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Mnoho našich spoluobčanů šťavnatě komentovalo průklest dřevin na 
Ostrovci. Nechci se k tomu zvláště vracet, dodatečné vysvětlení podala paní 
Fotrová (odbor životního prostředí) ve svém příspěvku v listopadovém 
vydání Ledečských novin v loňském roce. Nabízím jiné srovnání. Na prvním 
snímku vidíme Ostrovec tak, jak vypadal na začátku století a dolní snímek je 
"žhavá" současnost. Srovnání je jasné i pro ty nej zatvrzelejší odpůrce "čistky" 
- holý Ostrovec není nic nového pod ledečským nebem. 

OK 

SOBOTA 14. ÚNORA-VALENTÝN 

Nezapomeňte poslat valentlnku, 
čl dáreček tomu, koho máte rádi 1 

POČTY OBYVATEL 
Ledeč 5 623 
Horní Ledeč 326 
Habrek 148 
Obrvaň 85 
Vrbka 94 
Soubor 55 
Sychrov 10 

M A S O P U S T 

V únoru se narodili ti, kteří mají jedno společné: skvěle ovládané 
slovo. Takto to shrnul Jan Werich (*6.2.1905), český herec a spisovatel: 
KDE BLB, TAM NEBEZPEČNO. 

24. ÚNORA 

CENTRUM DDM Ledeč nad Sázavou 

jako již tradičně i v letošním roce 
v Centru DDM v Ledči n.S. proběhne 
OKRESNÍ KOLO V RECITACI. 
Soutěž se uskuteční ve dnech 26. - 27. 
února 1998. Očekáváme 80 dětí z celého 
okresu Havlíčkův Brod. Vítězové 
postupují do krajského kola. 



BUDE V LEDČI NAD SÁZAVOU VELKOPRODEJNA? ZPRÁVY Z RADNICE 

V uplynulých měsících byla výrazným způsobem ovlivněna šíře nabídky koupěchtivým 
zákazníkům v okolních městech, jako jsou Havlíčkův Brod či Humpolec. Stalo se tak díky 
expanzi zahraniční firmy, budující v České republice významný obchodní řetězec. Tato 
skutečnost je zřejmě příčinou různých domněnek mezi ledečskými občany, proč podobná 
velkoprodejna není i v Ledči nad Sázavou. Toto téma přišlo na přetřes i v městské radě, kde 
jsme se shodli, že je na místě sdělit veřejnosti stanovisko vedení města. 

O záměru, zřídit v Ledči nad Sázavou moderní velkoprodejnu, jsem jednal coby člen 
představenstva Kovofiniš a.s. spolu s jeho GŘ, panem Vávrou, již v roce 1996. Naším 
partnerem byl člen správní rady největšího tuzemského koncernu INTERKONTAKT Group 
a.s., který se zabývá těmito aktivitami. Měli jsme připravený prostor i objekt, žádající si 
rekonstrukci. Bohužel se nám dostalo zamítavé odpovědi, ve které byly uvedeny tyto hlavní 
důvody: 

a) Špatná spádovost nabízeného místa - daleko od centrálního tržního místa města, náměstí. 
b) Malá prodejní plocha po rekonstrukci objektu. 
c) Neadekvátní nákladová výše vzhledem k předpokládaným tržbám. 

Další jednání na téma velkoprodejny byla vyvolána členy představenstva obchodního 
a výrobního družstva JEDNOTA, které spolu se společností ELGE s.r.o. provozuje největší 
ledečskou potravinářskou prodejnu Sázavanku na Husově náměstí. Zde byl prezentován záměr 
vybudovat v západní části centra města velkoprodejnu s parkovištěm pro automobily 
zákazníků. Realizace je podmíněna úspěšnými jednáními se současnými vlastníky pozemků 
a obytných domů. 

Konstatuji, že jen o těchto zmíněných záměrech je vedení města informováno a nemá 
sebemenší důvod zadržovat informace k této věci. 

Jan Hálek, starosta města 

VÍTE, JAKÉ JSOU DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA? 
Přestože nová daňová soustava v ČR byla odstartována od 1.1. 1993, tak při výkonu své funkce se 

stále setkávám s tím, že občané nemají jasno, které daně jdou do městské pokladny a které tuto pokladnu 
zcela míjí. Tyto toky neznají do podrobná ani místní podnikatelé, kteří si mnohdy myslí, že právě 
některá, jimi odváděná daň, plyne do městské pokladny. Tak, jak tomu doopravdy je, se pokusím co 
nejnázorněji vám vysvětlit. 

Svěřené daně 
jsou takové, které jsou vybírány 
podle celostátně platných 
daňových zákonů, jejichž výnos 
plyne podle daňového určení 
přímo do příslušného druhu 
rozpočtu, tedy i rozpočtu obce, 
pokud je tak stanoveno. 

Daňové příjmy obce (města) -
Sdílené daně 

jsou ty daně, jejichž výběr je 
prováděn též podle celostátně 
platných daňových zákonů, ale 
jejichž výnos se dělí mezi různé 
druhy rozpočtů a pokud je 
určeno tedy i' do rozpočtu obce. 

Místní daně 
jsou ty daně, které formou 
obecně závazné vyhlášky pro 
danou obec stanovuje městské 
zastupitelstvo, ovšem zákon 
vymezuje předmět, základ 
a rozmezí sazeb. 

Svěřenou daní obce je - Daň z nemovitostí. S touto daní přichází většina občanů do styku a její 
původ je vymezen zákonem ČNR číslo 338/1992 Sb. Výnos této daně je zcela příjmem obce, ovšem 
pouze se vyměřuje na výměře katastrálního území obce a její výše je proto odvislá od velikosti území 
obce a dále jejího zastavění nemovitostmi. U daně z nemovitostí nemůže obec, až na malé výjimky, 
ovlivňovat daňový' výnos. 

Sdílenou daní obce je - Daň z příjmů fyzických osob a Daň z příjmů právnických osob. Původ 
těchto daní byl stanoven zákonem ČNR číslo 586/1992 Sb. a tak od roku 1996 plyne do rozpočtu obce 
jen část těchto daní, a to takto: 
100% výnos záloh na daň a výnos daně z příjmů fyzických podnikajících osob, kteří jsou poplatníky 

této daně, ale s podmínkou, že mají na území obce trvalé bydliště ke dni splatnosti záloh či 
daně. 

-10% výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (tedy daň z příjmů 
osob v zaměstnaneckém poměru), ale pouze v tom případě, že podnikatel má pokladnu či sídlo 
firmy nebo bydliště na území obce. Existují malé výjimky, o kterých se zde nebudu zmiňovat. 

-20% podílu na celookresním výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 
požitků, (tedy opět daň z příjmů osob v zaměstnaneckém poměru), podíl se však stanoví podle 
poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel okresu. 

-20% podílu na celostátním výnosu daně z příjmů právnických osob, a to podle poměru počtu 
obyvatel obce k celostátnímu počtu obyvatel s přesností na 8 desetinných míst. Výnos této daně 
tedy bezprostředně neovlivňuje velikost a četnost podniků - právnických osob v příslušné obci. 

Místní daň v našem městě představuje - Vyhláška Města Ledeč nad Sázavou, číslo 5/97 
o místních poplatcích, kde městské zastupitelstvo formou obecně platné vyhlášky stanovilo poplatky 
v rámci, který- vymezuje zákon ČNR číslo 565/1990 Sb. o místních poplatcích. V našem městě je to 
poplatek: 

a) Ze psů 
b) Za užívání veřejného prostranství 
c) Ze vstupného 
d) Z ubytovací kapacity 

Karel Urban, zástupce starosty' 

Na území Města Ledeč nad Sázavou 
a integrovaných obcí je registrováno ke dni 
1.1.1998: 

- 789 fyzických osob podnikajících na 
základě živnostenského oprávnění (z toho 77 
má trvalé bydliště mimo, tzn., že odvádí daň 
z příjmu fyzických osob v jiné obci), 

- 25 fyzických osob podnikajících na 
základě osvědčení o zápisu do evidence 
samostatně hospodařících rolníků, 

- 112 právnických osob, 

-11 fyzických a 11 právnických osob, které 
mají v Ledči nad Sázavou pouze provozovnu 
(nikoliv také místo nebo sídlo podnikání). 

MR schválila úhradu pronájmu sálu 
sokolovny pro konání výroční schůze Základní 
organizace zdravotně postižených v Ledči nad 
Sázavou. 

MR schválila text a následné odeslání 
dopisu adresovaného ministru dopravy ČR ve 
věci budoucnosti, existence a provozování 
regionální železniční trati Čerčany - Světlá 
n. S. 

MR schválila záměr odprodat okenní křídla 
vybouraná v rekonstruovaných bytových 
domech za cenu 80,- Kč/ks. Bližší údaje budou 
zveřejněny na úřední desce a ve skříňce na 
náměstí. 

MR byla informována představiteli 
Jednoty o jejich záměru zřídit v Ledči n.S., 
v prostoru od začátku autobusového nádraží až 
ke kinu, supermarket a velké parkoviště, 
s termínem realizace v r. 1999. Až získáme 
bližší informace, budeme čtenáře LN 
informovat. 

Od 1.1.1998 nabyl účinnosti zákon 
č, 242/97 Sb., který umožňuje maminkám 
umístit v předškolních zařízeních, na max. 
3 dny v měsíci, děti předškolního věku, aniž by 
tím ztratily nárok na rodičovský příspěvek. 
Tyto požadavky byly z různých rodinných 
důvodů (vyšetření v nemocnici, účast na 
zkouškách) uplatňovány maminkami 
i v minulosti, ale neměly zákonnou oporu. MR 
chce vyjít těmto požadavkům vstříc a navrhne 
MZ úpravu vyhlášky. 

VYSTAVISTE ZAHRADA CECH 
LITOMĚŘICE 

Zájezd do 

TRŽNICE ZAHRADY ČECH 

možnost nákupu rostlin a potřeb 
pro zahrádkáře 

11. dubna 1998, odjezd v 7.00 h. 
z Husova nám. v Ledči n. Sázavou 

Přihlášky na zájezd přijímá 
p. Pleva - FOTOATELIÉR, 
nám. Svobody 503, Ledeč n.S. 
tel.: 0452/621471 

Cena zájezdu: 200,- Kč 



PSAL SE ROK.... 
V roce 1938 se na Ledečsku rozmohla 
epidemická nemoc dobytka - "slintavka 
a kulhavka", a to takovou měrou, že byly 
zakázány trhy a taneční zábavy, aby nemoc 
nebyla šířena. Město Ledeč tak trpí velkou škodu 
ztrátou poplatků z trhů. Poplatky na tržném 
činily z jednoho koně 5,- Kč, z kusu hovězího 
dobytka 3 - Kč a z jednoho selete 1 K č . 

16. února 1948 byla radou MNV povolena 
strojní těžba (bagrem) písku Janu Panskému, 
bývalému obuvníku z Ledče. 

V roce 1958 sehrál školní soubor jedenáctiletky 
hru J.K. Tyla "Čert na zemi", se kterou vystoupil 
třikrát v Ledči a jedenkrát v Zahrádce. Kromě 
toho secvičil a sehrál estrádu "Lásky líc a rub" 
dvakrát v Ledči, jednou na Slovensku a jednou 
v Děsné na Dačicku. 

- V tomto roce byly již pravidelně vydávány 
Ledečské noviny, které hradil MNV. 
Redaktorem se stal ředitel Domu osvěty 
- Václav Jonáš. Příspěvky se však velmi těžko 
získávaly (pozn. - od té doby nic nového !). 

- Poštovní úřad v Ledči dostal pro zlepšení 
provozu vlastní poštovní vozidlo. 

- Budovaly se rodinné domky, celkem dvanáct, 
u hlavní silnice k Bojišti a na Horní Ledči. 
Během roku byla upravena v budově národního 
výboru vstupní chodba a schodiště. Dále byla 
provedena generální oprava komunikace 
k veterinární ošetřovně, kanalizace pod 
Šeptouchovem, úprava silnice v ul. Z. M. Kuděje 
a dokončeny vpustě na Žižkově. 

- U "Kulíků" ve mlýně byla zbudována nová 
turbina a ledečské nádraží bylo rozšířeno o jednu 
kolej. Ledečské ženy odpracovaly brigádnicky 
při akcích 1621 hodin při výstavbě školní 
jídelny, při úpravě parku baráčníci odpracovali 
9840 hodin zdarma a zaměstnanci cihelny 
vyrobili brigádnicky pro stavbu školní jídelny 
25 000 kusů cihel. Pracovníci vojenského rek-
reačního tábora v Háji svépomocí postavili 
u vilémovické zastávky novou lávku přes řeku. 

V říjnu 1968 byla otevřena nová 26 třídní 
Základní škola v Nádražní ulici, jejím pivním 
ředitelem se stal pan Jaroslav Hýla. 

V roce 1968 přibylo 122 nových bytů, převážně 
pro přisídlence z Dolních Královic. Na náměstí 
bylo připraveno staveniště v bývalých čp. 4 - 5 , 
pro novou prodejnu potravin (Sázavanka). 

19. února 1978 ve 21 hodin vypukl požár 
v budově národního výboru, v sídle odboru 
výstavby (č. 67) Požár zachvátil dřevníky ve 
dvoře. Díky rychlému zásahu požárníků se požár 
do hlavní budovy nerozšířil. I tak činila škoda 
20 000 Kčs. 

20. února 1988 se konala v sále sokolovny 
I. Burza starožitností. Pořádal ji Klub sběratelů 
při SKP v Ledči. Na 125 vystavovatelů přilákalo 
1100 lidí. Bylo to pro Ledeč atraktivní sobotní 
dopoledne. 

OK 

ZUŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU 
připravuje na den 16. února 1998 
VEŘEJNÝ KONCERT 
SVÝCH ŽÁKŮ hudebního sboru. 
- - • - 'V 
Koncert se uskutečniv sále 
gymnázia v 17.00 hodin ' . 

BUDE MÍT DĚKANSKÝ KOSTEL SV. PETRA A PAVLA 
NOVÉ ZVONY? 

Jak je možno se dočíst v nedávno vydané knížce Fr. Plevy "Ledeč nad Sázavou dějiny 
města", přišla Ledeč nad Sázavou za druhé světové války o pět zvonů. Je potěšitelné, že se 
začalo pracovat na pořízení nových zvonů, protože zvonům se dnes přikládá širší význam než 
jenom svolávání věřících k bohoslužbám. Zvon je mimo svou základní funkci zvonkového 
nástroje také technickým výtvorem, ztvárněním vnější podoby i výtvarným dílem a pro svou 
značnou dokumentační hodnotu také historickou památkou. Dá se říci, že zvon je hudební 
nástroj. Objednává se, konstruuje a odlévá "na tón", zvonař mu dává barvu hlasu, ladí jeho 
přídavné frekvence, stanovuje dosah jeho zvuku. Na svém těle pak zvon v podobě výzdoby nese 
poselství budoucím generacím. Ale k tomu, aby zvon pohladil člověka svým zvukem, je cesta 
dlouhá. 

Myšlenka znovuobnovení zvonů v děkanském kostele sv. Petra a Pavla vznikla už někdy 
před 30 lety, kdy se začala provádět sbírka mědi a cínu (ten byl posléze ukraden neznámým 
pachatelem), ale do konkrétnější podoby se dostala v polovině roku 1997, kdy v děkanském 
kostele byla instalována kasička v podobě zvonu na dary pro pořízení nových zvonů a navázána 
spolupráce se zvonařskou firmou Manoušek Zbraslav. Pro tuto firmu padlo rozhodnutí proto, že 
jednak z dílny firmy zvonařství Manoušek máme zvon v kostele sv. Trojice na hřbitově a jednak 
na tuto firmu, která má cca stoletou tradici, byly ty nejlepší reference, o čemž např. svědčí 
zhotovení zakázky 4 zvonů pro Českou filharmonii a jmenování Petra Rudolfa Manouška do 
funkce soudního znalce a státního kolaudátora zvonů. Snímky p. Bárty z 8.1.1998 se vracím 
k návštěvě p. Manouška v Ledči nad Sázavou, kdy Petr Rudolf Manoušek (na fotografii vlevo) 
a jeho pomocník Michael Měšťan prováděli expertizu technického stavu a uložení stávajícího 
zvonu, kontrolovali stav zvonových stolic, posuzovali akustiku vnitřku věže a provedli pomocí 
speciálních ladiček akustické měření stávajícího zvonu. Vždy jsem se domníval, že zvon má jen 
jeden tón. Až při sledování akustického měření jsem zjistil, že to byl jen laický pohled, že každý 
základní tón je podle konstrukce zvonu podbarven řadou harmonických tónů a že se jedná 
skutečně i o výtvarné dílo. Nemohla tedy na návštěvě chybět akademická sochařka pí 
Manoušková (na snímku vedle p. děkana Srnského), které bude svěřeno ztvárnění vnější podoby 
zvonů a jejich podoby. 

Tato měření byla nezbytná pro návrh budoucích tónů nových zvonů, aby ladění bylo 
v souhře při současném provozu všech zvonů. Podle velmi hrubého odhadu se váhy zvonů 
budou pohybovat okolo 200 kg a 350 kg. Předběžný odhad nákladů je 350 0 0 0 - Kč včetně 
materiálu. Zatím je vybráno dle sdělení p. děkana Srnského 75 400,- Kč. K dispozici je 
z dřívějších sbírek nějaký materiál, což výrobu oblevní, ale i tak je zatím velká část nákladů 
nepokryta a proto se obracíme na všechny lidi dobré vůle, aby otevřeli svá srdce a podle 
možnosti pomohli, aby se v r. 1999 mohly nové zvony již rozeznít na věži kostela. 

Bližší spolupráce s firmou zvonařství Manoušek začala 23. října 1997, kdy p. děkan Srnský 
a zástupci města navštívili tuto firmu přímo ve Zbraslavi a měli možnost shlédnout, jak se např. 
tvoří písmena, ornamenty, reliéfy, viděli přípravu speciální formovací směsi za použití piva (to 
by pivaři plakali), prohlédli si speciální zařízení na automatické zvonění atd. Bylo to velmi 
zajímavé, myslím, že by to zajímalo řadu občanů našeho města a proto po dohodě 
s p. Manouškem a pí Manouškovou bude nám umožněno z výroby zvonů pro děkanský kostel 
v Ledči nad Sázavou pořídit videozáznam. 

Mají-li se nové zvony rozeznít již v příštím roce, nemůže se zahálet. Po konzultaci 
s p. Manouškem bude třeba provést elektrickou instalaci, aby se nemuselo zvonit ručně, 
instalovat potřebné rozvaděče, rekonstruovat stolici stávajícího zvonu atp. 

ing. F. Slavíček 



Podle lidových tradic byl běh času více 
obsahově rozčleněn, protože dodržoval křesťanský 
pořádek a ten předepisoval časy postů i svátků. Po 
vážném předvánočním a vánočním období 
znamenal masopust dobu veselí - tanečních zábav, 
svateb, hojnost jídla a pití. Patřil mezi nejveselejší 
část kalendářního roku. 

Začínal 7. ledna, po svátku Tří králů, kterým 
končí Vánoce a trval různě, podle toho, kdy začínal 
velikonoční půst, tj. šest týdnů před Velikonocemi, 
které jsou pohyblivé svátky. 

Přípravou na masopust býval čtvrtek před 
masopustní nedělí, nazývaný "tučný čtvrtek" či 
"tučňák". V mnoha usedlostech mu předcházela 
zabíjačka. Tradičním jídlem byla k obědu vepřová 
pečeně s knedlíkem a zelím, k tomu džbán piva. 
Panovalo přesvědčení, že o "tučném čtvrtku" má 
člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle. 

Hlavní masopustní zábava začínala 
o masopustní neděli. Také toho dne byl oběd 
bohatý. Všichni se chystali do hospody k muzice, 
někdy se tancovalo přímo na návsi. Toho dne ani ti 
nejšetrnější nehleděli na grošíky. Tanec se protáhl 
až do rána. 

Také o masopustním pondělí se pokračovalo 
v zábavě a tanci. V mnoha vsích se toho dne konal 

MASOPUST 
"mužovský bál", kam neměla svobodná chasa 
přístup. Tancovali jen ženatí a vdané. V mnoha 
oblastech lidé věřili, že jak bude vysoko selka při 

tanci vyskakovat, tak vysoké vyroste toho roku 
obilí či len. 

Vyvrcholením masopustu bylo úterý'. Toho 
dne procházely venkovem průvod}" maškar. Tato 

tradice, ve starověku běžná, se udržela nejdéle na 
venkově. Masky symbolizovaly blížící se čas jara, 
oslavovaly život s jeho radostmi. Většinou 
znázorňovaly zvířata, především ta, kterým se 
připisoval magický' význam a mimořádná moc. 
Medvěd symbolizoval sílu, podobně jako kůň, 
kozel zase plodnost. Hodně se používalo 
přírodního materiálu - slámy, hrachoviny, peří, 
kožešin, paroží. Významnou roli hrály barvy, 
hlavně červená a pestrost, tj. symbol života. 

Při návštěvách domů se zpívalo, tancovalo, 
přednášely se vinše, žertovalo se na úkor 
hospodáře a hospodyně. Masky byly všude 
pohoštěny něčím k zakousnutí a především 
pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly veselí 
a rozpustilost. 

K masopustu se váže celá řada veselých 
zvyků jako třeba stínání kohouta. Mnohde končili 
o půlnoci muziku pochováním basy (symbolicky, 
že si hudebníci v době postu nezahrají), jinde 
o půlnoci pochovávali Bacchusa. 

Máme štěstí, že se v okolí Ledče tyto zvyky 
stále ještě udržují, a tak vám radím, vy pravte se 
v poslední únorové pondělí třeba do Kamenné 
Lhoty - nebudete litovat. 

OK 

p o v í d a n í o h e j k a d l e c h v n a š e m k r a j i 
(pokračování) 

Podobnou zkušenost jako Beneš, měl s hejkadlem i Bačkovský z Ledče. 
Chystal se do Voj slavic na pouť. Aby dobytek brzy napásl, vyhnal ho už ve dvě hodiny 
po půlnoci na sousedovu louku "Ve stračkách" u ledečské cihelny. Když tak pásl, 
uslyšel od Melechova znenadání: "Huhu hej". Bačkovský, který nikoho na světě 
nezarmoutil, vesele od plic zavolal: "Hej hej hej". Hned se objevil malinký chlapeček 
s jednou nohou a velikým kloboukem. Poskakoval kolem zvířat a stále halekal: "Hej 
hej hej". Když Bačkovský viděl, že se dobytek začíná plašit, skočil bez meškání volovi 
na hřbet a dali se na divoký útěk k domovu. Tuto příhodu prý Bačkovský odstonal. 

Stehlík, který sloužil v Martinicích (u Dolních Královic) u žida, jel jednou na 
Paseky pro dříví. Dorazil tam chvíli před polednem a hned uslyšel nedaleko hejkání. 
Jak se ohlédl, spatřil mužíčka, který se k němu od lesní stěny blížil. Byl zeleně 
oblečen. Stehlík, v předtuše, že je to hejkadlo, ze strachu vylezl na blízký strom 
a odtud se díval, co se bude dít. Neznámý mužík přešel k potahu, vůz rozebral, voli 
zmizeli - a co by se bylo dělo dál Stehlík nevěděl, neboť začalo odbíjet poledne. 
Mužík zmizel a vůz i s potahem stál opět na místě pod stromem. 

Starý Kříž z téže obce si kdysi nesl od bratra ze zabijačky výslužku - polívku 
ajitrnice. Nedaleko Martinic zaslechl volání hejkadel. Ozval se jim a vzápětí j e měl na 
krku. Ohromná tíže táhla je j dozadu, oděv mu byl najednou těsný. Rozepjal si kabát 
i košili u krku, přesto se jen stěží dovlekl ke své chalupě. Zavolá na ženu, aby přinesla 
hrnec vařící vody. Přidržel' hejkadla, sedící mu na krku a chtěl je opařit. Nežli se to 
podařilo, hejkadla s ním praštila o zem a zmizela. 

Lépe se vedlo Tomášovi Veletovi z Dolních Rapotic. Nesl kdysi v podvečer od 
zahrádeckého bednáře na hlavě škopek. Když přišel k ovčínu nad Zahrádkou, zaslechl 
hejkadla hejkat: "Hu hu hu" Veleta se domníval, že na něho někdo volá. Ozval se též: 
"Hu hu hu". Sotva to dořekl, skočilo mu něco na škopík a dupalo to po něm jako kozy. 
Veletu pojal strach, dal se na útěk a když přiběhl domů, padl ve světnici bez sebe jako 
špalek. Tak jej hejkadla potrestala. 

Podobně se dařilo muzikantovi z Budce - Pechovi. Vracel se jednou po muzice 
v noci z Lipnice, V budečském dolíku "U červeného křížku" zaslechl znenadání 
zahouknutí: "Hej hej hej". Pecha myslel, že je to kamarád, který se opozdil. Zavolal 
též hlasitě: "Hej hej". Sotva pusu zavřel, byl u něho tvor černou dlouhou srstí porostlý. 
Poskakoval kolem a silně hejkal. Pecha nebyl bojácný a tak přetáhl stvoření pořádně 
holí. V tom okamžiku měl hejkadlo na zádech. Aby ho dostal dolů, třásl tělem, 
o stromy se otíral, po zemi se válel, ale tvor držel na hřbetě jako klíště. 

Navíc Pecha cítil stále větší a větší tíhu. Tehdy na něho už padl strach a dal se na 
útěk k Budči. Po chvilce však musel zastavit, vždyť kvůli velké tíži se sotva na nohou 
držel. Celý utrmácený se dovlekl domů. Jak vstoupil na práh, tajemná bytost mu 
sklouzla ze zad a všechna tíha zmizela. Bez dechu vrazil do světnice a v bezvědomí 
padl na zem. Rodina a nejbližší sousedé slyšeli prý ještě na dvoře hejkání, ale 
nespatřili nikoho. 

Pramen: Český lid XII/1903 
Jan Valchář - Příspěvek k bájesloví z Ledečska a Dolnokralovicka 

MV 

m a z a c í s h r a v o u d u s í 
Jako každý rok, i letos měly loučící se ročníky našeho 

gymnázia za úkol, pobavit zbytek školy vánoční besídkou. 4.B 
zajistila vánoční stromky a ozdoby a septima vzala do svých rukou 
skvělé představení. Vyprodukovala velice originální představení. 
Nejvíce se na něm podílel Tomáš Zdechovský, který nás za pomoci 
Jany Vodehnalové celým odpolednem provázel. Tomáš byl 
zároveň i hlavním autorem a režisérem. Toto hravé odpoledne 
začalo ve 14.00 hodin. Byli jsme svědky zajímavé přednášky 
"Thomase Zdechovskýjho", který' nás seznamoval s podílem 
aktivně pracujících v naší republice. Dalším překvapením, 
přichystaným našimi septimány, byl sloh anonymní pisatelky 
Gábiny Bobkové, pojednávající o povolání učitelů. I každoroční 
hru pojali čtvrťáci trochu netradičně. Místo pravidelných kulis 
a složitých kostýmů jim k ní stačil pouze podlouhlý stůl pro šest 
osob a jeden řečnický' pult. Sedm lidí (opět studentů septimy) si pro 
publikum připravilo sedm objektivních referátů o studiu sedmi let 
na jedné škole (přesně tak dlouho zde totiž studují). Musím uznat, 
že byla velice poučná. Vymezili hranice pilnosti, lenosti, 
kamarádství a prvních lásek opravdu dokonale a ještě se stihli 
pohádat. Mezi tím vším jsme nemohli přehlédnout ani 
sentimentální slzu v koutku jejich očí. Herecké výkony byly 
vynikající. Jelikož se chýlil čas Vánoc, nezapomněli ani na 
klasickou věc, bezprostředně s nimi související - na pohádku. 
Velice originální pojetí Červené Karkulky-, smíchané s Šípkovou 
Růženkou, Šmoulou, Mrazíkem a historií o sv. Václavovi, všechny 
dokonale pobavilo. Po pohádce přišla soutěž s názvem Fixluj. 
Spočívala v tom, že tři náhodně vybraní studenti z publika museli 
vyslechnout výrok nějakého profesora či profesorky ledečského 
gymnázia z úst Tomášových asistentek a správně k němu přiřadit 
autora. Komické na tom byly hlavně vyděšené obličeje profesorů, 
kteří se upřímně divili, co to vůbec kdy vypustili z úst. 

Vrcholem představení měla být hra, improvizovaná přímo 
našimi profesory7. Bohužel se však pro jejich malou účast uskutečnit 
nemohla. 

A následovalo předávání dárků. Tomáš se vrátil ke starému 
dobrému stylu otevírání dárků před všemi zúčastněnými a byla to 
opravdu legrace. Po tomto nabitém programu pro nás mazáci 
přichystali dvě hudební vložky. Nejdříve hrála kapela Český 
chleba, jehož členem je i náš pan profesor Jiří Foller. Jejich 
propracované texty a osobitý- hudební styl se všem moc líbil. Večer 
završila druhá hudební skupina, tvořena studenty sexty- a posilami 
studujícími mimo náš ústav. Jejich hudba byla tvrdá a tak si přišla 
na své zase druhá část diváků a z Filtru, jak se toto hudební těleso 
jmenuje, byli nadšeni. Odpoledne se ve všem vydařilo. Tímto však 
aktivity čtvrťáků nekončí - 30.1.1998 se totiž uskutečnil jejich 
maturitní ples v Havlíčkově Brodě. 

Iva Zikmundová 



ORGANIZACE 
SVAZU DŮCHODCŮ 

Dne 29. ledna t.r. se uskutečnila 
členská schůzka organizace Svazu důchodců 
České republiky, která je nestranickým 
sdružením občanů. Ze zprávy za uplynulý 
rok vyjímáme: 

- došlo ke snížení členské základny na 
rozhraní let 1996-1997 o 142 členů, po 
zastavení sociálního programu na nákup 
potravin se slevou 10% ve smluvních 
prodejnách, 

- ještě v minulém roce organizace 
doplácela svůj podíl na sociálním programu 
ve výši 15 102 Kč smluvním prodejnám, 
a tím se dostala do tíživé finanční situace, 

- došlo ke zrušení podnikatelské 
činnosti, 

- byl poskytnut příspěvek ve výši 5000 
Kč na pomoc lidem v zátopových oblastech, 

- byly uskutečněny dva pobytové 
zájezdy - na jaře do Jeseníků a na podzim na 
Slovensko do Demánovské doliny a dva 
zájezdy do zahraničí - na safari do Rakouska 
a do PLR, 

- organizace se podílela na kulturní 
činnosti v Domě pečovatelské služby 
pořádáním besed a videoprogramů. 

Byl předložen rozpočet na rok 1998, 
který uvažuje s příspěvkem Městského 
úřadu v Ledči n.S. na Den seniorů, naproti 
tomu organizace přispěje na setkání ke dni 
Svátku matek ve výši 1800,- Kč. Byla 
vytvořena rezerva na kulturní činnost, ze 
které budou hrazeny náklady na besedy, 
přednášky, videoprogramy a podobně. Též 
byly stanoveny programové cíle na letošní 
rok, a kromě již uvedené podpory kulturní 
činnosti, bude zvýhodňována členská 
základna při zájezdech nižší cenou 
u jednodenních tuzemských zájezdů, při 
zahraničních jednodenních poskytne slevu 
5% cestovní kancelář HARMONIA a při 
účasti nejméně 15ti členů svazu, bude z nich 
vylosován jeden, který obdrží zdarma zájezd 
v tuzemsku nebo na nákup do PLR. 

V závěru schůze byl zvolen nový výbor 
organizace, který má méně členů než 
předcházející, a na ustavující schůzi se sejde 
10. února. 

Hodnotící členská schůze se bude 
konat v měsíci květnu t.r. a bude přípravou 
pro republikový sněm. 

J. Brož 

INFORMACE 
V návaznosti na četné dotazy, vztahující se k pojmům "bezmocný" a "těžce 

zdravotně postižený" občan, podáváme následující vysvětlení: 

B E Z M O C N O S T (podle vyhl. MPSV č. 284/1995 Sb.) 
1.) Částečně bezmocná je fyzická osoba (dále jen "osoba"), která potřebuje 

dlouhodobě pomoc jiné osoby při některých nezbytných životních úkonech, např. při 
mytí, česání a oblékání. Za částečnou bezmocnou se považuje osoba prakticky 
nevidomá. 

2.) Převážně bezmocná je osoba, která potřebuje kromě pomoci v odst. 1) 
pravidelnou pomoc, popřípadě soustavný dohled jiné osoby při hlavních životních 
úkonech, např. při chůzi a při výkonu fyziologické potřeby. Za převážně nemocnou se 
vždy považuje osoba úplně nevidomá. 

3.) Úplně bezmocná je osoba, která zcela pozbyla schopnost sebeobsluhy, potřebuje 
soustavné ošetřování a je odkázána na pomoc jiné osoby při všech životních úkonech. 

Bezmocnost a její stupně se posuzují podle předpisů důchodového pojištění. Je-li 
důchodce trvale tak bezmocný, že potřebuje ošetření a obsluhu jinou osobou, zvyšuje se 
mu důchod: 

a) při částečné bezmocnosti o 404 - Kč 
b) při převážné bezmocnosti o 808,- Kč 
c) při úplné bezmocnosti o 1 5 1 5 K č 

Žádost o zvýšení důchodu pro bezmocnost sepisuje Okresní správa soc. 
zabezpečení Havlíčkův Brod (i její detašované pracoviště v Ledči nad Sázavou - budova 
bývalého Městského úřadu, Husovo nám. 16, vždy v sudém týdnu, pondělí od 13.00 do 
16.00 hodin). 

Pod pojmem "těžce zdravotně postižený občan" je třeba s ohledem na ustanovení 
§ 31 vyhl. MPSV ČR č. 182/91 Sb., v platném znění, rozumět držitele jakéhokoliv 
stupně mimořádných výhod, tj. držitele průkazu TP, ZTP, ZTP/P. 

Občanům, starším jednoho roku, s těžkým zdravotním postižením (dle příl. 
č. 2 uvedené vyhlášky), které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační 
schopnost, se podle druhu a stupně postižení poskytují mimořádné výhody L. II. nebo 
III. stupně (dle přílohy č. 3 uvedené vyhlášky). Průkaz opravňující občana 
k mimořádným výhodám (s vyznačením, o jaký stupeň výhod jde) vydává Okresní úřad 
Havlíčkův Brod. 

OSVaZ 

OSTEOPOROSA A OSTEOMALACIE - pokračování 
V předchozím článku jsem hovořil o závažnosti těchto onemocnění a jejich 

rozšíření v populaci. Dnes bych se rád zmínil o tom, čím jsou tato onemocnění 
charakterizována a jaké mají klinické projevy, které nám umožní na ně myslet. 

U osteoporosy dochází k úbytku kostní hmoty jako celku - tedy její organické 
a anorganické (minerálové) části. Zároveň je porušena architektura kosti resp. kostní 
trámčiny a je zvýšená tendence ke zlomeninám. 

U osteomalacie dochází k úbytku pouze anorganické části kosti. Osteomalacie 
nepřibývá takovým tempem jako osteoporosa, ale v praxi se velmi často špatně 
diagnostikuje a tím i léčí, což je velká škoda, protože se léčí snadno a rychle. 

Z hlediska klinických projevů je u osteoporosy asi 1/2 pacientů bez potíží! 
Prvním příznakem je bohužel až zlomenina obratle či j iné kosti nebo se obratle 
deformují bez bolesti. Jindy se objevují bolesti v kostech, hlavně v zádech. Tyto obtíže 
jsou nezávislé na počasí, ale zhoršují se při statickém zatížení kosti, jako např. při 
delším stání či sezení v jedné poloze. Dále při pohybech stlačujících páteř vertikálně 
- třeba u skoků, otřesů v autě či zdvíhání břemen. 

Jiné příznaky má osteomalacie. Z počátku se objevuje pouze zvýšená únavnost 
a svalová slabost. Pacient postupně přestává být schopen chůze do schodů nebo 
dopravních prostředků. Dále se dostavují bolesti v kostech, které jsou tupé, nepřesně 
lokalizované a často je pacient promítá do přilehlých kloubů! Tato skutečnost j e velmi 
důležitá, neboť nejednou je pacient dlouho léčen pro zhoršení projevů arthrosy 
deformující kloub a nezřídka končí i v nemocnici, zatím co při správné diagnose by 
byla léčba rychlá a nekomplikovaná. Dále se u pacienta objevuje typická kachní chůze 
jako následek deformace kostí bérce, stehna i pánve. Méně často dochází ke 
zlomeninám. 

A samozřejmě existují smíšené formy kostního onemocnění s pestrým obrazem 
kombinací obou výše uvedených typů event. s převahou jednoho z nich. 

Pokračování příště 
MUDr. Jaroslav Šedivý 

CENTRUM 
nad Sázavou 

pořádá 

DDM Ledeč 

Kdy: v pátek 13. února 
Kde: v sokolovně 
V kolik: 14.30-19.00 
Vstupné: 15 -Kč 
Hudba: DJ HONZA ČERNÝ 



O PRAŽSKÉ VÝSTAVE JIRIHO BAŠTY 
Od 16. ledna do 8. února 1998 probíhala v Praze v Galerii U zlatého pluhu, která sídlí ve stejnojmenném domě na Hradčanech (ten 

starobylý dům je pro české dějiny umění významný tím. že V něm vyrůstal geniální barokní architekt Jan Blažej Santini, jehož stavby jsou 
roztroušeny i po Vysočině), výstava kreseb Jiřího Bašty (nar. 1961), který žije a pracuje v Ledči nad Sázavou. Za velké účasti návštěvníků 
výstavu zahájil touto úvodní řečí Miloš Doležal: 

Budiž vítán, z dálky přicházející, u stolu našeho! 
Osamělý dům náš nikdy nezavírá se do noci tajemné ... 

Buďte vítáni slovy Otokara Březiny, v tomto starém strahovském domě U zlatého pluhu, na zahájení výstavy kreseb vysočinského 
malíře a sochaře Jiřího Bašty. Souhrou okolností se tu setkáváme v lednovém čase, kdy se tiše radujeme z narození Betlémského Světla, 
a jistě i z pomalého navracení Slunce a ustupující tmy. 

Tento vystavený cyklus kreseb, meditativních rozjímání, také hovoří o existenci světla, o noci a rozednění, o zanikání a rození, 
o rozpadu a celistvosti. A potvrzuje nám onu paradoxní duchovní souvislost mezi plností a prázdnotou, kterou jeden moudrý čínský 
archivář, známý pod jménem LAO-C ' , popisuje takto: 

Třicet paprsků je dohromady kolo 
ale teprve to nic mezi nimi 
přivodí smysl a účel kola! 

Světlo je Baštovi nejen prvopočátečním zdrojem a hybatelem veškerého stvoření - má s ním zkušenost také při práci v prazákladní 
materii, v kameni - ale především jemným, chvějivým a nepolevujícím spirituálním dechem, který nás živí a zachovává. Bez něj by nebylo 
ani karamelové hnědi hříbku, ani léčivé máty, ani hran krystalů, ani letu motýla, ani našeho vnímání. 

Na první pohled se zdá, že na jeho kresbách se toho moc neděje. Jenže postůjte chvíli a všimněte si těch skrytých událostí: světlo se 
tam vynořuje z hlubin, plane, září, komíhá, proudí, provívá, rozlévá se, třpytí se, třeskavě se rozprskuje, světelné kotouče se do sebe 
opírají, vějíře paprsků se rozptylují; pratvary sálají energií; kola, kruhy, čtverce, spirály, kříže, srdce, oko, archaická tvář žhnou chvějivým 
svitem. Už jednou citovaný Březina má pro podobná vyzařování krásné básnické pojmenování: proud něhy věčné v světla jiskřících tocích. 

Vím o tom, jak je Jiří pozorný k různým světelným dějům aepifaniím. Jak ho od dětství fascinuje lunární světlo, šípy blesků, západy 
slunce, mihotání a pády hvězd, jak loni prožíval blízký a magický průlet komety. Pozoruje je, chodí jim na kopec "naproti", často si 
uviděné zaznamenává do skicáře, a v malé ploše prudce črtá a souvisle prokresluje. Tak, jak to je patrné i na velkých vystavených papírech. 
Ty všechny úkazy, nebeské a vesmírné, mu mohou být nejen posly zpráv a znameními, ale i obrazem nitra. Pohled do nekonečnosti 
vesmírného řádu jako meditativní průhled do sebe sama a důkaz o propojení toho nahoře s tím dole. Jedna indická moudrost říká: "Světlo, 
které září nad tímto nebem, nad vším, nad nejvyšším světem, nad nímž už neexistuje vyšší, je stejné jako to, které září uvnitř člověka 

Přeji kresbám Jiřího Bašty, aby zde, na vrcholu hradčanského pahorku, symbolicky zlatým, zářivým pluhem vyoraly 
v návštěvnících duchovní brázdu, která bude hluboká a pevná. 

A ještě přeji, aby moudré a soucitné Boží světlo nás nepřestávalo osvětlovat a vést. To světlo, o které ve své Kanonické knize 
o Cestě a její síle praví LAO-C': 

Veliké Tao se rozlévá do všech stran 
může jít vlevo, může jít vpravo 
Všechny věci díky jemu žijí 
ono se žádné nezřekne 
a když všechno vykoná 
nečiní z toho nároků 
a pečuje o všechny věci 
a nevládne jim 

nikdy si ničeho nežádá 
a tak se dá nazvat nejmenším! 
Všechny věci k němu tíhnou 
nevládne jim 
a tak se dá nazvat největším! 
A protože se nikdy samo nečiní velkým 
dovrší takto svou velikost! 

M. Doležal 
foto: 1 Hrbek 



KOLEDNÍCI PŘI OBCHŮZCE 
NA SV. BLAŽEJE 

VÝHRŮŽNÁ KOLEDA 

Svatý Blažej, jehož svátek se slaví 
3. února, a svatý Řehoř, oslavovaný 
12. března, byli patroni školních dítek. 
Na jejich svátky chodívali školáci po 
domech, verbovali nové žáky do školy 
a koledovali pro učitele slaninu, maso, 
hrách, mouku, kdo co dal. Dřív 
chodíval s žáky i učitel. Ale 
nekoledovali zrovna s prosíkem, jak 
0 tom svědčí toto starobylé říkání: 

Dnes je svatého Blažeje den; 
v němž se zachovává obyčej ten, 
že chudí žáci chodí 
po domech dobrých lidí 
by svou živnost dostali. 
1 my ubozí žáci, 
chytří jak zajíci, 
taky jsme k vám přišli, 
bysme se s vámi sešli, 
by ste nám něco dali. 

Milá paní pro tvou čest, 
dej nám masa velkou pěst. 
Pakli nám masa nedáte, 
na svých hrncích to poznáte, 
až budou lítat z police 
do mlynářovy světnice, 
tam se nažerou pšenice 
z té ukradené měřice. 

OK 

v 

KLAS a. s. Cíhošť nabízí 

od 1. dubna '98 k pronájmu 
dílenskou halu vhodnou pro 
opravářskou nebo zámečnickou 
výrobu. 

Informace: 0452/63 92 62 

NÁKUPNÍ CENY 27. LEDNA 1998: 

Potraviny Sázavanka Vital KL-LEBEDA 

Máslo 250 g 27,40 28,30 28,50 
Mléko 1 lt 10,40 11,50 11,50 
Mléko 1 lt trvanlivé 13,90 16,50 16,00 
Šlehačka 13,90 14,00 14,00 
Tvaroh měkký 250 g 14,00 14,00 14,00 
Sýr 70 % 100 g 14,60 14,70 14,70 
Jogurt smetanový bílý 6,80 6,60 6,50 
Jogurt smetanový s ovocem 
Milpa Pardubice 9,00 9,10 9,10 
Jogurt DANONE ovoc. 150 gr 9,10 9,10 9,10 
Rum 1/2 lt 69,00 78,00 84,00 

Celkem 188,10 201,80 207,40 

NÁKUPNÍ CENY 27. LEDNA 1998 - CIGARETY: 

Sázavanka Vital KL-Lebeda Tabák J.Fenik 

Petra 33,90 34,00 32,00 34,00 
Mars 28,60 28,50 27,00 28,50 
Start s filtrem 20,90 28,50 27,00 28,50 
Sparta červená 36,40 36,00 36,00 36,00 
Marlboro červené 44,90 45,00 45,00 45,00 

P R Ů Z K U M C E N P O H O N N Ý C H H M O T D N E 27. L E D N A 1998: 

WAN servis K-Petrol 
Plácky Zoufalka 

Benzin natural 23,90 23,80 
Benzin speciál 23,40 23,30 
Benzin super 24,10 24,00 
Nafta motorová 19,40 19,50 

r V r 

URAD PRAČE - pracoviště Ledeč nad Sázavou 
Nárůst nezaměstnanosti, který zaznamenala Česká republika v druhé polovině 

loňského roku, se nevyhnul ani našemu okresu, kde činí k 31.12.1997 míra nezaměstnanosti 
4,57 %. Zhruba o 1 % nižší nezaměstnanost má obvod, který spadá pod pracoviště ÚP 
v Ledči n.S. 

V průběhu roku 1997 se na zdejším ÚP zaevidovalo celkem 469 uchazečů 
o zaměstnání. Velké většině těchto uchazečů sc podařilo buď vlastním přičiněním, nebo za 
pomoci úřadu práce najít nové zaměstnání. 

Přesto v evidenci pracoviště ÚP v Ledči n.S. zůstává v současné době celkem 244 
uchazečů, z čehož většinu tvoří ženy. Těch je na ÚP zaevidováno 176. 

V mikroregionu Ledeč je v současné době evidováno 75 volných pracovních míst 
pro muže, z tohoto počtu 40 požaduje Kovofiniš a.s. Ledeč n.S. V nabídce volných 
pracovních míst pro ženy eviduje ÚP v našem obvodu pouhých 19 míst. 

Lidé, kteří ztrácejí zaměstnání, se většinou ptají, kdy se musí na úřadu práce 
zaevidovat. K tomuto dotazu sděluji následující: Evidence na ÚP není povinností 
nezaměstnaného občana, je to pouze jeho vlastní vůle, zda se do evidence uchazečů 
o zaměstnání přihlásí nebo ne. S evidencí ovšem souvisí nejen zprostředkování zaměstnání 
a případný nárok na hmotné zabezpečení, ale i nárok na zápočet doby na důchodové 
a zdravotní pojištění. Podá-li uchazeč o zaměstnání, kterému vznikne nárok na hmotné 
zabezpečení, žádost o zprostředkování zaměstnání do tří pracovních dnů po ukončení 
pracovního poměru, doba evidence a,tím i zápočtu na důchodové a zdravotní pojištění běží 
od následujícího dne po ukončení zaměstnání. 

Další informace pracoviště Úřadu práce v Ledči nad Sázavou se týká výše hmotného 
zabezpečení uchazečů o zaměstnání. Zákonem č. 289/1997 Sb., kterým byl mimo jiné 
změněn zákon č. 1/1991 Sb.. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byla od 
1.1.1998 snížena dosavadní sazba pro výpočet výše hmotného zabezpečení, náležející 
uchazeči o zaměstnání po dobu prvních tří měsíců nároku z původních 60 % na 50 % 
průměrného měsíčního čistého výdělku a z původních 50 % na 40 % tohoto výdělku po 
zbývající dobu. Při rekvalifikaci se mění výše HZ z 70 % na 60 % tohoto výdělku. Úprava se 
týká všech uchazečů o zaměstnání, t.j. i těch, kteří byli zaevidováni před 1.1.1998. 

Hessová Olga, vedoucí pracoviště 



MATERSKA ŠKOLA 
28. ŘÍJNA INFORMUJE: 

V listopadovém čísle jsme děkovaly 
sponzorům, kteří nám zaplatili autobus do krytého 
bazénu v Kutné Hoře. Koupání děti nadchlo, a tak ho 
uskutečníme i v tomto roce. 

Rády bychom vás informovaly o dalších 
akcích, které jsme uskutečnily. V listopadu jsme 
pozvaly firmu Fotoindest Brno, která zhotovila 
dětem krásné vánoční fotografie. V kině jsme se 
zúčastnily hudebního pořadu. Děti se zapojily do 
hudební soutěže o ceny. Verunka Zelená (5 let), 
vyhrála 1. cenu - kazetu s písničkami hudební 
skupiny PASTELKY. 

Začátkem prosince navštívil naši MŠ čert 
a Mikuláš. Nezapomněli ani na mikulášskou 
nadílku. 9. prosince jsme byly v kině na nádherném 
filmu 101 dalmatinů. 17. prosince jsme pozvaly 
rodiče na vánoční besídku plnou básní, koled 
a písniček. Děti si zahrály zimní pohádku. Za krásné 
provedení byly odměněny malým dárkem 
(omalovánkou) a velkým potleskem. Měly jsme 
radost z velké účasti rodičů i prarodičů. Všechny 
akce byly s úspěchem uskutečněny zásluhou 
šestičlenného kolektivu učitelek a provozních 
zaměstnanců naší čtyřtřídní MŠ. 

Děkujeme též ledečským firmám, které 
přispěly dětem na dárky pod stromeček (puzzle, 
kubusy, nádobíčko, knížky, společenské stolní hry). 
Děkujeme pí Kunáškové, pí Žižkové, pí 
Nechvátalové, firmě EST, firmě KOWA a firmě 
EMCO. 

30.1. jsme jely do planetária v Brně, kde děti 
viděly program, určený právě pro MŠ. Začátkem 
února čeká naše předškoláčky životní mezník, 
jakým je zápis do ZŠ. Držíme všem palce a přejeme 
hodně úspěchů. Na duben plánujeme "den 
otevřených dveří'1. Přesnější informace přineseme 
v některém z dalších čísel LN. 

Věříme, že všechny akce obohacují nejen děti 
a naši práci, ale i navozují krásnou atmosféra 
a zájem rodičů. Pokud i vy máte zájem, VOLEJTE 
na číslo 621695, pí ředitelku L. Zikmundovou. 

Kolektiv MŠ 28. října Ledeč n.S. 

ÚNOR 
- lidové a církevní obyčeje 

Únorové rozjímání nelze začít jinak než 
Hromnicemi. Hromnice je lidové označení 
svátku, který prošel řadou proměn. Původně 
se nazýval hypapanté, tj. Setkání starce 
Simeona s Pánem, později Očišťování Panny 
Marie, dnešní liturgie ho zná jako Uvedení 
Páně do chrámu. - "Hromnice světí\ aby lidé 
nesli je ke cti sv. královný, úvod její 
pamatujíce - a také prosí kostel svatý, kdež by 
koli kdy byly rozježeny v domích, v koutiech, 
aby tu neměl ni žádné moci ďábel. Protož 
kdož hřímá, sluší je rozžieti - aby tu nic hrom 
nemohl uškodili". (Traktát Tomáše ze 
Štítného). 

Světlo a oheň patřily od pradávna 
k symbolům spojeným s představou boje 
dobra a zla. Svíce znamenají v katolické 
liturgii "světlo k osvícení národů", tedy 
Krista. Jejich svit měl uvést umírajícího na 
cestě do věčnosti. Na Chodsku se zapálená 
hromnička dávala do ruky umírajícímu, jinde 
se stavěla vedle lože. Svíčky hromničky se 
rozsvěcovaly při bouřce, aby Bůh chránil 
dům před bleskem. Výjimečně se jim 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 
14.2. Trtíková Marie, J. Haška 573 

1.3. Švanda Josef, Partyzánská 888 
6.3. Doubalová Marie, Havlíčkova 142 

75. narozeniny 
22.2. Kubeš Jaroslav, Havlíčkova 154 
27.2. Urbanová Jiřina, Na Rámech 576 

6.3. Lebeda Josef, Na potoce 287 
8.3. Koczmarek Josef, Na Rámech 909 

85. narozeniny 
13.2. Falta Oldřich, Pivovarská 479 
23.2. Prokopová Ludmila, 

M.Majerové 924 
NAROZENÍ: 

6.1. Prchal Filip, Ke Stínadlům 555 
16.1. Brožová Alžběta, M. Majerové 940 
17.1. Krajíčková Iveta, Habrek 30 
24.1. Omelančuková Denisa, 

Stínadla 1042 
ZEMŘELÍ: 
6.1. Setničková Emilie (1910), 

Fibichova 781 
15.1. Vondrák Miloslav (1921), 

M. Majerové 670 
16.1. Řehka Karel (1938), Háj 1253 
25.1. Urban Václav (1920), Obrvaň 5 
26.1. Půža Jan (1926), M. Majerové 655 

PRODÁM DRUŽSTEVNÍ 
BYT 
3+1, sídliště Ledeč nad 
Sázavou. 

Informace na tel. 0452/621448 
(volejte v pátek po 17. hodině 
+ víkend) 

připisovaly i další ochranné funkce. Ve vsích 
u Chrudimi obcházel hospodář hned po 
návratu z kostela s posvěcenou hromničkou 
třikrát včelí úly, aby měl hojnost medu a aby 
byly včely ochráněny před zloději. 

Na Hromnice bylo zakázané šít, neboť 
lidé věřili, že by špička jehly přitáhla blesk. 
Nesmělo se klít, mluvit nevážně, na Chodsku 
věřili, že kdo bude toho dne tancovat, zemře 
bez světla. 

Ze světců připomenu sv. Blažeje. Tento 
biskup byl nejen duchovním pastýřem, ale 
také výtečným lékařem. Legenda vypráví, že 
k němu jistá žena přivedla dusícího se syna. 
Blažej ho uzdravil. Proto ho především ve 
východní církvi ctili jako ochránce před 
krčními chorobami, což se přeneslo i do 
českého prostředí. Svatý Blažej byl také 
patronem počasí. V českých zemích se o jeho 
svátku rozhazoval do větru popel, sůl 
a mouka, aby se větry "nakrmily" a více 
neškodily. Odvozeně byl sv. Blažej patronem 
majitelů větrných mlýnů a hudebníků na 
dechové nástroje. 

Připomenout bych mohl ještě další světce: 
sv. Agathu, sv. Dorotu, sv. Matěje (LN 
2/97)... 

PROGRAM KINA 
březen 1998 
3.3. HERKULES 
16.00 Animovaná pohádka *•; 

3.3. MUŽI V ČERNÉM 
19.30 Akční komedie 

5.3. ÚNOS 
19.30 Filmové drama 

7.3. BEAN 
16.00 Mr. Bean v Americe - komedie 
19.30 

10.3. SPIKNUTÍ 
19.30 Dramatický thriller 

12.3. ZLATOVLÁSKA 
16.00 Barevné pásmo pohádek 

14.3. VETŘELEC - VZKŘÍŠENÍ 
19.30 Další pokračování filmu Vetřelec I 

17.3. HVĚZDNÁ PĚCHOTA 
19.30 Dobrodružný film 

19.3. PÁTÝ ELEMENT 
19.30 Vzrušující příběh z vesmíru 

21.3. ZDIVOČELÁ ZEMĚ 
19.30 Premiéra českého filmu 

24.3. DEN OTCŮ 
19.30 Úspěšná francouzská komedie 

26.3. KOLJA 
19.30 Český' film Z. a J. Svěrákových 

28.3. SOPKA 
19.30 Katastrofický film 

31.3. U-TURN 
19.30 Černá komedie režiséra O. Stonea 

K únoru patří také obvykle třídenní svátek 
- MASOPUST, kteiý nemá ve své podstatě 
mnoho společného s liturgií, ale přece je plně 
podřízen běhu církevního kalendáře. 
Masopust se slavil ve dny předcházející 
Popeleční středě, jíž začínal 40denní půst, 
končící o Velikonocích. A protože se datum 
oslav Velikonoc měnilo, byl pohyblivým 
svátkem i masopust (více o tomto rozverném 
času na jiném místě). 

POPELEČNÍ (či také lidově Škaredou, 
Černou, Bláznivou, Adamovým dnem) 
středou začínalo období půstu. Lidé se sešli 
v kostele na tiché mši. Od Popeleční středy 
byl obraz na hlavním oltáři až do Bílé soboty 
zakryt fialovým plátnem, kterému se říkalo 
"Hungertuch", což v němčině znamená 
"hladové sukno", protože symbolizovalo 
půst. 

Na Ledečsku chodil na Popeleční středu 
po domech směšně oblečený muž 
s rozsvícenou lucernou a vysvětloval, že 
hledá ztracený masopust. Prosil, aby mu 
povolili po něm pátrat. K veselí všech 
prohlížel kouty; za tu taškařici dostal 
výslužku - zbytky z masopustního hodování. 

OK 

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


