověk, proč ne třeba věhlas-
ný tvůrce bodového písma Louis Braille, který 
svým vynálezem umožnil slepcům návrat do 
kulturního života, do možnosti vzdělávání. 
Hanye totiž položil základy k mnohem širšímu 
začlenění takto postižených lidí zpět do spo-
lečnosti, dnes bychom řekli k jejich inteipaci. 
Kromě toho, že ve své škole poskytoval vše-
obecné vzdělání, zajišťoval i vymýšlel některé 
obory řemeslné výuky, vhodné pro nevidomé. 
Byl to počin vskutku historický, který předběhl 
svoji dobu. 

Snad každý zná ze svého okolí takto posti-
žené lidi, možná však neví (mnohdy ani sami 
postižení), že na čtyřicet tisíc nevidomých 
v našem státě má svou organizaci, která ve spo-
lupráci s dalšími spolky a nadacemi tvoří velmi 
dobré zázemí pro nevidomé a slabozraké. Ve 
speciální grafické úpravě (bodovým písmem 
1 ve zvukových nahrávkách) je vydávána řada 
časopisů (ZORA, EMA, TELEFONISTA, 
MASER ...). Touto hlavní organizací je Sjedno-
cená organizace nevidomých a slabozrakých 
ČR se sídlem v Praze, která má i své okresní 
pobočky. 

Nelze opomenout výtečnou práci Českého 
rozhlasu, jmenovitě redaktorky Jindry Jarošové, 
která na stanici Praha vysílá každé pondělí od 
21.30 pořad určený všem zrakově postiženým 
lidem, který se jmenuje DOTEKY. 

S pracovním uplatněním slepců byly, jsou 
a budou problémy, více či méně složité - to je 
otázka celkového sociálního a ekonomického 
postavení společnosti. 

Památka na tvůrce představy, že v moderní 
společnosti má i nevidomý člověk plné právo 
na rovnocenné postavení, by měla být zachová-
na. ' OK 

• • • 

Odloučené pracoviště -
Ledeč nad Sázavou 

I přes problémy, které provázejí řadu 
středních škol a středních odborných 
učilišť se z ískáváním žáků pro učební 
obory se podaři lo zdejšímu odloučené-
mu pracovišti Integrované střední školy 
naplnit i v letošním roce 3 třídy prvního 
ročníku žáky, kteří ukončili v červnu 
1997 základní školní docházku. Dne 1. 
září 1997 nastoupilo do prvních ročníků 
v Ledči n. S. 63 žáků, aby se po třech le-
tech vyučili v učebních oborech: opravář 
zemědělských strojů, mechanik opravář 
pro silniční motorová vozidla (autome-
chanik) a kuchař-číšník, kuchařka-
servírka. Zá jem dětí o učební obory, 
které se vyučuj í na naší škole, potvrzuje 
správnost nas toupené cesty poskytnout 
k romě tradičních učebních oborů i tako-
vé obory, které da j í absolventům i znač-
nou možnost uplatnění v soukromé 
podnikatelské sféře. I když konkurence 
odborných škol, které nabízí stejné, nebo 
podobné učební obory, j e velká, počet 
dětí, který nastoupil v tomto školním 
roce na odloučené pracoviště ISS 
v Ledči n. S., svědčí o tom, že škola má 
dobré j m é n o mezi rodiči nejen v Ledči 
n. S., ale i v š i rokém okolí. 

Ostatně přijďte se s naší školou sezná-
mit i vy. Dne 21. listopadu 1997 pořádá-
me od 8.00 do 15.00 hodin Den 
otevřených dveří, na který vás srdečně 
zveme. 

Za O P ISŠ Ledeč n. S. 
Jaroslav Kotek 



LEDEČSKÉ MUZEUM 
V ROCE 1997 
Schyluje se ke konci první sezona ledečského 
muzea, provozovaného po více než 10 letech 
opět Městem Ledeč n. Sáz. Oproti loňskému 
roku nepřesáhne návštěvnost stálé expozice šest 
tisíc. 
Přesto je r. '97 úspěšnější. Vždyf muzeum bylo 
otevřeno až od II. čtvrtletí. Také letošní povodně 
způsobily, že spousta lidí v republice neměla na 
cestování a poznávání zajímavostí vlasti ani po-
myšlení. K tomu nás sdělovací prostředky 
informovaly o slabším přílivu zahraničních turis-
tů, z důvodu jejich strachu z cestovních a zdra-
votních potíží v průběhu povodní. Právě tyto 
události snížily, byt minimálně, návštěvnost. 
Úplné nová byla letos propagace nejen muzea, 
ale především města a jeho okolí. V zatím 
jednoduché podobě, za stoprocentní finanční 
účasti Městského úřadu, měli návštěvníci 
k dispozici informační mapky. Jsou na nich 
označeny nejznámější historické a přírodní zají-
mavosti Ledečska, možnosti stravování a uby-
tování. K tomu jsme, po domluvě s tasickou 
hutí Jakub, pavlovskou Stanicí ochrany fauny 
a hradu Lipnice, sjednotili propagační letáky 
s popisem jednotlivých míst, otevírací dobou 
a dalšími nabídkami a možnostmi. Pro příští 
rok chystáme tento druh propagace dále rozvi-
nout. Velkou příležitost tu mají stravovací 
a ubytovací zařízení, jejichž nabídky můžeme 
do informačních materiálů zařadit. Ty pak 
budou k dispozici jak jednotlivcům i zájezdům, 
objednávajícím se do muzea, tak pražské 
agentuře PIS, některým cestovním kancelářím, 
blízkým informačním centrům atd. 
Nelze nezmínit, že velkou propagací města 
bylo letošní vydání a úspěšný odbyt Plevovy 
knihy "Ledeč nad Sázavou - dějiny města". 
V tiskárně má pan Pleva další knížku, tentokrát 
0 Chřenovicích. Začíná shromažďovat materiál 
k dalšímu dílu, které obsáhne městečka, vesni-
ce a zajímavá místa v okolí Ledče. V městském 
muzeu najde určitě dost informací 
1 trojrozměrných zajímavostí. 
I letos nám přibyly nové exponáty od le-
dečských patriotů a příznivců muzea. Např. 
ženský kroj, selská dřevěná truhla, výšivky, pí-
semnosti, mince, papírová platidla a pod. Za 
vše jsme velmi vděčni. Bez zájmu veřejnosti by 
pro budoucí generace zůstalo jen málo památek 
na doby minulé a málo důkazů o velké umělec-
ké a řemeslné dovednosti předků. Sbírka le-
dečského muzea je významným kulturním 
celkem. Dokumentuje svými exponáty nejen 
minulé století na Ledečsku a Dolnokralovicku, 

0 JMENECH 
Od 16. století se ujímá, nejprve mezi 

šlechtou, móda dvou i více křestních jmen. 
Důvody tohoto jevu byly náboženské (nosi-
tel měl více patronů), společenské (bylo 
možno uctít více příbuzných a kmotrů) 
1 praktické (při značné koncentraci jmen 
bylo třeba rozlišovat druhým jménem). Od 
šlechty se tato móda šířila k měšťanům a k 
úřednictvu, odtud potom mezi poddané. Na 
venkově bývala ovšem nejvýše čtyři jména, 
kdežto u šlechty jich bývalo mnohem více. 
Nejsilněji a nejtrvaleji se tento zvyk uplatnil 
v panovnických rodech, kde bylo nejvíce dů-
vodů společenských. Jedna rakouská arcivé-
vodkyně dostala r. 1891 dvacet jmen. 

Dnes se u nás dvoujmennosti ve veřej-
ném životě užívá jen výjimečně, je-li třeba 
rozlišit dva lidi stejných jmen. 

Na módu vícejmennosti navazuje zvyk 
projevit své vlastenectví připojením ná-
rodního jména k prvnímu jménu církevní-
mu. Tato "vlastenecká jména" propagoval 
zvláště děkan J. L. Ziegler. Byla to téměř 
napořád jména složená, z části přejatá ze 
staré doby, z části nově vytvořená. Nej-
častěji tato jména končí na -slav: Boleslav, 

ale doby ještě vzdálenější. Navíc se podařilo 
zachovat muzejní prezentaci sbírky z 20. - 30. 
let dvacátého století. 
Letos vás také zveme na výstavu o vánoční tra-
dici. Bude pro radost a inspiraci. Uvidíte betlé-
my, pohlednice s vánoční tematikou, rozdílně 
zdobené stromečky, vánoční aranžmá z pří-
rodních materiálů, připomeneme vánoční lidové 
zvyky atd. Můžete tu nakoupit některé drobnosti 
k slavnostní vánoční výzdobě svých domovů. 
Vstupné je tentokrát dobrovolné. 
Přesné zahájení výstavy se včas dozvíte pře-
devším na vývěsce před Městským úřadem. 

MV 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 
21. 11. Pajerová Věra, Hradní 735 
25. 11. Hradecký Miroslav, 28. října 484 
26. 11. Nosek Přemysl, M. Majerové 657 
11. 12. Habásková Božena, 28. října 566 
75. narozeniny 
13. 12. Suchardová Jarmila, Hrnčíře 521 
85. narozeniny 
18. 11. Kudrnová Emilie, 

Pod Šeptouchovem 39 
28.11. Baštová Vlasta, Havlíčkova 186 

4. 12. Strachotová Marie, 
Melechovská535 

5. 12. Herout Augustin, Husovo nám. 140 
8. 12. Uher František, Zd. Fibicha 677 

ZLATÁ SVATBA 
8. 11. oslavili ZLATOU SVATBU 

manželé Emilie a Jaroslav Ochovi 
z Hůrky. Blahopřejeme! 
SVATBY: 
27. 9. Fialová Hana, Bohumilice 17 

Králík Petr, Ledeč n.S. 1071 
25. 10. Jana Chládová, Ledeč n. S. 1150 

Skála Roman, Hradec 71 
1.11. Kubátová Ilona, 

Kamenná Lhota č. 53 
Bašta Roman, Ledeč n. S. 665 

ZEMŘELÍ: 
1. 10. Fogl Jaroslav (1927), Hradní 738 
3.10. Caska Josef (1922), Rámy 760 
9. 10. Novák Josef (1914), Fučíkova 876 

17.10. Jelínková Anežka (1912), 
Obrvaň 10 

24.10. Binka Bohuslav (1946), 
ul. 28. října 565 

Jaroslav, Ladislav, Pravoslav, Vratislav. 
Dále to jsou jména na -mír: Jaromír, Slavo-
mír; na -mil: Vlastimil, Radomil. V dalších 
generacích se národní jména objevují již 
jako jména první. 

V našem výběru listopadových jmen 
sice nenajdeme výrazně "vlastenecká" 
jména, ale jistě neméně zajímavá. 

KAREL (4.11. - Šarlota, Lota, Skarlett). 
Jméno Karel patří k nejoblíbenějším ve 
většině evropských zemí - a také v Ledči, 
kde jich můžeme pozdravit hned 117. 
Karlové prý bývají chlapští a velkorysí. 
Něco na tom může být, velkorysost 
kupříkladu patřila mezi přední ctnosti naše-
ho krále a římského císaře Karla IV. Jméno 
Karel - Karl, Charles, Carlo, Carlos 
a mnoho dalších národních obměn - vznik-
lo prý ze starogermánského slova Karlaz, 
které znamenalo řádného chlapa. Když 
franské říši vládl Karel Veliký, stal se nato-
lik proslulý, že se u národů střední Evropy 
vytvořilo ze jména Karel slovo král. Králů 
a císařů se jménem Karel zažil pak náš svě-
tadíl přímo záplavu. 

Martin (11.11.). Martin patří 
k francouzským národním světcům, je 
uznávaným "apoštolem Galie". Tento 
mírný Martin prý nesnášel nade vše sváry. 

PROGRAM KINA 
prosinec 1997 
2.12. MUŽI V ČERNÉM 
19.30 Úspěšná sci-fi komedie 

4.12. BATMAN A ROBIN 
19.30 V hlavní roli A. Schwarzenegger 

6. 12. UPÍR V BROOKLYNU 
19.30 Hrůzostrašná komedie 

9. 12. 101 DALMATINŮ 
16.00 Skvělá filmová komedie pro děti 

11.12. LOTRANDO A ZUBEJDA 
16.00 Veselá pohádka pro celou rodinu 
19.30 

13.12. ČARODĚJKY ZE SALEMU 
19.30 Natočeno podle slavného 

románu A. Millera 

16.12. Z DŽUNGLE DO DŽUNGLE 
19.30 Americký velkofilm 

25. 12. JAGUÁR 
17.30 Skvělý francouzský film 
19.30 

26. 12. PROPADLÍ LÁSCE 
19.30 Nová amer. fi lmová komedie 

27. 12. KAZAN 
19.30 Premiéra kouzelného amer. filmu 

Děkujeme všem přátelům 
a známým, kteří se přišli roz-
loučit s naším drahým manže-
lem, otcem a dědečkem, 
panem Josefem Novákem. 
Děkujeme též paní Geherové 
za krásná a procítěná slova 
na rozloučenou. 

rodina Novákova 

hádky, rozepře, snad proto je uměl dobře 
rovnat. Životopisec píše: "Z úst žádného 
člověka jsem neslyšel tolik moudrostí a řeč 
tak ryzí jako od biskupa Martina. Z očí mu 
zářila dobrota a nadpozemská radost..." 
Trochu tomu odporuje původ jména, který 
se váže ke jménu Mars, což byl bůh války. 
Tak ať si 17 místních Martinů vybere. 

EMILIE (24.11. - Emiliana). Nositelek 
tohoto jména v současné době mnoho ne-
potkáme, i když v Ledči jich je 23! V mi-
nulosti to bývalo jméno daleko častější. 
Přitom jde o pěkné a starobylé jméno - ne-
soucí jméno slavného římského rodu Ae-
miliú, jehož význam je asi naše "soutěžící, 
soupeřící". 

KATEŘINA (25.11. - Katrin, Erazim). 
Kateřin je v kalendáři patnáct. Tak oblíbe-
né jméno má přirozeně i řadu variant. 
Dnešního dne slavíme Kateřinu Ale-
xandrijskou. Tato patronka filozofů tvoří 
jednu z nejoblíbenějsích postav v gotickém 
výtvarném umění. Na obrazech a sochách 
ji vídáme nejčastěji s knihou, neboť byla 
dívkou vzdělanou, někdy také s kolem, 
mučícím nástrojem. Blahopřeji 40 místním 
Kateřinám a dodávám, že ve výkladu jejich 
jméno znamená "vždy čistá" - Aikateriné. 
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