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Volební rok a spor o občanskou společnost 
1. ledna vstoupila Česká republika do šestého roku své existence. Její základní zákon, 

Ústava, ve své preambuli říká, že my, občané České republiky, jsme odhodláni ji budovat 
jako svobodný a demokratický stát na zásadách občanské společnosti. Ústava zároveň ve 
svých základních ustanoveních stanoví, že občané, kteří jsou zdrojem státní moci, ji vyko-
návají formou zastupitelské demokracie. Kdo bude občana zastupovat ve výkonu moci, se 
rozhoduje ve svobodných volbách. 

Někteří z nás občanů, zdá se, vidí v tomto systému nedostatek. Mají pocit, že občan 
může svůj zájem o věci veřejné aktivně uplatnit jen v době voleb. Volají proto po vzniku 
občanské společnosti. Součástí tohoto volání je snaha snížit význam existence politických 
stran. Jeden z propagátorů myšlenky vzniku občanské společnosti nedávno napsal, že tako-
vá společnost vzniká tam, kde mezi jednotlivými občany je zájem o věci obecné, kde se 
uznává, že obecné dobro je starostí všech. Že nejen zvolení zástupci lidu, ale všichni obča-
né, mohou být veřejně činní. S tím lze jen souhlasit. Propagátoři této myšlenky jsou nespo-
kojeni se současným stavem její realizace. Za jednu z příčin označují moc politických stran 
a dožadují se jejího omezení. Myslím si, že se mýlí, že zakopaný pes je někde jinde. Je 
třeba se spíše ptát, zda občané se chtějí zajímat o obecné věci. Když ano, zda jsou ochotni 
věnovat tomu svůj čas, energii a ne v poslední řadě finanční prostředky?! Nazvěme to pra-
vým jménem, jde o ochotu přinést oběť pro obecné dobro. 

Kladu si otázku, zda termín občanská společnost se úzce vztahuje jen k politice jako 
praktikování moci zákonodárné, výkonné a soudní? Jsem přesvědčen, že jeho obsah je 
podstatně širší. Patří do něj i různé občanské spolky, sdružení a společenství, vzniklé právě 
díky ochotě jejich č-lenů, přinést onu výše zmíněnou oběť. Jejich existence a činnost nepře-
hlédnutelně ovlivňují život celé naší občanské společnosti. Jsou její obdobně důležitou 
součástí jako politické strany. I v nich tak, jako v politických stranách, se uplatňují i orga-. 
nizace a hierarchický řád, které jsou aplikovány rovněž při utváření života obce a státu. I v 
těchto občanských uskupeních jsou stavěni do čela lidé, kteří mají důvěru jejich členstva. 
I zde je poskytován určitý časový prostor pro to, aby mohli tito lidé realizovat své předsta-
vy, pro něž získali většinu členů. 

Spor o občanskou společnost tak, jak je dnes veden, se mi jeví být sporem o řád či neřád 
života v obci a státě. Pravidla tohoto života jsou dána. Jde o to, zda j e umíme užívat a zda 
je chceme dodržovat. Rok 1998, coby rok volební, je nedílnou součástí života naší ob-
čanské společnosti. 

Jan Hálek, starosta Ledče nad Sázavou 

Rychlá záchranná pomoc 
Rychlá záchranná pomoc v Ledči pracuje v místním středisku nepřetržitě dvacet čtyři 

hodin. Osm středně zdravotnických pracovníků a čtyři řidiči mají o "zábavu" postaráno. 
Jen za minulý rok měli osm set výjezdů. Ve spolupráci s lékařskou službou první pomoci, 
žurnálními lékaři a pod vedením Záchranné služby v Havlíčkově Brodě tak poskytují první 
pomoc postiženým občanům nejen z Ledče, ale i širokého okolí. "Záchranáři" doporučují 
občanům, aby v případě potřeby volali známé číslo 155, což v tomto případě bude okresní 
dispečink, který dává příkazy a pokyny svým výjezdním skupinám. 

Je potěšitelné, že se ve městě našly firmy, které svými sponzorskými dary pomohly do-
vybavit místní středisko záchranné služby. Pracovníci RZP, ale i občané tak děkují násle-
dujícím firmám: 
DINGO OBUV s.r.o., Ledeč n. S. 
AQUACOMP HARD s.r.o., Ledeč n. S. 
EST + a.s., Ledeč n. S. 
GALATEK s.r.o., Ledeč n. S. 
Denní bar HUNGARIA, Ledeč n. S. 
WAN SERVIS s.r.o., Ledeč n. S. 
PEŠEK - lakovny, Ledeč n. S. 
ENVICOMP s.r.o., Ledeč n. S. 
HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o., Hradec 
Potraviny VÍTAL, Ledeč n. S. 
Potraviny BÍBA, Ledeč n. S. 

I my se přidáváme k poděkování, a přes dobré vybavení RZP přejeme jejím pracovní-
kům co nejméně výjezdů. 

OK 

S t a t i s t i k a z a r o k 1997 
Předkládám Vám několik údajů o "pohybu" 
obyvatelstva v našem městě. K tomuto tématu 
se v některém z příštích čísel LN ještě vrátím. 
Narodilo se 36 dětí 
Přihlásilo se k trvalému pobytu 100 osob 
Přechodně se přihlásilo 31 osob 
Z města se odhlásilo 99 osob 
Zemřelo 64 spoluobčanů 

OK 
Vážení čtenáři, 

jsme zase o jeden rok starší. Jeden rok je 
z.a námi, druhý zase před námi. V tento čas je 
obvyklé hodnotit a bilancovat, vyslovovat 
přání a předsevzetí - možná, že v tuto chvíli 
už máte za sebou i jeho opětovné porušení. 

Nehodlám hodnotit uplynulý rok ani ekono-
micky, či politicky. Chci jen připomenout, že 
tímto číslem Ledečských novin vstupujeme už 
do VII. ročníku této místní tiskoviny. Přes 
opakované výzvy se nám nedaří navázat bližší 
kontakt s Vámi, čtenáři. Rádi bychom vy-
slechli připomínky, náměty i kritiku. 

Z médií často slýcháme strašidelné zprávy 
pro tento rok. který bývá. pro náš národ osu-
dový v podobě osmiček, nestabilitou vlády, 
ekonomickým zatížením, nebo obavami 
z pátků třináctého, které letos budou tři. 

Nenechte se otrávit, vzpomeňte třeba na 
všechna ta přání, ať už písemná, nebo ústní, 
která jste na prahu roku obdrželi, či rozdali. 
Vždy byla spojena s přáním zdraví, dobré po-
hody a štěstí. A mně nezbývá, než Vám přát 
totéž a navíc přidávám přání, aby naše noviny 
byly Váš dobiý informátor a kamarád. 

OK 

Z A P I Š D E T I D O I . T R I D Z S 
pro školní rok 1998/99 

K zápisu se povinně dostaví jeden z rodi-
čů s dítětem, které do 31.8.'98 dovrší šesti 
let věku. Výjimečně mohou být zapsány 
i děti mladší. K zápisu je třeba rodný list 
dítěte a občanský průkaz jednoho z rodi-
čů. Termín zápisu je následující: 
6. února v době od 14.00 do 17.30 hodin 
7. února v době od 8.00 do 10.00 hodin 
Zápis do ZS v Komenského ulici proběh-
ne ve škole na Barborce, kde se zapisují 
děti z těchto obcí: Bělá, Jedlá, Dobrá 
Voda, Chřenovice, Trpišovice, Koňkovi-
ce, Rejčkov a přilehlé osady, Kouty, Bo-
jiště, Veliká, Vilémovice, Pavlov, 
Bohumilice, Sechov, Přemilovsko, Hlo-
hov, Prosíčka, Nezdín, Kamenná Lhota. 
Z Ledče nad Sázavou zapisujeme děti 
z levého břehu Sázavy. 
K zápisu na ZS v Nádražní ulici, který 
proběhne přímo v budově této školy, se 
dostaví děti z těchto obcí a části města: 
Ledeč - pravý břeh řeky Sázavy, Vrbka, 
Habrek a Obrvaň. 



Konec jedné činnosti Svazu důchodců ČR v Ledči nad Sázavou 
Ke dni 31. prosince 1997 končí činnost SD služeb Svazu důchodců ČR, které v minu-

losti úspěšně sloužily členům Svazu a i ledečské veřejnosti. Každý zákazník ještě pamatu-
je, že opravy hodin a hodinek byly provedeny i na již dávno nevyráběných typech, stejně 
tak i opravy elektrospotřebičů. Zkrátka, kromě některých typů hodin se opravilo vše, co se 
objevilo na pultě. Stejně tak to bylo i s opravou obuvi. Úspěšná činnost vyplývala z oběta-
vosti paní Vlasty Svobodové z Hlaváčovy ulice, paní Mafie Kalašové a v té době věnoval 
hodně času i pan Jaroslav Cvančar, který byl od ustavení až do likvidace vedoucím těchto 
služeb. 

Byl vydán turistický průvodce "Ledeč nad Sázavou a okolí" ve spolupráci s tehdejším 
městským úřadem a za obětavé pomoci pana Plevy, který dal své znalosti z dějin Ledče 
a okolí zdarma k dispozici a společně s panem Kubátem aktivně spolupracovali na vydání. 
Do dnešního dne se prodává nejen v našem městě, ale i v Havlíčkově Brodě. Vydání 
umožnila po finanční stránce inzerce místních podnikatelů. 

Panem Jaklem byl realizován filmový snímek o historii města a zpracována videokazeta 
"Ledeč v historii a současnosti", kde byly použity materiály o historii Ledče, obsažené 
v dříve vydaném turistickém průvodci. Je škoda, že zpracovatel použil na matriční kazetu 
nevhodný typ, takže prakticky není možné zpracovat další kopie. 

Činnost SD služeb byla zdrojem významné části finančních prostředků pro několikaletý 
sociální program, který umožňoval členům nákup potravin v omezeném rozsahu, se slevou 
10 % ve smluvních prodejnách. Smluvní prodejna poskytovala rabat ve výši 5 % a dalších 
5 % bylo hrazeno organizací Svazu důchodců ČR v místě. Do programu byla zapojena pro-
dejna Sázavanka, K potraviny pana Lebedy, VÍTAL a drobné prodejny na Zoufalce a u 
hradu. Ze zdrojů na účtě po omezení činnosti byl poskytnut příspěvek na nákup potravin 
do oblastí postižených záplavami, ve výši 5000 Kč. 

Zůstatek finančních prostředků bude sloužit v rámci programu naší organizace na kultu-
ru a osvětu. Již v prosinci '97 byla zajištěna bezplatná doprava na vánoční výstavu, která 
byla na místním hradě. 

J. Brož 

Vyšší odborná škola (VOS) a integrovaná 
střední škola (ISS) strojnická se představuje 
VOS a ISS je jednou ze středních škol v Ledči nad Sázavou. ISS je určena pro žáky, kteří 
úspěšně ukončili 9. třídu základní školy. Vznikla spojením střední průmyslové školy 
strojnické a středního odborného učiliště strojírenského v roce 1994. VOS je určena pro 
studenty, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku na střední škole a vznikla v roce 1996. 
Zřizovatelem školy je Ministerstvo školství ČR. 
Pro výuku studentů i učňů je škola velmi dobře personálně i materiálně vybavena. Vyučují 
zde pouze plně kvalifikovaní učitelé a mistři. Škola má k dispozici jazykovou učebnu, dvě 
učebny výpočetní techniky, učebnu pro psaní strojem, učebnu automatizace, učebnu, kde 
jsou spojeny obráběcí stroje s výpočetní technikou, dvě učebny s videotechnikou. FIT 
centrum se saunou a fiktivní firmu. Součástí školy jsou i dílny, kde je na 50 různých obrá-
běcích strojů, brusírna a svářečská škola. Pro studenty i učně můžeme zabezpečit i ubyto-
vání a stravování. 
Ve školním roce 1998-1999 nabízí naše škola následující studijní a učební obory: 

L INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA: 
1) studijní obory - čtyřleté denní, zakončené maturitní zkouškou 
a) obory průmyslové školy: 
- strojírenství 
- management strojírenství 
b) obory středního odborného učiliště: 
- mechanik strojů a zařízení 
- mechanik - seřizovač pro obráběcí stroje a linky 
2) učební obory - tříleté denní, zakončené výučním listem 
a) obory středního odborného učiliště: 
- strojní mechanik pro stroje a zařízení (zámečník) 
- obráběč kovů pro universální obrábění 
- nástrojař 
- údržbář kovů pro pokovování 
3) nástavbové studium - tříleté dálkové (2 soboty v měsíci), zakončené maturitní zkouškou: 
- podnikání ve strojírenství 
- provozní technika 

II. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA: 
- tříleté denní, zakončené absolutoriem a titulem diplomovaný technik, diplomovaný eko-
nom (podle zaměření) 
- ekonomika a management podniku se zaměřením na: 
- strojírenství 
- ekonomiku 
Podrobné informace o výše uvedených oborech lze získat na ředitelství školy. 
Základním zájmem školy je nabízet takové studijní a učební obory, které poskytnou zájem-
cům o studium kvalitní vědomosti a dovednosti tak, aby se naši absolventi dobře uplatnili 
v praxi. V současné době je právě po strojírenských profesích, které naše škola nabízí, 
velká poptávka ze strany podnikatelů (v ČR je cca 40.000 volných míst ve strojírenských 
profesích) a proto naši absolventi nemusí mít obavy, že ve své profesi nenajdou dobré za-
městnání. 

Mgr. Radomír Nulíček 

ZPRÁVY Z RADNICE 
Na MZ dne 17. 12.' 97 byl schválen pro-

vizorní rozpočet pro rok 1998. Tím byla 
schválena i dotace Města na odvoz komu-
nálního odpadu (popelnic) ve výši více jak 
milion Kč. Celkové náklady na odvoz to-
hoto odpadu budou činit v letošním roce 
cca 2,8 milionu Kč. 

MR vedla obsáhlý rozhovor s jednate-
lem společnosti ATOS s.r.o. Ledeč n.S., p. 
Otakarem Duškem, který přednesl závažný 
návrh na změnu v obstarávání bytových 
domů Města a tepelného hospodářství. 
Jeho případná realizace by do budoucna ře-
šila komplexně obě tyto oblasti za význam-
né účasti Města coby jejich vlastníka. Pan 
Dušek byl požádán o písemné zpracování 
návrhu. 

Současný stav v řešení příjmu TV 
PRIMA na území města z televizního pře-
vaděče Septouchov: Po provedených měře-
ních signálu bylo zažádáno o přidělení 
frekvence pro převaděč. 

MR uložila mandatáři společnosti 
ATOS s.r.o. Ledeč n. S. zahájit přípravné 
práce na zřízení 4 holobytů v č.p. 77 v ul. 
Cechově, pro neplatiče nájemného. Podle 
předběžných jednání by holobyty měly být 
dokončeny do konce února 98. 

Vedoucí DPS pí Marie Moravcová ode-
šla k 30. 12.'97 do důchodu. MR na zákla-
dě provedeného výběrového řízení 
jmenovala s platností od 1. 1. 1998 novou 
vedoucí DPS pí Danu Pospíšilovou. 

Zájemci o byty nepřehlédněte - v jiné 
části LN najdete článek zástupce starosty 
p. Urbana o možnosti výstavby bytů do 
osobního vlastnictví za předpokladu plného 
financování ze strany zájemce. 

MZ schválilo ke dni 31. 12.'97 zrušení 
rozpočtové organizace TS města Ledeč n. 
Sáz. s tím, že veškeré závazky a pohledáv-
ky, vzniklé v její činnosti, přecházejí na 
Město Ledeč nad Sázavou. V návaznosti na 
předcházející rozhodnutí MZ ze dne 27. 8. 
97 byla k 1.1. 1998 založena obchodní spo-
lečnost "TS Ledeč n. Sázavou, spol. s r.o.". 
Jak jsme čtenáře LN již dříve informovali, 
jednatelem se stal p. Josef Ptáčník. 

MZ schválilo tři obecně závazné vyhláš-
ky a to: 

- o místních poplatcích 
- o nakládání s odpady na území města 

Ledeč nad Sázavou 
- obecně závaznou vyhlášku, upravující 

chov a držení zvířat na území města Ledeč 
nad Sázavou. 

Vyhlášky jsou vyvěšeny na úřední desce 
ve vestibulu MU a postupně je budeme 
zveřejňovat v LN. 

V prosincových Ledečských novi-
nách jsme upozornili naše občany na 
zásady svozu domovního odpadu pro 
rok 1998. Upozornění formou letáčku 
bylo doručováno do všech domácností. 

Přesto se mohlo stát, že ne každá ro-
dina ví, že svoz domovního odpadu od 
1. ledna 1998 je podmíněn uzavřením 
příslušné dohody o způsobu platby, buď 
inkasem, nebo v hotovosti v pokladně 
MÚ. 

Vyzýváme proto ty občany, kteří 
dosud příslušnou dohodu neuzavřeli, 
aby tak v nejkratší době učinili. Od 1.1. 
1998 nebudou vyváženy popelové ná-
doby, které nebudou opatřeny přísluš-
nou známkou pro rok 1998. 

B. Svoboda 



KRÁTCE Z MĚSTA 
- Místní rodák pan Jiří Bašta bude od 16. ledna 

do 8. února vystavovat své kresby v pražské 
galerii U zlatého pluhu. 

- Internet v Ledči. Kompletní služby inteme-
tovského serveru: World Wide Web, jmenný 
server (DNS), elektronická pošta (E-mail). Při-
pojení za místní telefonní tarif platí pro celý 
telefonní uzel (UTO 452 Ledeč n.S.). Už nyní 
si můžete zažádat o zřízení zkušebního vstupu 
na internet zdarma, včetně poštovní schránky. 
Informace získáte na telefonu 0452/621641. 

- Už vánoční nákupy jste mohli absolvovat 
v nově rekonstruovaných prostorách řeznictví 
pana Kafky na Husově náměstí. K dobře záso-
benému obchodu a příjemné obsluze přibyly 
i vkusně a moderně zařízené prostory. 

- Od 7. ledna je otevřen NOVÝ PNEUSERVIS 
v Nádražní ulici č. 331. Služby pro osobní au-
tomobily i avie jsou zde k dispozici v pracovní 
dny od 8 do 17 hodin, v sobotu od 8 do 11 
hodin. V pneuservisu bude zajišťován i prodej 
a dovoz všech druhů pneumatik nových i pro-
tektorů. Provozovatelem je pan Ivan Kluch 
(plátce DPH). 

- Televizní studio pana Seckého v Havlíčkově 
Brodě natočilo v létě loňského roku videoka-
zetu o Ledči n.S. Letecké snímky i další ne-
všední záběry na město a okolí, jsou 
nejnovějším zpracováním této tématiky. Pro 
patrioty města by to byl jistě vítaný dárek, 
zvláště když tyto kazety můžete mít i v jazy-
kových mutacích němčiny a angličtiny. Kaze-
tuje možné koupit v prodejně SPEKTRUM. 

- Vánoční výstava v místním muzeu přilákala 
řadu návštěvníků, kteří zhlédli zajímavé atri-
buty patřící neodmyslitelně k vánočním svát-
kům. Výstavu přišlo navštívit na tisíc 
spokojených návštěvníků. 

Strojírenská firma se sídlem 
v Ledči nad Sázavou hledá 

pro pracoviště v Kutné Hoře 
pracovníky těchto profesí: 

• Svářeč 
• Lakýrník 

• Lisař 
• Zámečník 
• Elektrikář 

Doprava pravidelně zajištěna 
každý den. 

Bližší informace: 
Ing. Prchal Josef, tel. 0601/244334 

F O T O A T E L I É R 
František Pleva 

Ledeč n. Sázavou, nám. Svobody 503 

NABÍZÍ PO CELÝ ÚNOR 

ALBUM ZDARMA 
KE KAŽDÉ ZPRACOVANÉ 

PRVOZAKÁZCE 
/ N o v é ceny fotografií 9x13 
/Přiobjednávky 9x13 i za 4,90 Kč 
/Barevné a CB fotografie všech velikostí 
/ 10 - t á zpracovaná zakázka ZDARMA 
/F i lmy s vyvoláním ZDARMA 

Jsou lidé, na které se nezapomíná. Mezi 
ty jistě patří dlouholetý ledečský lékař 

želužně. Ty měly dostatek léků, které po-
tajnu odnesl pro naše děti. Tentokrát si ani 
neuvědomoval, jaké riziko podstoupil on 
a celá jeho rodina. 

V roce 1953 musel zanechat soukromé 
praxe a stal se obvodním lékařem pro 
Ledeč a okolí, byl též závodním lékařem 
n.p. Kovofiniš, policejním soudním léka-
řem a okresním lékařem pro odvod branců. 
Léčil vše, od zubů po porody. Prováděl 
i policejní pitvy na starém hřbitově. Do-
dnes žije ve městě i okolí mnoho těch, kte-
rým pomohl na svět. Svým rázovitým 
vystupováním vzbuzoval respekt a okamži-
tě si získával kdekoho. Pamatuji, jak vy-
právěl řadu příhod ze své praxe. 
Předkládám jednu z nich: Doktor přijel za 
nemocným dědou do Kozlova. Když dědu 
prohlédl a předepsal léky, nabídla mu 
babka bramborovou polévku. To bylo jeho 
zamilované jídlo. Doktor neodmítl, a tak 
mu ji nalila, postavila na stůl a odešla. 

LEKAR - LIDUMIL 
MUDr. Bohumír Smejkal. V únoru tomu 
bude patnáct let od jeho smrti, devadesát 
osm let od narození. 

Narodil sjs v rodině celního úředníka 
v Kdyni na Šumavě 27. února 1900. Školu 
vychodil ve Kdyni a gymnázium v Do-
mažlicích. V roce 1919 byl přijat na lé-
kařskou fakultu Karlovy univerzity 
v Praze. Po ukončení studia nastoupil jako 
sekundář na I. interní klinice u prof. Pelná-
ře v Praze. Odtud přešel v roce 1934 jako 
porodník do čáslavské nemocnice. Později 
se přestěhoval do Ledče nad Sázavou a za-
počal svou dráhu praktického lékaře. Zde 
se také v roce 1937 oženil s učitelkou 
Marií Vilímkovou. Krásná žena, která byla 
ozdobou tehdejší ledečské společnosti. 
Vždyť spolu také často přicházeli do pen-
zionu Koželužna, kde doktor hrával při 
sklence vína karty. Měli spolu dvě děti -
Marii a Bohumíra. 

Za protektorátu pomohl mnoha lidem 
vyznačením jiné choroby před nasazením 
na práci do Německa. V roce 1942 musel 
ošetřovat i německé děti, ubytované v Ko-

V ten okamžik začal na něj vrčet pes. Bylo 
mu to divné a proto, když dojedl, ptal se 
dědy, proč pes vrčí. Děda, ležící v posteli, 
klidně odpověděl: "Ta bába už taky blbne, 
bodejť by nevrčel, dyť vám doktore nalila 
polivku do jeho misky". Takových příběhů 
by se daly povídat desítky. Ordinoval celý 
den. Rady pacientům rozdával nejen 
v ordinaci, ale všude, kde právě byl. Jeho 
koníčkem bylo rybaření, rád chodíval na 
houby a nejraději zpracovával ve své vile 
dříví na topení a staral se o zahrádku. 

Jako obvodní lékař pracoval až do roku 
1980. Potom ještě dva roky dojížděl za pa-
cienty do Domova důchodců ve Smrčné. 

Ani jemu se však smrt nevyhnula, pře-
stože od ní zachránil nejednoho pacienta. 
Umírá doma 1. února 1983 na dětskou 
nemoc - příušnice. Jeho pacienti a ti, kteří 
ho znali, na něj dodnes vzpomínají. Zapsal 
se nezapomenutelně do historie ledečských 
lékařů. 

Odešel skromný člověk, který nežil na-
darmo. 

František Pleva 

FOTOGRAFIE RYCHLE A LEVNE 
... s námi to vyjde! 

Osteoporosa a osteomalacie - zdravotní i ekonomický problém 
V posledních letech se osteoporosa dostala do centra zájmu odborných lékařů, zejména 

z důvodu vysokého počtu komplikací v podobě zlomenin - hlavně krčku stehenní kosti, ale 
i obratlů a dolní části předloktí. Zároveň též z důvodu dnešních možností prevence a léčby 
osteoporosy a osteomalacie a jejich komplikací, na základě nepoměrně lepšího zhodnocení 
nejzávažnějších příčin vzniku a rozvoje tohoto onemocnění. Rovněž na podkladě dia-
gnostických možností, které s velkou přesností posuzují množství kostní hmoty, jej í úbytek 
i riziko zlomenin. Využívá se při tom např. metod biochemických, ultrazvukových 
a rentgenových. 

Protože počet zlomenin vzniklých v důsledku tohoto onemocnění vzrostl od r. 1960 
pětkrát, a kromě vysokých ekonomických nákladů na léčbu přinášejí s sebou výraznou bo-
lest a utrpení pacientů, rozhodl jsem se v tomto časopise vybrat pro spoluobčany z této 
problematiky údaje> které by byly pro ně jak zajímavé, tak by jim, jako laikům, měly po-
moci v prevenci i léčbě osteoporosy a osteomalacie. Vždyť v naší republice trpí osteoporo-
sou 12% obyvatel, což je asi 1.200.000 lidí a přitom většina z nich o tom neví! U osob nad 
65 let je postižena 1/3 populace. Některé z osteoporotických zlomenin postihují dokonce 
každou třetí ženu. V loňském roce u více jak 15.000 žen došlo ke zlomenině krčku stehenní 
kosti a tento počet stále stoupá. 

Onemocnění tedy patří mezi civilizační choroby s celou řadou příčin, resp. mezi choro-
by z nesprávné životosprávy. Mnohé vyvolávající faktory jsou shodné s faktory, ovlivňují-
cí rozvoj chorob kardiovaskulárních, rakoviny a různých poruch látkové výměny. 

Pokusím se, aby se tato situace v našem regionu změnila větší informovaností 
k lepšímu a dokumentovat, že osteoporosu a osteomalacii je možné nejen léčit, ale 
i úspěšně předcházet. 

MUDr. Jaroslav Šedivý 



Bude výstavba bytů v Ledči pokračovat? 
Město Ledeč nad Sázavou v roce 

1997 pokračovalo ve výstavbě 10 
bytů formou půdních nástaveb, kdy 
dodavatelem pro město Ledeč nad 
Sázavou se stala stavební firma 
I. Lhotecká s.r.o. Po zkušenostech 
roku 1996, kdy proběhla první část 
výstavby v ulici Hlaváčova o počtu 
6 bytů, byl jednoznačně ověřen 
a prakticky odzkoušen systém, jak 
získat další byty. Přestože nebyla 
jednoznačně známa forma budoucí-
ho státního programu na financování 
či podporu nájemního bydlení pro 
města a obce, bylo jasné, že opět 
budou mít šanci ti, kdo mají další 
záměry připraveny. Z těchto důvodů 
vyhlásilo Město Ledeč nad Sázavou 
veřejnou soutěž na architektonické 
řešení výstavby dalších bytů formou 
střešních nástaveb, tentokrát na pa-
nelových domech čp. 924, 930 a 940 
v ulici M. Majerové i přesto, že 
jeden z domů je ve vlastnictví Sta-
vebního bytového družstva občanů, 
Ledeč nad Sáz. Do soutěže se přihlá-
sili 3 zájemci. Komise, která hodno-
tila došlé návrhy, po podrobném 
seznámení konstatovala, že návrhy 
jsou natolik zajímavé a vzhledově 
přijatelné, že všem návrhům byl při-
znán titul vítězného návrhu. Komise 
a Odbor výstavby MÚ prohlásily, že 
si umí představit realizaci všech 
těchto návrhů bytů vedle sebe a na-
opak odlišná dispoziční řešení vy-
tvoří nabídku široké škály bytových 
dispozic, které uspokojí celou řadu 
zájemců a jejich nároky na bydlení. 

V průběhu měsíce října '97 na žá-
dost vedení firmy Pozemní stavitelství 
s.r.o. Havlíčkův Brod se uskutečnilo 
setkání vedení města s představiteli 
výše uvedené firmy. Firma PS jako 
jeden z vítězů architektonické soutěže, 
se zajímala o možnosti realizace toho-
to návrhu. Po zhodnocení finanční si-
tuace Města, bylo představitelům PS 
navrhnuto, aby provedli bezplatné 
ocenění jednotlivých návrhů a pak že 
by bylo vhodné tento záměr Města 
prezentovat před veřejností a tím si 
ověřit zájem o tyto byty. 

V následném období nás vedení 
firmy PS seznámilo s tím, že vlastní 
iniciativou vytvořilo smluvní vztahy 
pro realizaci výstavby nových bytů 
a to se stavební AR spořitelnou a Rea-
litní kanceláři Vysočina, kdy v tomto 
složení jsou schopni případným zá-
jemcům poskytnout komplexní 
pomoc. Poté bylo dohodnuto, že v mě-
síci listopadu bude provedena průzku-

Současný stav k datu 31.12.1997 
mová akce, a to ve dnech 26. a 27. 
11.'97. Byla přijata vize umožnit ob-
čanům výstavbu bytů do osobního 
vlastnicí za předpokladu plného fi-
nancování ze strany zájemců, 
prostřednictvím výše uvedené staveb-
ní AR spořitelny, ale nevylučovala se 
možnost financování i jinou stavební 
spořitelnou. 

Pro čtenáře LN otiskujeme půdorys a per-
spektivu nejoblřbenějšího návrhu varianty A, 
tak, jak ji zpracoval autor projektu, ing. Bě-
lo hradský z Ledče nad Sázavou. 

Průběh a výsledky prezentačních 
dnů: Prezentace proběhla za účasti 
pracovníků: Města a MU, PS-Pozemní 
stavitelství Havl. Brod a.s., AR sta-
vební spořitelna a.s., RK Vysočina. 
Prezentace byla prováděna ve výše 
uvedené dny v obřadní síni MU vždy 
od 12.00 do 18.00 hodin. Předmětem 
nabídky byly následující varianty ře-
šení: 

Varianta -A-
lx garzoniera s lodžií 

už. pl. 25 m2 384.000 Kč 
2x byt 2+1 s lodžií 

už. pl. 63 m2 970.400 Kč 
2 x mezonetový 4+1 s lodžií, terasou 

už. pl. 138 m2 1.843.000 Kč 

Varianta -B-
lx garzoniéra s komorou, lodžií 

už. pl. 25 m2 403.200 Kč 
4x byt 3+KK s komorou, balkonem 

už. pl. 70 m2 1.026.600 Kč 

Varianta -C-
2x byt 2+1 s komor., lodžií 

už. pl. 77 m2 1.297.600 Kč 
lx byt 3+1 s 2 lodžiemi 

už. pl. 99 m2 1.658.000 Kč 
lx byt 3+1 s 2 lodžiemi 

už. p l .97m 2 1.637.149 Kč 

lx byt 2+1 s komorou, lodžií 
už. pl. 42 m2 707.600 Kč 

lx byt 2+1 s komor., lodžií 
už. pl. 43 m2 715.800 Kč 

lx byt 3+1 s lodžií 
už. pl. 52 m2 878.400 Kč 

lx byt 3+1 s lodžií 
už. pl. 53 m2 886.600 Kč 

Všechny byty varianty C mají půdní ko-
mory, ovšem výše ceny je ovlivněna 
nutností vybudovat výtah! 
Průzkumové akce se účastnilo 31 zá-
jemců 
23 zájemců bylo z Ledče nad Sázavou, 1 
z Habreku, 1 z Vilémovic, 1 ze Světlé n. 
Sázavou, 1 z Pavlova, 1 z Herálce, 1 z 
Chotěměřic, 1 z Dobrovítovy Lhoty, 1 z 
Havlíčkova Brodu. 

Z h o d n o c e n í n a b í d k y : 
Účastníci prezentačních dnů vyslo-

vili názor, že tato forma je pro určité 
skupiny obyvatel zajímavou formou 
a že je nutno MR a MZ doporučit po-
kračovat a pokusit se naplnit stav pro 
všechny tři objekty s tím, že toto vy-
hodnocení bude předáno též SBD ob-
čanů, aby definitivně projednalo 
v orgánech družstva, zda by do tako-
véto výstavby vstoupilo. Pro MR 
a MZ se navrhuje účast taková, že by 
MZ odsouhlasilo záměr, odprodat plo-
ché střechy městských domů budou-
cím účastníkům výstavby s tím, že 
vedení města a MR budou pověřeny 
přípravou smluvních vztahů a případ-
nou koordinací spolupráce mezi všemi 
účastníky. Z hledisek možných ceno-
vých posunů je však nutno postupovat 
tak, aby výstavba byla v případě reali-
zace ukončena v roce 1998, kdy PS-
Havlíčkův Brod a.s. pro toto časové 
období ceny garantuje! 

Z á v ě r 
Tento materiál byl předložen v mě-

síci prosinci jak městské radě, tak 
i městskému zastupitelstvu, které 
tento návrh podpořilo a vyhlásilo 
záměr Města odprodat ploché střechy 
zmíněných domů pro realizaci výstav-
by bytů s tím, že počet zájemců musí 
vždy naplnit celou dispozici domu, 
kdy jejich rozhodnutí musí být ne-
zvratné a smluvně řádně ošetřené. 
Pokud smluvní přípravy budou 
uzavřeny, městské zastupitelstvo defi-
nitivně schválí odprodej střešních 
ploch jako základ pro výstavbu těchto 
bytů. 

Karel Urban 
zástupce starosty 



Povídání o hejkadlech v našem kraji 
Ještě koncem minulého století tekla Sázava 

na Ledečsku divočeji a lesy byly hlubší a četnější 
než dnes. A lidí tu bylo o hodně méně. Uprostřed 
romantické přírody měli totiž nesnadné živobytí. 
Příležitostí k výdělkům málo a z kamenitých po-
líček ve stráních se získávala obživa příliš tvrdě. 
V tomto prostředí se dařilo pověstem o straši-
delných událostech a nadpřirozených bytostech. 
V zimním čase, kdy příroda spala, se lidé po ve-
čerech scházeli v chalupách na přástky, draní 
peří, při pletení košů z proutí a opravách nářadí 
pro jarní práce na polích. Na takových sou-
sedských posezeních se přetřásalo, co se komu 
přihodilo, co se v kraji dělo a často došlo i na 
strašidla. 

Třeba taková hejkadla prý lidi soužila na Le-
dečsku i Dolnokralovicku. Někdy měla podobu 
chlapečka s nadmíru velkou hlavou v širokém 
klobouku. Jeho nožky byly tenké, že se zdálo, 
jako by měl jen jednu. V Kožlí byla známa 
hejkadla v ptačí podobě, v Chřenovicích je vídali 
lidé na pastvišti (V kačinách), jako dlouhosrsté 
živočichy s kozíma nohama. Bydlela převážně 
v hlubokých ponurých lesích s četnými stráněmi 
a průrvami - na Melechově nad Kouty, na 
Splavsku u Chřenovic, v Černých lesích a Pe-
kelsku u Kožlí. 

Bytosti to byly zlé. Kdo v lese halasil, ať sám, 
či v odpověď na jejich vyzývavý hlas "huhu hej" 
nebo "hej hej hej", tomu usedaly na ramena, krk 
i záda. V podobě ptáka tlouklo hejkadlo člověka 
do hlavy křídly. Mělo-li jiný tvar, tížilo ho tím 
více, čím blíže k domovu přicházel. Avšak vkro-
čením na zápraží se pustilo a zmizelo, čímž se 
člověku značně ulevilo. Do světnice a na půdu se 
prý vůbec neodvažovalo. 

Asi před pětadevadesáti lety sepsal pan řídící 
učitel Jan Valchář příběhy lidí, kteří se s hejkad-
ly potkali. A díky tomu je dnes můžete znát i vy. 

Když starý Prchal z Kožlí vápno pálil a s ním 
obchodoval, chodil vždy na podzim vybírat od 
odběratelů vápna dlužné částky. Jednou se vracel 
pozdě večer. Když došel do "Kobylího důlu", 
mezi Zahrádkou a Kožlou, slyšel jak se hejkadla 
svolávají v černých lesích. Prchal bezmyšlenko-
vitě také vzkřikl: "Hej hej". V mžiku přiletělo 
hejkadlo, co vypadalo jako velký pták, sedlo mu 
na ramena a křídly ho tak tlouklo, že domů sotva 
došel. Teprve když vstoupil na práh chalupy, 
hejkadlo zmizelo. 

V Dobré Vůdě slavili posvícení a starý 
Kalhotka hostil svého dávného přítele. V noci se 
šli spolu podívat na pole, aby jim z něho zelí 
někdo nepokradl. Měsíc svítil jako rybí oko a ne-

bylo daleko k půlnoci. Vtom zaslechli v dálce 
někoho hejkat. Z posvícení rozjařený přítel chtěl 
neznámému pomoci najít cestu a přes Kalhotko-
vo varování zakřičel z plna hrdla: "Hej hej". 
Sotva pusu zavřel, už bylo slyšet za zády dupání. 
Kalhotka hned věděl, kolik uhodilo. Vzal nohy 
na ramena a přítel za ním. Oba při tom divokém 
útěku ztratili klobouky. Hejkadla je pronásledo-
vala až na zápraží a ještě než zmizela jim dala 
ponaučení: "Hej hej hej, podruhý se neozejvej". 

Kdysi šel na trh do Humpolce starý Beneš 
z Ledče. Koupil tam krávu a domů ji vedl přes 
Rejčkov. Nedaleko Rejčkova slyší hlas: "Hej 
hej". Protože myslel, že na něho volá někdo 
známý, odpověděl stejně hlasitě. V okamžiku 
stál u něho malinký chlapeček s velkou hlavou, 
pokrytou širokým kloboukem. Skočil mrštně 
krávě na hřbet a stále křičel: "Hej hej hej". Kráva 
se splašila, Benešovi se z ruky vytrhla a pádila 
zdivočelá k Rejčkovu, kde ji lidé chytili. Beneš 
musel tehdy v Rejčkově přenocovat, tak byl vy-
lekaný. 
Pramen: Český lid XII/1903, 
Jan Valchář - Příspěvek k bájesloví z Ledečska 
a Dolnokralovicka 
Pokračování v příštím čísle LN 

MV 

PRAVIDELNÉ 
VÝCVIKOVÉ KURSY 
JÍZDY NA KONÍCH 

nabízí JANŮV DVŮR 

Telefonické, písemné, nebo osobní 
objednávky: 
JAROMÍR STRUP 
Tel.: 0602 350 596 
Janův Dvůr, Pavlov 47 
584 01 Ledeč n.S. 

JUDr. LEV SYCHRAVA 
Dne 12. prosince bychom si připomněli 

110. výročí narození tohoto českého politika 
a novináře. Narodil se v Ledči nad Sázavou 
a doposud se mi nepodařilo zjistit bližší 
o jeho rodině ani o místu narození ve městě. 
Lze usuzovat, že otec byl asi státním úřední-
kem a dostal se do města jmenováním. 
Nikdy jsem však nepamatoval v Ledči obča-
ny tohoto jména. 

Po vystudování práv se L. Sychrava stal 
advokátním koncipientem, ale brzy se začal 
zabývat politikou a novinářstvím. Ještě před 
I. světovou válkou byl redaktorem Českého 
slova a Pokrokové revue. V roce 1914, když 
v létě vypukla I. světová válka, emigroval 
do Švýcarska. Záhy počal spolupracovat 
s Tomášem Garriguem Masarykem, kde 
jeho úkolem bylo organizování spojení s do-
mácím odbojem. Při této příležitosti nutno 
připomenout, že jen málo menších měst 
u nás se může pochlubit hned třemi spo-

lupracovníky TGM. Z ledečských rodáků to 
byl dále Jan Šeba a pak i prof. Max Škvor, 
který v Kyjevě spolupracoval s TGM při 
jeho pobytu ve městě. 

Lev Sychrava ve Švýcarsku redigoval 
list Československá samostatnost. Ne-
utrálnímu Švýcarsku se asi jeho činnost ne-
zdála, takže v únoru 1916 byl ze země 
vypovězen. Posléze působil v Paříži jako 
spolupracovník Edvarda Beneše v sekreta-
riátu Národní rady československé. A také 
jako jeden z členů byl vyslán do Itálie, kde 
spolu s M. R. Štefánikem jednal v roce 1918 
o zřízení čs. legií a uznání Národní rady 
československé. Dlužno dodat, že i Jan Šeba 
se podílel na vytváření čs. legií v Itálii. 

Po skončení války se stal dr. Lev Sychra-
va prvním čs. diplomatickým zástupcem ve 
Francii, ale ještě v roce 1918 se vrátil domů. 
Jeho meziválečná činnost byla především 
novinářská a politická. Byl zakladatelem 

a šéfredaktorem časopisu Národní osvobo-
zení a byl i vedoucím činitelem čs. obce le-
gionářské. Konec republiky pro něho byl 
těžkým momentem, protože hned v roce 
1939 byl zatčen a celých šest let byl vězněn 
v koncentračním táboře Buchenwald. Po 
osvobození opět působil v Národním osvo-
bození. Byla v té době - jak se pamatuji -
ustavena novinářská cena (snad Karla 
Havlíčka Borovského) a Lev Sychrava byl 
jejím prvním nositelem. Ale už v roce 1948 
emigroval do Velké Británie, odkud se těžce 
nemocen vrátil domů v roce 1955. Již za-
krátko, dne 4. ledna 1958 v Praze umírá. 

Je tedy dr. Lev Sychrava jedním z vý-
znamných našich rodáků, ale pohříchu do-
dnes je o jeho osobním a rodinném životě 
spjatém s naším městem velice málo známo. 
Tím je to výzva pro další, kteří by chtěli při-
spět k rozšíření znalostí o tomto ledečském 
rodáku. RNDr. M. Vostatek 

TECHNICKE SLUŽBY LEDEČ N A D SÁZAVOU sdělují všem obchodním partne-
rům a občanům, že s platností od 1. ledna 1998 změnily z rozhodnutí rady města 
právní formu a staly se tak obchodní společností. 

Zakladatelem společnosti je: Město Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí č. 7. 

Obchodní jméno společnosti zní: TS Ledeč nad Sázavou s.r.o. 

Sídlo společnosti je: Husovo nám. 16, 584 01 Ledeč n. S. 

Statutárním orgánem společnosti je jednatel Josef Ptáčník, který je oprávněn jednat jejím 
jménem. IČO 25281208. 
Společnost bude kromě dosavadní činnosti poskytovat své služby též občanům a jiným 
subjektům v celé oblasti svého předmětu podnikání, j ímž je: 
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 
- úklidové práce, 
- údržba zeleně, 
- nakládání s odpady v kategorii "ostatní", 
- provozování parkovacích ploch, 
- údržba a opravy místních komunikací a chodníků, 
- práce speciálními mechanizmy, 
- malířství, natěračství, 
- provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, 
- silniční motorová doprava nákladní. 

Vedení společnosti se těší na spolupráci a zve případné obchodní partnery k projednání 
služeb. 

J. Ptáčník 



Městský úřad a Informační středisko 
v Ledči nad Sázavou pořádají 

KOMORNÍ KONCERT 
absolventů pardubické konzervatoře 

23. ledna 1998 v 19.00 hodin 
v sále ledečského gymnázia 

z díla: J.S. Bacha, A. Dvořáka, B. Smetany 

učinkují: 
Magda Kovářová - zpěv 
Marie Dušková - klavír 

Vladimír Novotný - kytara 
David Pleva - housle 

Odešla obyčejná žena 
V adventním čase zemřela v Háji u Ledče 
nad Sázavou, ve věku 81 let, ledečská ro-
dačka Růžena Trtíková, rozená Veselá 
(18.12. 1916 - 9. 12. 1997). Byla poslední 
nejbližší příbuznou světoznámého hu-
debního génia, skladatele a dirigenta -
Gustava Mahlera. Její babička, Barbora 
Freischbergerová, rozená Hermannová, 
byla sestrou Marie Hermannové - matky 
Gustava Mahlera. Velkou část svého života 
prožila v našem městě, v rodišti svých 
předků. Prožila zde velmi smutnou dobu 
holocaustu, kdy přišla o svou matku a ona 
se zachránila pouze tím, že jej í muž byl ka-
tolík. V posledních letech odešla za svým 
synem do Světlé nad Sázavou. Zde žila až 
do konce svého života. Její popel bude ulo-
žen na starém ledečském hřbitově vedle je-
jího manžela. -Pf-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 

3.1. Jelínek Jiří, Na potoce 517 
4. 1. Maršounová Emilie, Hradní 741 

16. 1. Kadečka Vincenc, Stínadla 1035 
26. 1. Mandl František, Stínadla 1038 
28. 1. Čermáková Miloslava, M.Majerové 655 
29. 1. Turek Jaroslav, Želivská 1092 

2. 2. Pospíšilová Božena, Hlaváčova 553 
7. 2. Vrtal Ladislav, J. Wolkera 1153 

75. narozeniny 
8.1. Prokop Jan, Hrnčíře 44 
9.1. Flasarová Anežka, Hlaváčova 562 

15. 1. Prchal Josef, B. Němcové 753 
17.1. Kellerová Anna, J. Fučíka 898 
21.1. Moravec Josef, Na Žižkově 306 
25. 1. Marková Jana, J. Haška 616 
25. 1. Fiala Bedřich, J. Haška 605 
28. 1. Škvor Karel, Komenského 315 

4. 2. Kokešová Ludmila, Mlýnská 145 
80. narozeniny 
13.1. Brzoňová Vilma, 28. října 548 
25. 1. Rozkošná Marie, Habrecká 371 
31. 1. Bouz Josef, 28. října 499 
85. narozeniny 

1. 2. Urban Josef, Hutní 595 
90. narozeniny 

8. 1. Šimková Emilie, 5. května 1202 
NAROZENÍ 

2. 12. Jiráček Lukáš, Barborka 1201 
2. 12. Janák Petr, 28. října 548 
8.12. Pálková Nela, Havlíčkova 622 

ÚMRTÍ: 
5. 11. Charvátová Miroslava (1918), 

ul. 5. května 1202 
4. 12. Kopecký Otakar (1921), Souboř 8. 
5.12. Červínová Jana (1917), Z. M. Kuděje 

578 
11.12. Tymer Josef (1927), Vrbka 28 
11. 12. Kubát Václav (1915), Poděbradova 297 
SVATBA: 

6. 12. Vrbická Monika, Ledeč n. S. 781 
Kakos Michal, Zdislavice 64 

PROGRAM KINA 
ÚNOR 1998 

3.2. KRÁL DŽUNGLE 
19.30 h. Americká bláznivá komedie 

5. 2. KRYCÍ JMÉNO DONNIE 
BRASCO 

19.30 h. Skutečný příběh tajného agenta 

7. 2. PTAČÍ KLEC 
19.30 h. Nejlepší komedie roku (USA) 

10. 2. CONTACT 
19.30 h. Skvělý sci-fi film 
12.2. JAK ŽOFKA POŘÁDALA 

SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ 
16.00 h. Pásmo barevných českých filmů 

14.2. LHÁŘ, LHÁŘ 
19.30 h. Nejúspěšnější komedie v USA 
17:2. SVATBA MÉHO NEJLEPŠÍHO 

PŘÍTELE 
19.30 h. Úspěšná filmová komedie 

19.2. EVITA 
19.30 h. Úspěšný film USA 

21.2. SÁM DOMA 3 
19.30 h. Třetí pokračování úspěšných komedií 

24. 2. ZACHRAŇTE WILLIHO 3 
16.00 h. Návrat oblíbené kosatky 
19.30 h. 

26.2. LOTRANDO A ZUBEJDA 
19.30 h. Filmová komedie s populárními 

písničkami 

28.2. ZAMILOVANÝ PROFESOR 
19.30 h. Úspěšná filmová veselohra 

V minulém čísle LN byla chybně uvede-
na tel. čísla na ZASOZ. Omlouváme se 
čtenářům, platná čísla jsou: 
MUDr. Pavlíček 2393 
Fialová - rehabilitace: 2322 

Leden - l idové a církevní obyčeje 
Leden, jak se lidově říká, j e krok k jaru, 

začátek roku, prostředek zimy. Slunce už 
myslí na léto, ale zima na mráz. I když 
v letošním roce toho zima moc nenakralo-
vala, děti si neužily dárků pro zimní sporty 
a postavit si případně mohly tak akorát 
"bahňáka", nic se nemění na tom, co jsem 
napsal v prvním řádku. 

Přirozeným mezníkem pro počítání času 
a pravděpodobně nejstarším počátkem ka-
lendáře byl zimní slunovrat. Některé pravě-
ké kultovní stavby byly orientovány tak, 
aby právě v tento den sluneční paprsky sví-
tily na obětiště. Pro vývoj našeho kalendáře 
měli klíčový význam Římané, ale o tom 
jsem na stránkách LN už psal. 

V liturgii (křesťanských církevních obřa-
dech) se 1. leden nesvětil. Teprve v baroku 
se začala konat kající procesí, která měla 
být protiváhou rozpustilosti, kterou lidé 
provázeli začátek nového roku (co by asi 
chudáci dělali v dobáchv dnešních oslav, 
plných divokých rejů, doprovázených pe-
tardami a ohňostroji). Církev nazývá 1. 
leden Svátek Obřezání Páně. Od středově-
ku dostávali na Nový rok za zpěv na 
kostelním kůru peněžitou koledu literáti. 
Drobné dárky dostávali čeledíni a děvečky 

od hospodáře, děti od rodičů a duchovní 
správce od věřících farníků. Městské rady 
posílaly pozdravy a někdy i dar radám 
spřátelených měst. Známé se staly minucí -
malovaná a často ve verších složená přání, 
která posílali učitelé vrchnostem, od nichž 
očekávali pár grošíků. Teprve po vydání te-
reziánského patentu o tisknutí, v polovině 
18. století malování minucí zaniklo, neza-
nikl však obyčej novoročních přání. Ve 30. 
letech 19. století zavedl známý vlastenec 
hrabě Karel Chotek zasílání novoročenek, 
zobrazujících hrdiny národních dějin a vý-
znamné světce. Taky ty upadly časem v za-
pomnění a teprve koncem 19. století se 
s módou posílání pohledů objevily rozma-
nité novoročenky s grafikou, uměleckými 
lepty a ve 20. století i s fotografiemi. 

Existovala pověra, že to, co bude člověk 
dělat na Nový rok, bude dělat po celý zby-
tek roku. Proto se lidé toho dne snažili vy-
stříhat hádek a jiných nepříjemností. Věřili, 
že budou-li mít v kapse peníze, budou je 
mít po celý rok. Za dobré znamení se pova-
žoval vstup mladého člověka, jako prvního 
hosta do domu. 

Leden má celou řadu zajímavých světců 
(Dětmar, Jan Nepomuk, Antonín Veliký, 

Karel Veliký ...), ale já připomenu ještě 
jedno lednové datum, které provázalo 
církevní rok se světským. 

6. leden - Sv. Tři králové. Liturgické 
knihy označují již od 4. století tento den 
jako svátek Zjevení Páně. Jeho spojení se 
Třemi králi je pozdějšího původu a je svou 
podstatou lidové. V evangeliu Sv. Matouše 
se píše, že se objevili mudrci (mágové) od 
východu a přinesli dary - zlato, kadidlo 
a myrhu. Nikde se však neuvádí jejich 
počet, který byl patrně odvozen od počtu 
darů. Bližší výklad ke jménům zmíněných 
králů najdete v loňském lednovém vydá-
ní LN. 

V předvečer Sv. Tří králů zapalovali 
v některých krajích všichni členové do-
mácnosti stejně veliké svíce a věřili, že 
první zemře ten, komu nejdříve dohoří. 
I další praktiky měly pomoci určit bu-
doucnost, podobně, jako třeba na Štědrý 
den. 

Svátkem Sv. Tří králů se končil cyklus 
vánočních svátků. Toho dne se obvykle od-
strojoval vánoční stromek, v některých kra-
jích ho však nechávali, spolu s betlémem 
až do Hromnic. O únoru však až příště. 

OK 
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