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KONČÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ 
V listopadu skončí čtyřleté funkční období Městského zastupitelstva. Je proto namístě 

předložit i vám, čtenářům Ledečských novin, bilanční zprávu o oněch čtyřech letech. 
Patnáctičlenné zastupitelstvo pracovalo ve složení: Občanská demokratická strana. 

Křesťanskodemokratická unie - Československá strana lidová. Komunistická strana Cech 
a Moravy po 4 mandátech a Nezávislí 3 mandáty. V průběhu funkčního období došlo k jedi-
né zmčnč v jeho složení. V dubnu 1995 nahradil pana Bohumila Svobodu v sestavč KSČM 
pan Vladimír Bohatý. Zastupitelstvo bylo dosud svoláno dvaadvacetkrát a sešlo se jed-
nadvacetkrát. K tomuto rozdílu došlo proto, že 26. června 1996. na kdy bylo svoláno X. za-
sedání MZ, přišlo jen 7 zastupitelů. Česká fotbalová reprezentace hrála v tentýž den zápas, 
který někteří zastupitelé nechtěli propást. Účast zastupitelů na jednotlivých zasedáních čini-
la v průměru 78,4 %. Jenom dvakrát se jednání MZ konalo při 100 % účasti zastupitelů. 

Městská rada pracuje po celé funkční období ve složení: Jan Hálek, Miroslav Kouba, Ing. 
Miloslav Palán, Ing. František Slavíček. Karel Urban. K jednáním se schází povětšinou Čtr-
náctidenně. Absence v účasti je minimální. 

V právě končícím funkčním období bylo přes městský rozpočet proinvestováno 113 mi-
lionů korun. Největším a finančně nejnáročnějším dílem byla výstavba čistírny odpadních 
vod, přečerpávacích stanic a kanalizačních přivaděčů. Různé, již ve chvíli zvolení nového 
MZ dané, okolnosti se staly příčinou vedoucí ve svých důsledcích k nutnosti přijmout inves-
tiční úvěr. který přes svoji rozumnou a především neměnnou úrokovou míru významně za-
těžuje rozpočet města. Přesto platí, že vybudování ČOV má rozhodující význam pro další 
rozvoj města. Od svých předchůdců jsme dostali do vínku rozpracovanou a úvěrem zatíže-
nou rekonstrukci budovy, ve které dnes pracuje městský úřad. Další námi dokončovanou 
stavbou byla přístavba domu s pečovatelskou službou. 

Přes nemalou zátěž, kterou pro další investiční záměry v našem funkčním období zname-
naly povinnosti z dluhové služby, se nám podařilo zahájit a dokončit další, městu a občanům 
prospěšné stavby. Nechali jsme zateplit pavilony ZŠ Nádražní, rekonstruovali jsme střechu 
školní jídelny při této škole. Na obytných domech z padesátých let jsme vystavěli 16 byto-
vých jednotek. Souběžně s tím jsme přistoupili k rozsáhlým opravám některých instalací 
v těchto domech a k zateplení jejich obvodových zdí. Žádaným počinem byla rekonstrukce 
tělesa vozovky v části ulice Komenského včetně rekonstrukce železničního přejezdu (250 
tis. Kč) a obou chodníků (397 tis. Kč). K závažným změnám došlo ve zdravotnictví. Byla 
transformována nemocnice v Háji na zařízení s lůžky LDN a následné péče. které provozuje 
ZASOZ spol. s r.o.. jejímž majitelem je město Ledeč nad Sázavou. Do objektu zdravotnic-
kého zařízení v Háji bylo v uplynulých čtyřech letech investováno 5.285.000 korun na re-
konstrukci stravovacího zařízení a ústředního topení. Ve městě, v budově čp. 450 
(poliklinika), byly nákladem 702 tis. Kč provedeny stavební úpravy, aby zde mohl být zahá-
jen provoz rychlé zdravotnické pomoci. Důležitým krokem byla i transformace Technic-
kých služeb města na podnikatelský subjekt TS Ledeč nad Sázavou s.r.o. 

Za funkčního období tohoto zastupitelstva došlo k některým dalším změnám, majícím 
dopad do hospodaření města. Okresní úřad nás postavil před dilema zda Městské muzeum 
udržet v provozu či ho zavřít. Vzali jsme břemeno převážné většiny provozních nákladů na 
sebe, protože otevřené muzeum pokládáme za základní povinnost. Nový zákon o požární 
ochraně nám uložil pečovat o jednotku Sboru dobrovolných hasičů. Mimo plnění této po-
vinnosti (200 tis. Kč ročně) jsme částkami 300 a 161 tis. Kč přispěli Hasičskému záchranné-
mu sboru, jehož stanice je v našem městě, na pořízení nového hasičského auta a nehořlavých 
obleků pro zásahovou jednotku. 

Vedle výše vyjmenovaných děl a aktivit existuje řada dalších, které rovněž byly středem 
naší pozornosti m.j. i proto, že nám jsou uloženy k plnění přímo zákonem o obcích. I ony si 
pochopitelně kladly nemalý nárok na velikost svého podílu v městském rozpočtu. V závěru 
tohoto výčtu vykonané práce zmíním ještě pořízení Územního plánu města (356 tis. Kč) 
a projektu sadové úpravy sídliště Stínadla (120 tis. Kč). 

To vše. co jsem zde vyjmenoval, není jen dílem starosty či radních. Větším či menším dí-
lem se na této činnosti podíleli všichni členové zastupitelstva. Děkuji jim za dobrý přístup 
k povinnostem člena MZ a za konstruktivní spolupráci. Na jiném místě tohoto vydání Le-
dečských novin najdete kandidátní listiny se jmény těch. kdo se v listopadových komunál-
ních volbách budou ucházet o práci v Městském zastupitelstvu v našem městě. Je mezi nimi 
deset jeho dosavadních členů. Přeji jim i těm novým, aby uspěli. V prvé řadě však přeji nám 
všem. občanům Ledče nad Sázavou, šťastnou budoucnost a protože nic nepadá shůry bez 
lidského přičinění, přeji Ledči nad Sázavou občany snášenlivé ve vzájemných vztazích, pře-
jící si navzájem to dobré a ochotné spolupracovat. Jan Hálek 

starosta 

Poslední říjnovou neděli končí letní 
čas. Nezapomeňte! 

Houbaři si letos užili. Lesy tento podzim 
kupodivu nebyly plné jen lidí, ale také hub, 
zejména pak pravých hřibů. Ne každý měl to 
štěstí najít tak parádní kousek jako pan 
P. Plachý, i když se to obvykle nedělá, šťastný 
nálezce nám prozradil i místo nálezu -
Jestřebnice. 

Městské muzeum na ledečském hradč 

Vás zve na prodejní výstavu 

ZDENO ZVONÍK 
černobílá fotografie 

SPŘÁTELTE SE 
SE STROMEM 

Otevřeno: 
27, záři - 13. října 

26 - 29. října 

pondělí - pátek 
8.00 -12.00; 13.00 -16.00 h 

Výstavní síň Městského muzea 
v Ledči nad Sázavou, 

t e l . : 621 12 8 

Současné zde mažete zhlédnout 
výstavu dětských prací v rámci 
„stonožkového týdne". Výtěžek 

z prodaných obrázků bude určen 
postiženým dětem. 



OLD-SKAUTI NA ŠUMAVĚ 
Tentokrát znovu na „ŠPAČKÁRNĚ". Tenhle prazvláštní název si vysloužila stavba 

na Polední hoře (1315), stojící tak kilometr od hranice s Bavorskem, jižně od Prášil 
a Prášilského jezera. Pravda, sloužila dříve j iným účelům než dnes - zjednodušeně se 
dá říci, že kromě jiného také a hlavně k odposlouchávání bavorských stanic a hovorů. 
Dokonce jsme tam slyšeli, že „ucho" Spačkárny bylo natažené až k námořním lodím. 
Teď je konečně zpřístupněna jako rozhledna veřejnosti - vlastně teprve od letošního 
roku. Že jsme tam byli i loni, to jen díky tomu, že někdo vykutal otvor ve zdi opuštěné 
už stavby. 

Cestu k ní j sme si zvolili netradiční - žádný ukazatel vás po ní nezavede, ale kdo má 
dobrou mapu a vyzná se v těch klikatých čarách, zkusí to a není zklamán. Z prášilského 
náměstí - a ten prostor si tohle pojmenování zaslouží - býval tu přece kdysi kostel, do-
konce papírna a sklárna, třebaže dávno zmizely s většinou obyvatel, j sme šli nejprve 
proti proudu Prášilského potoka směrem na Gsenget, hraniční přechod do Bavor, ale 
dál u Frantova mostku jsme červeně značenou cestu opustili a dali se vzhůru lesními 
cestami po úbočí Skalky, abychom konečně za Předělem přešli na Polední. Cestou ob-
divujeme žluté kosatce, které tu nádherně vykvetly, na ruku sedá barevný motýl - perle-
ťovec - a nechá se kus cesty nést, než vyplašen prudkým pohybem odletí. 

Konečně se před námi objevuje rozhledna. Překvapilo nás, že zmizelo rumiště likvi-
dovaných vojenských objektů, které tu po nich ještě loni hyzdilo okolí. Prostor je upra-
vený, nové dřevěné přístřešky jsou vybaveny stoly a lavicemi, je tu i prodejna 
občerstvení. Vstup na věž, kteráje nahoře opatřena vyhlídkovým ochozem, vede poho-
dlným schodištěm, jen na poslední patro ve výšce 37 metrů se vystupuje po kovovém 
žebříku. A ten rozhled: Na západě Falkenstein. vysoký stejně jako Polední hora, ještě 
dál Javor nad Železnou Rudou, na jihovýchod Modravské pláně, stranou hrad Kašperk 
- kdo by to chtěl a mohl všechno vyjmenovávat. Ochoz je vybaven pěkně provedenými 
informačními tabulkami s panoramatickým vyobrazením viditelného horizontu. V jed-
notlivých patrech rozhledny, kde dříve byla odposlouchávací zařízení, j e výstava pře-
krásných fotografií Šumavy. 

Ta cesta nahoru stála za to. i těch 221 schodů. Ani vstupné není drahé. Dvacet korun 
a vstupenka navíc slosovatelná u Správy národního parku. Jako výhra je pobyt v hote-
lech na Srní. 

Cestou zpátky se stavujeme u Prášilského jezera a pak ještě na koupel v Jezemím 
potoce. Vracíme se „Trávníčkovou" cestou, kterou jsme zásluhou místního hajného 
pana Trávníčka objevili před šesti lety. kdy jsme tu byli poprvé a od té doby ji používá-
me. kdykoliv se sem vracíme. 

První den našeho desetidenního putování končí u stanu a vlastnoručně připravené 
večeře. A usínání? Za stanem se ozve dusot přebíhajícího malého stáda koní. Nebo to 
už je ráno? 

Old-skauti OS 37 
Ledeč nad Sázavou 

,, Špačkáma " na Polední hoře 

ZPRÁVY Z RADNICE 
- Městská rada schválila výměnu bytu pro man-

žele Jiřího a Vlastu Zatočilovy, dosud bytem 
vul. J. Haška čp. 645, za byt čp. 686 v ul. Zd. Fi-
bicha. 

- MRjako vykonavatel vlastnických práv jediné-
ho majitele TS Ledeč n. Sáz. s. r ,o. a ZASOZ s. 
r. o. Ledeč n. Sáz. jmenovala členy dozorčí rady 
obou těchto společností ve složení: 
Josef Malý, ul. M. Majerové 930, Ledeč n.S. 
Ludmila Štěpánková, Kouty 84 
Ing. Vlasta Rýdlová, Melechovská 961, Ledeč 
n.S. 

STALO SE ROKU... 
1853 
1. října 1853 se v Ledči narodil dr. Robert Novák (zemřel 
v Praze 23.4.1915). Studoval gymnázium v Německém 
Brodě, v Praze studoval klasickou filologii. Roku 1889 
byl jmen ován mimořádným profesorem. Byl prvním do-
centem, který se na univerzitě habilitoval. „Cas'c o něm 
napsal: „Zesnulý nebyl řečník, nebyl společník, nýbrž 
uzavřený, mravenečky pilný badatel". 1923 
Dne 3. října uplynulo letos právě 75 let, kdy v Ledči 
n. S. zemřel kapelník Josef Zadražil, který byl v širo-
kém okolí znám nejen jako výborný muzikant, ale 
i jako hudební skladatel menších orchestrálních skla-
deb (zvláště tanečních). Řadu let působil také jako 
učitel hudby v carském Rusku. Patří do řad)' dnes už 
zapomínaných, prostých českých muzikantů, kteří 
udělali v cizině hezký- kus práce pro popularizaci naší 
české hudby a které velice kladně hodnotil i hudební 
skladatel P. I. Čajkovský. 1938 
Po Mnichovu a záboru našeho pohraničí bylo do 
Ledče n. S. a Světlé evakuováno několik stovek 
uprchlíků. Zatímco Světlá n.S. poskytla pivní azyl 
občanům německé národnosti (zvi. sociálním demo-
kratům), přišel do Ledče n.S. 12. října 1938 transport 
500 uprchlíků českých, mezi nimiž bylo hodně želez-
ničářů. 
Pro obě města, která tehdy neměla ani 2500 obyvatel, 
to byla situace jen velmi těžce řešitelná. Utečenci 
byli ubytováni v sokolovnách, v hostincích a částeč-
ně i v soukromých bytech. Krom toho obě města mu-
sela zorganizovat také pomocné stravovací akce, 
protože mnozí uprchlíci byli bez jal^xhkoliv pros-
tředků. 
Do Vánoc byli pak všichni postupně umístěni zase do 
zaměstnání na zbývajícím území naší okleštěné re-
publiky. 1948 
Na podzim obnovil mladý profesor gymnázia Miro-
slav Tesař (z Benešova), který byl v Ledči ustanoven 
od počátku školního roku 1948-49, činnost divadelní-
ho ochotnického spolku Tyl a zahájil také průzkumné 
práce v jeskyních pod Šeptouchovem. Ale pro nedo-
statek finančních prostředků nemohly být jeskyně 
zpřístupněny. 1958 
Ve středu dne 1. října zahynul při havárii letadla se 
svým učitelem ledečský občan Jiří Martínek, devate-
náctiletý' syn školnice na osmiletce. Učil se v přípra-
vě pro letce v Přerově. Byl pohřben v Ledči n. S. Na 
jeho pohřbu byl popivé použit velký' pohřební vůz 
komunálního podniku. Dosud se pohřby konaly poh-
řebním vozem taženým kofimi. 
V říjnu byl zahájen ve městě odvoz popela novým 
„kukavozem" a do domácností byly propůjčeny po-
pelnice. Také k 1. říjnu dostal}" Komunální služby 
přidělený nový' pohřební vůz. Komunální provozov-
ny ledečského podniku ve Světlé n. S. a v Dolních 
Královicích byly dány pod správu tamních MNV. 
Komunální služby měly tyto složky: 
radioopravnu, zámečnictví, strojírnu, klempířství, 
knihařství, sklenářství, malířství, stavební údržbu, 
holičství, pohřební službu, prádelnu, těžbu písku, ka-
meno lom, zahradnictví , úkl id města , nákladní 
a osobní dopravu a sedlářství. 1988 
Okresní správa spojů Havlíčkův Brod sděluje, že od 
3. 10. 1988 byl umožněn automatický telefonní styk 
mezi UTO Havlíčkův Brod a UTO Ledeč n. S. Může 
se volat volbou směr. čísla 83 a účastníci UTO Ledeč 
n. S. volat Havl. Brod volbou směr. čísla 7. OKSS 
v posledních dvou letech udělala ve městě značný 
objem prací směřujících k úplné automatizaci tele-
fonního styku. OK 



VOLBY 1998 -13. - 14. LISTOPADU 
KANDIDÁTI DO MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA (MZ) V LEDČIN. S. JSOU ZNÁMI 
Ve čtvrtek 17. září t.r. se poprvé sešla místní volební komise pro komunální volby v Ledči nad Sázavou. Tvoří ji zástupci čtyř volebních 
stran, které v našem městě postavily kandidátky do MZ. Komise po složení slibu jejích přítomných členů si vylosovala předsedu a místo-
předsedu, jsou to pan Zdeněk Vorlíček (ODS) a pan Václav Krajíček (KDU-ČSL). Po provedení registrace předložených kandidátních listin 
vylosovala paní Danuše Žaloudková (ČSSD) čísla jednotlivých volebních stran takto: č. 1 patří ČSSD. č. 2 KSČM, č. 3 ODS a č. 4 KDU-
ČSL. 

v okrsku č. 1 je místnost v budově čp. 16 - bývalá budova Městského úřadu, Husovo náměstí, Ledeč nad Sázavou pro voliče bydlící v uli-
cích: 
- Husovo náměstí - Mostecká - Hrnčíře 
- Barborka - Pod Šeptouchovem - Tyršovo nábřeží 
- Podolí - Jaroslava Haška - Petra Bezruče 
- Julia Fučíka - Jiřího Wolkera - Mlýnská 

v okrsku č. 2 je místnost v Domě dětí a mládeže, Husovo náměstí čp. 242, Ledeč nad Sázavou pro voliče bydlící v ulicích: 
- Havlíčkova - Z. M. Kuděje - Melechovská 
- Háj - Na Potoce - Hutní 
- Koželská - Hůrka - Pod Skalkou 
- Na Skalce - Nad internátem - Družstevní 
- Údolní - Želivská - Na Pláckách 
- Zahrádecká - Spojovací 

v okrsku č. 3 je místnost v Základní škole. Nádražní ul. čp. 780, Ledeč nad Sázavou pro voliče bydlící v ulicích: 
- Heroldovo nábřeží - Zahradní - Slunečná 
- Zoufalka 1 - Partyzánská - Zoufalka III 
- Pivovarská - Zoufalka II - Růžová 
- nám. Svobody - Čechova - Nádražní 
- Sázavská - Mizerov - Komenského 
- Lovčen - Poštovní - Hálkova 
- Na Žižkově - Lipová - Hlaváčova 
- Poděbradova - 28. října - Hradní 
- U Hradce 

v okrsku č. 4 je místnost v Integrované škole strojírenské. Komenského ul. čp. 231 pro voliče bydlící v ulicích: 
- Na Rámech - 5. května - Zdeňka Fibicha 
- Aloise Jiráska - Pod Stínadly - Ke Stínadlům 
- Habrecká - Na Sibiři - Boženy Němcové 
- Marie Majerové (do čp. 670) 

v okrsku č. 5 je místnost v Základní škole. Komenského ul. 626. Ledeč nad Sázavou pro voliče bydlící v ulicích: 
- Stínadla - Marie Majerové (od čp. 681) 

v okrsku č. 6 je místnost v administrativní budově ZD Jedlá v Habreku pro voliče bydlící v místních částech Ledče nad Sázavou: 
- Habrek - Obrvaň - Soubor 
- Vrbka - Sychro v - Sychrov - Sačany 

LISTY DŘEVO OPOUŠTĚJÍ ANEB STROMY A ČAS PŘEDVOLEBNÍ 
Není to tak dávno, co jsem si na tomto mís-

tě Ledečských novin se středověkým pěvcem 
zpíval něco o dřevě, které se listem odívá. Ten-
krát bylo jaro. A dnes abych to trochu obrátil 
a podle dějů v krajině přizpůsobil. Listy klesa-
jí na zem a zůstává jen pevná kostra stromu: 
zapuštěný kořen svírající v podzemí minerály 
a hlíny - pevně vzrostlý sloup kmene - rozvět-
vená hlava koruny, kterou vyzvedává kmen -
máchající haluze proti dálavě oblak. Každý 
strom v sobě nese něco z původního, neporuši-
telného řádu, každý strom je moudrý' učitel, od 
k t e r é h o se pozo rný č lověk může uči t . 
Čemu? Věrnosti místu, tiché pokoře před řá-
dem světa, štědré dobrotě ke svému okolí, 
ušlechtilosti, pevnosti, trvalosti, zakořeněnos-
ti v zemi a současně otevřenosti dálavě světa. 
Strom je bytost nesobecká: jako rozdýchávatel 
pro okolí a také jako obránce (ochránce) pa-
měti (viz letokruhy - zápisy času). 

Zdá se mi, že jsme dnes pozapomněli na 
moudrost stromů a když je vnímáme, tak pou-
ze jako jakousi zelenou součást „přírody". Jak 
obdivuhodně vnímali stromy naši dědové 
a pradědové, čím vším jim stromy byly! Netře-
ba v této souvislosti dodávat, že i mnozí dneš-
ní čeští politici, velcí i malí, leví i praví, 
zapomněli na strom, přestali se od něj učit. 
K jejich i naší velké škodě. Blížící se komu-

nální volby však znovu kladou otázky, které se 
týkají osobnosti politiků, jejich lidské i vědo-
mostní výbavy, charakteru, pracovitosti, od-
povědnosti atd. Komu svěřit svůj hlas, komu 
dát důvěru, koho upřednostnit před jinými, 
aby mne zastupoval? Sedmdesát let stará slova 
T. G. Masaryka, pronesená 28. října 1928, se 

přesně atak aktuálně dotýkají našeho volební-
ho rozhodování: Opravdové demokracii ne-
stačí instituce, ona potřebuje lidí, lidí živých, 
tedy lidí věřících v poslání svého státu a náro-
da, spojených ideou; naší demokracii nestačí 
pouze technické školení úřednicva a vojska, 
naše demokracie je mravním úkolem život-
ním nejen úředníkům a vojákům, nýbrž 

všech rozmvslných občanů a občanek a v 
první řadě zástupců občanstv a, jeho vůdců. 
Naše demokracie musí být zárukou a ochra-
nou všeho kulturního snažení v oboru technic-
kém a hospodářském, v oboru věd a umění, 
mravnosti a náboženství. Proto naše demokra-
cie musí být stálou reformou, stálou revolucí, 
ale revolucí hlav a srdcí/ ' 

V komunálních volbách budu volit takové 
politiky, kteří - v souvislosti s předešlými slo-
vy - rozumějí stromům. Protože takoví politici 
a státní úředníci vědí, že komunální politika 
má být obětavým a tedy nearogantním, nese-
bepropagačním zájmem a péčí o živou svěře-
nou obec (ne jen o zametené ulice a barevné 
fasády). Takoví občané - politici rozumějí kul-
tuře v širokém i vlastním slova smyslu, umějí 
naslouchat druhým (i při rozdílnosti názoru) 
a moudře i citlivě rozhodovat, znají dějiny 
místa a jednají v kontinuitě se vzdělanými 
předky, znají svoji obec - domov a současně 
vidí za humna, v celku vlasti a Evropy. Umí 
jednat s lidmi, slovy netlučou prázdnou slámu, 
mají v místě autoritu a ví, jak obec slušně re-
prezentovat. Vím, že takových osobností ni-
kdy není mnoho, ale přesto „mezi námi" jistě 
jsou. Těm dám svůj hlas. 

Miloš Doleža 
kresba Jiří Bašta 



IM 
DEMOKRATICKÁ 

1. Zdeněk Chlad 
roč. 1972. Ledeč n.S. 539. podnikatel, člen ČSSD 

2. Jaroslav Žaloudek 

roč, 1950, Ledeč n.S. 650. technik, člen ČSSD 

3. Jindřich Liška 
roč. 1942, Ledeč n.S. 1047. technik, člen ČSSD 

4. Stanislav Vrba 
roč, 1953, Ledeč n.S. 559. projektant 

5. Jindřich Topič 
roč. 1944, Ledeč n.S. 634. stavbyvedoucí, člen ČSSD 

6. František Stejskal 
roč. 1943, Ledeč n.S. 907. podnikatel, člen ČSSD 

7. Ing. Hana Váňová 
roč. 1950. Ledeč n.S. 1038. ekoložka 

8. Marie Komárovská 
roč. 1958. Ledeč n.S. 616. technik, členka ČSSD 

9. Jaroslav Doležal 
roč. 1947. Ledeč n.S. 432. podnikatel, člen ČSSD 

10. Jiří Šíma 
roč. 1945, Ledeč n.S. 811, lesník, člen ČSSD 

11. Jitka Gunaratna 
roč. 1944. Ledeč n.S. 964. učitelka 

12. Jidnřich Geher 
roč. 1943. Ledeč n.S. 95, dělník, člen ČSSD 

13. Marie Reichmannová 
roč. 1942. Ledeč n.S. 670. důchodkyně 

14. Ladislav Straka 
roč. 1942. Ledeč n.S. 1033. konstruktér 

1. Ing. Zdeněk Janák 
roč. 1944. Ledeč n.S. 983. technik, KSČM 

2. Rudolf Severa 
roč. 1950. Ledeč n.S. 930. pracovník TS 

3. Miroslav Veselský 
roč. 1955. Ledeč n.S. 860, dělník 

4. Marie Vávrová 
roč. 1942, Ledeč n.S. 806, v důchodu 

5. Miroslav Kratochvíl 
roč. 1936. Ledeč n.S. 209. v důchodu, člen KSČM 

6. Stanislav Čuban 
roč. 1953. Ledeč n.S. 1177. dělník, člen KSČM 

7. František Milichovský 
roč. 1952. Ledeč n.S. 1063. dělník, člen KSČM 

8. Karel Šrámek 
roč. 1951.. Ledeč n.S. 1042. technik, člen KSČM 

9. Ludvík Pečuk 
roč. 1955. Ledeč n.S. 1184. dělník, člen KSČM 

10. Josef Čapek 
roč. 1936. Ledeč n.S. 440, technik, člen KSČM 

11. Jiří Málek 
roč. 1940. Ledeč n.S. 605. technik, člen KSČM 

12. Marie Wurmová 
roč. 1951. Ledeč n.S. 680, podnikatelka, členka KSČM 

13. Božena Urbanová 
roč. 1936. Ledeč n.S. 536. v důchodu, členka KSČM 

14. Marie Casková 
roč. 1936. Ledeč n.S. 757. v důchodu 

15. Josef Panský 
roč. 1952. Ledeč n. S. 539. podnikatel, člen ČSSD 

15. Petr Bačkovský 
roč. 1949, Ledeč n.S. 559, dělník, člen KSČM 



ODS 
1. Jan Hálek 
roč. 1944, Ledeč n.S. 859, starosta, člen ODS 

2. Karel Urban 
roč. 1944, Ledeč n.S. 855. zástupce starosty, člen ODS 

3. František Pleva 
roč. 1945. Ledeč n.S. 823. soukromý podnikatel, člen ODS 

4. Ing. Miloslav Palán 
roč. 1946. Ledeč n.S. 946. ředitel školy, člen ODS 

5. Alena Bernardová 
roč. 1955. Ledeč n.S. 1035. konstruktérka, členka ODS 

6. Zdeněk Kourek 
roč. 1952. Ledeč n.S. 1074, soukromý podnikatel, člen ODS 

7. Marie Sedláková 
roč. 1960. Ledeč n.S. 1097. soukromá podnikat. 

8. Zdenka Suchardová 
roč. 1950. Ledeč n. S. 450. švadlena, členka ODS 

9. Jan Fulín 
roč. 1930, Habrek 34. důchodce, člen ODS 

10. MUDr. Jaroslav Kroutil 
roč. 1946. Ledeč n.S. 784. zubní lékař 

11. Ing. Josef Ježek 
roč. 1950. Ledeč n.S. 1036. živnostník 

12. Ing. Ivana Samohelová 
roč. 1959, Ledeč n.S. 92. obchodní referentka 

13. Karel Jeřábek 
roč, 1966. Ledeč n.S. 189. soukromý podnikatel 

14. Jindřich Rudl 
roč. 1947. Ledeč n. S. 273. oblast, vedoucí VSS KB 

KPUHCSL 
1. MUDr. Jan Maštálka 
roč. 1952. Ledeč n.S. 550, praktický lékař, člen KDU-ČSL 

2. Jaroslav Poborský 
roč. 1961, Ledeč n.S. 526, agronom, člen KDU-ČSL 

3. MUDr. Jaroslava Horáková 
roč. 1955. Ledeč n.S. 685, internistka 

4. Miroslav Kouba 
roč. 1948, Ledeč n.S. 1027. podnikatel 

5. Josef Fejt 
roč. 1944, Ledeč n.S. 78, výpravčí vlaků 

6. Jan Rajdl 
roč. 1956. Ledeč n.S. 1125. vedoucí mistr odb. výuky 

7. Ing. Josef Bouma 
roč. 1956. Ledeč n.S. 1182. učitel 

8. Josef Bělohradský 
roč. 1954. Ledeč n.S. 924. technický pracovník, člen KDU-ČSL 

9. Jana Machotková 
roč. 1946, Ledeč n.S. 1002. zdravotní sestra 

10. Pavel Kváš 
roč. 1970, Ledeč n.S. 711. zootechnik 

11. Zdenka Geherová 
roč. 1940, Ledeč n.S. 1078. důchodkyně, členka KDU-ČSL 

12. Jiří Vondráček 
roč. 1957. Ledeč n.S. 1256. údržbář - řidič, člen KDU-ČSL 

13. Jan Hoskovec 
roč. 1951, Ledeč n.S. 193. invalid, důchodce, člen KDU-ČSL 

14. Marie Štěpánková 
roč. 1959. Ledeč n.S. 1059. zdravotní sestra 

15. Ing. Pavel Kořenský 
roč. 1957, Ledeč n. S. 1077, soukromý podnikatel 

15. Ing. František Slavíček 
roč. 1937, Ledeč n.S. 776. zástupce starosty, člen KDU-ČSL 



PŮJDEME OPET K VOLBÁM - ORA ET LABORA 
V pátek 13. listopadu 1998 půjdeme 

letos podruhé k volbám a v sobotu 14. lis-
topadu se dozvíme, koho že naši spolu-
občané zvolili do obecních a městských 
zastupitelstev, jakou politickou cestou se 
prostřednictvím Senátu občané v dalším 
období vydají. 

Mnoho mých přátel mi říká, že jsou ot-
ráveni současným vývojem a že se jim 
ani k volbám nechce j í t že ani neví, koho 
by mohli volit. 

Všechny ideály, a nutno podotknout 
na všech úrovních, jsou pošpiněny a mo-
mentálně nemáme modlu, která by byla 
nadpřirozeně geniální, čistá a zařídila po-
hodlný život v přepychu bez našeho při-
činění. Proto si stěžujeme a nadáváme na 
všechno: na vládu, na komunisty, fašisty. 
tuneláře, cikány. Němce, extremisty 
a novináře. 

Tento pochmurný stav vyplývá z toho, 
že jsme si nezodpověděli základní život-
ní otázky. Křesťanství na ně dává jedno-
značné odpovědi , pochopi te lně pro 
prosté a nezkažené lidi. ale uzavřené pro 
domýšlivé a sobecké. Křesťanství je stále 
znamením, kterému se odporuje. Je proti 
naší pohodlnosti, stádovosti a neodpo-
vědnosti. 

Ten. který se vydával za hlavního stra-
téga transformace, svými ekonomickými 
chimérami propadl. Nebudeme vydělá-
vat průměrně 20 tis. korun měsíčně, ani 
nebudeme všichni „v balíku", jak zpívali 
hokejisté za jeho účasti ve Vídni. Nešva-
ry doby by nás tolik netížily, kdyby se 
panu premiérovi podařilo splnit načrtnu-
tý blahobyt. Stížnosti na morálku by se 
staly jen předmětem nezávazných spole-
čenských hovorů. 

Ještě více jsem si uvědomil nastalou 
ekonomickou realitu a vyhnání z ráje naší 
fantazie, kdy nedokážeme přiznat, že 
jsme „nazí" a „neposlouchali jsme", při 
návštěvě cisterciáckého kláštera v Před-
klášteří u Tišnova. Od založení cisterci-
áckého řádu uplynulo letos 900 let. 
Cílem řádu bylo obnovit hodnoty spočí-
vající zejména ve střídmosti, askezi 
a hloubce duchovního života. Mimořád-
né výkony, kterých řád dosahoval nejen 
v monumentalitě staveb, ale i v hospo-
dářství, jsou předmětem obdivu do dneš-
ních dnů. Charakter práce byl rozvržen 

tak, aby sloužil nejen generaci jejich 
tvůrců, ale měl význam pro budoucnost -
byť usilovná každodenní práce postráda-
la jakoukoliv naději, že prvotní tvůrci 
spatří své dílo dokončené. Co zbylo z je-
jich odkazu na prahu 21. století? Posel-
ství, jež je skryto právě v onom Ora et 
labora - modli se a pracuj, by se nemělo 
chápat jen v ryze náboženském smyslu, 
nýbrž o něco obecněji: Pracuj a přemýš-
lej, pracuj a pokus se vidět smysl práce, 
pracuj a dávej věci do souvislosti..., bez 
úvahy a smyslu se práce stává bezduchou 
nádeničinou. 

Díváme-li se kolem sebe. rozeznává-
me bohužel i dnes neblahé stopy bezdu-
ché práce, někteří z našich současníků 
nepracují pro budoucnost, nýbrž pro pří-
tomnost tak bezprostřední, že jim už zít-
řek nu tně u k á ž e b l á h o v o s t j e j i c h 
počínání. 

V korektním tisku se již někdy objevu-
jí články, že program KDU-ČSL je vyvá-
žený . mode rn í , e v r o p s k ý . N ě k t e ř í 
intelektuálové k tomu docházejí po del-
ších cestách. 

Ekonomové předvídají, že se budeme 
velice pomalu zbavovat inflace a propa-
du koruny, že se bude zvyšovat neza-
městnanost a tento celkový nepříznivý 
stav se může ještě navíc zhoršit politic-
kou destabilizací. Říkají, že motorem 
ekonomiky bude vývar našich výrobků. 
V odhadech pro vývoj kurzů a úroků 
v roce 1999 se jako velmi zlá alternativa 
vyskytuje otázka, zda budou uprostřed 
roku nové volby (materiál EXPANDIA 
FINANCE 1998). 

Doléhá na nás již zmíněná nezaměst-
nanost. Současně činí 6.4 %. Zemanův 
kabinet připouští, že v roce 2000 se bude 
pohybovat kolem 10 % a bez práce tak 
bude půl milionu lidí. Politici se utěšují, 
že nezaměstnanost činí na Slovensku 
13.2 % a lidé si tam zvykli, že ve starých 
spolkových zemích Německa je 8,5 % a 
v nových spolkových zemích Německa 
činí asi 20 %. 

Ze zjištění pracovních úřadů vyplývá že 
lidé nejsou ochotni pracovat za nižší mzdu 
nebo dojíždět do vzdáleného zaměstnání, že 
považují řadu profesí za nezajímavé. 

Jsou slyšet nářky podniků ve strojíren-
ství v Chotěboři. v Ledči nad Sázavou. 

v Golčově Jeníkově: „Potřebujeme kvali-
fikované pomocníky černého řemesla, 
soustružníky, svářeče, zaměstnáváme 
jich desítky, slušně jim zaplatíme". Zá-
jemců o práci se vyskytne dost, ale nejra-
ději by dělali dealery nebo aspoň řidiče 
a zásobovače. Nechtějí nastupovat podle 
píchaček a pracovat u jednoho stroje. 
Dívky by chtěly být sekretářkami, ještě 
raději manekýnkami nebo kosmetička-
mi. K tomu přicházejí nářky ze škol: 
„Neotevřeme strojírenskou třídu, poně-
vadž pro ni nemáme žáky". V okrese 
mají žáci zájem o více jak 100 učebních 
míst opravářů aut, ale do stavebnictví 
chce již jít jen 6. Máme na okrese jednu 
z kuriozit: Nejlepší šičkou je muž z Mon-
golská. Občanům v LedČi nad Sázavou 
dávám na zváženou, není také ve vaší 
blízkosti škola, která by se mohla honosit 
názvem „Továrna na nezaměstnané -
vyšší odborná produkce manažerů s ma-
turitou?" 

Administrativní pracovníci a absol-
venti manažerských oborů budou mít 
největší starosti se zaměstnáním, poptáv-
ka po jejich profesi se vytratila. Podniky 
se přebujelé administrativy zbavují a pro 
příští rok bude muset i stát sáhnout 
k drastickým úsporám a lidi z úřadů pro-
pouštět. A tato nezaměstnanost je z neza-
nedbatelné části krizí mravní, důsledek 
krize výchovy v rodině, ve škole, v maso-
vých mediích, chybí výchova k povin-
nost i , zodpovědnos t i , p ř ekonáván í 
překážek. Sladký život podle televizních 
pořadů se najednou sesype a pak musí 
stát vychovávat a starat se. Jeho mecha-
nizmy budou spíše drastické a nákladné. 

Neměli bychom s výchovou začít tro-
chu dříve? Nehledat v práci jen zdroj 
příjmů pro neskromný život, ale hledat 
v ní uspokojení a radost? 

Mám-li se vrátit k volbám, musím při-
pustit. že není se na co vymlouvat. Svými 
divizemi nám nehrozí Německo nebo So-
větský svaz. v politické demokracii žije-
me již devátý rok. politických informací 
dostáváme vrchovatě, nátlaku s politic-
kým podtextem se dá bránit. 

Využijme následných voleb jako příle-
žitosti pro potvrzení smyslu a životnos-
ti našeho přesvědčení. 

Slávek Poborský 

P ř i j m e m e 
učitele odborných předmětů 

na OP 1SS Met mé 
požoáujfiflie VŠ ekonomického smíru. 
Bfížši informace na telefonu; 

0452/620 Ů96 

Světelští ochotníci, sólisté, sbor a orchestr připravili na 
zahájení slavnostního otevření rekonstruovaného 
divadla ve Světlé nad Sázavou 18. října 1998 premiéru 
operety Oskara Nedbala POLSKÁ KREV. Repríza 
představení se připravuje na 19., 27. a 28 října 1998. 
Začátek je vždy v 19 hodin. 

Předprodej vstupenek na Městském úřadě ve Světlé nad 
Sázavou - pí Horní, tel.: 0451/52228 

KLAS a.s. Číhošť 
n a b í z í k p r o n á j m u 

opravářskou halu, vhodnou 
pro zámečnické a opravářské práce 

Informace na tel.: 0452/63 92 62 



Redakce Ledečských novin obdržela v minulých dnech pozdrav ze světové výstavy EXPO v Portugalsku, kam dorazila Expedice Monoxylon II. 
Pohlednici nám zaslal MUDr. Vladimír Rogozov, účastník zmíněné expedice, kte?ý nám mj. přislíbil reportáž o této dobrodružné cestě do vánočního 
vydání LN. 

AKTIVNÍ GYMNAZISTE 
V týdnu od 21. do 27. 9. se zúčast-

nilo 23 žáků ledečského gymnázia 
výměnného pobytu v německém 
Lauchhammeru (spolková země Bra-
niborsko). Žáci bydleli v rodinách, 
měli tedy ideální možnost k uplatně-
ní a ověření toho, co se naučili, na-
vštěvovali se svými hostiteli, žáky 
tamního gymnázia, i vyučování. Pro-
hlédli si Drážďany a Berlín, hnědou-
helnou pánev i oblast, která byla už 
rekultivována, zúčastnili se několika 
sportovních a kulturních akcí. Mohli 
porovnat životní styl i životní úroveň 

obou zemí. Je nutno vyzdvihnout 
péči a srdečnost, kterou našim žákům 
i učitelům hostitelské rodiny posky-
tly. Naše gymnázium bude mít mož-
nost odvést jim tuto pohostinnost 
v dubnu příštího roku, kdy nás na-
vštíví skupina německých gymnazis-
tů. Po spolupráci s gymnáziem ve 
francouzském oceánském letovisku 
Saint-Jean-de-Monts (v polovině říj-
na se rozbíhá 2. kolo vzájemné vý-
měny) je tu tedy pro naše žáky další 
velká příležitost. 

-gmf-

TESIME SE 
NA DALŠÍ SETKÁNÍ 

Opravdu je to první věta. která nás při 
vzpomínce na návštěvu paní profesorky 
Naděždy Honzíkové, operní pěvkyně 
Jihočeského divadla v naší MŠ 9. 9. 
1998, napadá. 

P a n í p r o f e s o r k a v y s t u p o v a l a 
s kytaristou panem Rudolfem Novákem. 
Oba dva s velkým citem a hravostí 
p ř i b l í ž i l i d ě t e m o p e r u . D ě t i do 
vystoupení zapojili tak, že si s nimi 
zatančili a zazpívali krásné písně za 
doprovodu kytary. Na všechny se v tanci 
samozřejmě nedostalo, a tak končím 
slovy jedné ho lč ičky:Př i jeďte brzy. pak 
s vámi budu tančit já". 

Děkujeme a na shledanou. 
Děti a kolektiv MŠ Stínadla. 
Ledeč n.S. 

KOČKY, KOČKY 
S koncem letních prázdnin se ve 

městech každoročně objevuje feno-
mén zvaný: OPUŠTĚNÉ KOČKY. 
Ani Ledeč není, bohužel, výjimkou. 
Roztomilá koťátka, která si děti 
ochočily o prázdninách u babiček 
a potom přivezly do městského bytu, 
začnou být najednou na obtíž. Zvíře, 
zvyklé na venkovské podmínky, se 
velice těžko adaptuje na prostor mezi 
čtyřmi stěnami. Kočka je velice inte-
ligentní tvor a naučí se v bytě žít, ale 
déle to trvá, než pochopí pravidla. 
A to mnozí „majitelé1' nechápou. Ne-
dokážou jí odpustit drobné prohřešky 
(loužičku, rozbitou vázu, strženou 
záclonu ap.), kterých se čerstvě za-

vřená kočička nerada dopouští. A tak 
padne rozhodnutí - KOČKA MUSÍ 
PRYČ ! Ti zodpovědnější odvezou 
kočku zpět na venkov, ale mnozí vy-
řeší problém tak, že kočku jednoduše 
vyhodí někde na opačném konci 
Ledče, nebo za město. Je jim jedno, 

co zmatené zvíře zkusí za útrapy. 
Však on se někdo postará! 

Mnozí netuší, že tímto činem poru-
šují v platném znění § 6 zákona 
246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti tý-
rání. Tento paragraf zní: „Nikdo nesmí 
zvíře opustit s úmyslem se ho zbavit 
neboje vyhnat!" A vědět by to měli. 

Obracím se proto na ty, kteiým není 
osud koček - a všech zvířat - lhostejný. 
Dívejte se kolem sebe! Setkáte-li se 
s tím, že se někdo takto prokazatelně 
zbavil zvířete nebo s ním špatně zachá-
zí, přijďte to říci. Každý případ se bu-
deme snažit vyřešit a viníky v souladu 
se zákonem potrestat. 

Jana Prchalová, HOBBY ZOO 



ELEKTROSERVIS 
KAREL ŘÍHA 

Dolní Královice 

upozorňuje zákazníky Ledče nad Sázavou a okolí, že 
příjem elektrospotřebičů, případné objednávky oprav 

u Vás doma, zajišťuje prodejna „KAREL", 
osobně pí Písková vedle hotelu Stadion. 

Naše obchodní činnost se týká všech předních 
domácích i zahraničních výrobců. 

Spojením servisní a obchodní činnosti z a Vámi 
přicházíme s nabídkou kompletních služeb 

na kvalitní úrovni. 

Automatické pracky - TATRAMAT, ROMO Zerowat, 
lberna, Zanussi, Electrolux, AEG, Philco, 

Gorenje a další. 

Ohřívače vody- Tatramat, DZD Dražice, ETA, 
Ariston, Stiebel, Mora 

Akumulační kamna - včetně montáže 

Elektrické sporáky- Mora, Gorenje, Zanussi 

Plynovékombinované sporáky včetně montáží 

Opravujeme žehličky, vysavače, mixéry, el. vrtačky, 
brusky, el. kladiva ap., dále převinujeme 

motory do 10 kW. 

Prodáváme na splátky. Ceny dodaných spotřebičů jsou 
včetně dodávky a montáže u Vás v bytě. Vaše staré 
spotřebiče od Vás odkoupíme, případně odvezeme. 

Naše telefony: 
ELEKTROSERVIS DOLNÍ KRÁLOVICE 0 3 0 3 / 5 6 2 2 8 

KAREL LEDEČ NAD SÁZAVOU 0 4 5 2 / 6 2 1 7 0 1 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 

21.10. Rajdlová Věra, 28. října 465 

27. 10. Půžová Milada, M. Majerové 655 

31. 10. Sládečková Růžena, Hrnčíře 41 

75. narozeniny 

16. 10. Zinková Terezie, M. Majerové 873 

1.11. Rittenauerová Božena, 
Poděbradova437 

6.11. Vadinský Bohuslav, Habrek 17 

80. narozeniny 

1.11. Vácha František, Na Sibiři 389 

4.11. Martínková Ludmila, 
Stínadla 1047 

85. narozeniny 

12. 10. Cihlář František, Soubor 16 

93. narozeniny 

26. 10. Franclová Anna, Husovo nám. 9 

Narození: 
18.9. Langrová Eliška, Hůrka 218 
25. 9. Štěpánková Michaela, 

J. Wolkera 843 

Zemřelí: 
31. 8. Jiří Kakáček (1936), 

Z. Fibicha 685 

5. 9. František Vrána (1927), 
Růžová 403 

PROGRAM KINA 
listopad 1998 

3. 11. VRTĚTI PSEM 
19.30 h Filmová komedie 

5. 11. ZAŘÍKÁVAČ KONÍ 
19.30 h Dobrodružný a romantický 

příběh 

7. 11. PASTI, PASTI, PASTIČKY 
19.30 h Úspěšná česká komedie 

12. 11. BOLEK, LOLEK A 2 RYTÍŘI 
16.00 h Pásmo pohádek pro děti 

12. 11. DOBRÝ WILL HUNTING 
19.30 h Film USA 

14. 11. VELKÉ NADĚJE 
19.30 h Filmové drama natočené 

dle románu Ch. Dickense 

17. 11. ARMAGEDDON 
19.30 h Skvělý akční velkofilm 

19. 11. MUŽ SE ŽELEZNOU 
MASKOU 

19.30 h Skvělý historický velkofilm 

21. 11. RUCE OD KRVE 
19.30 h Drsný thriller 

24. 11. CHLAPEC 
A ČARODĚJNICE 

16.00 h Pásmo pohádek pro děti • 

26. 11. ATLANTIS 
19.30 h Příběh z mořských hlubin 

s překrásnou hudbou 

28. 11. AKTA X - FILM 
19.30 h Tajemné konspirace agentů FBI 

ŘÍJEN - LIDOVÉ A CÍRKEVNÍ OBYČEJE 
Babí léto se skrylo do pestrého hávu. 

První mrazíky stříbří trávu a míchají barvy 
spadaného listí. Z vychladlého nebe padá 
studený déšť. Celá příroda se chystá k dlou-
hému spánku. Podzim si musí pospíšit, 
zima nečeká. Na polích končí poslední ze-
mědělské a sadařské práce, na mnoha mís-
tech se slaví posvícení. 

V každém kultivovaném náboženství se 
projevuje snaha ztvárnit určité zásadní du-
chovní zkušenosti, obléci je do svátečního 
hávu. přiřknout jim určitý časový termín 
a pak je každoročně připomínat jako svátek, 
který světí (posvěcuje) život příslušníkům 
náboženského společenství. 

Tak v církevním roce poznáváme řídící 
sváteční hody a jejich týdny, dále neděle 
s určitým zvěstným obsahem a charakterem 
i další sváteční dny. Ale křesťanský kalen-
dář má 365 dnů, z nichž každý je vyzdoben 
ne-li připomínkou události, pak nějakým 
jménem. Na rozdíl od civilního kalendáře, 
v němž značná část je dána národní nebo re-
gionální tradicí a má svůj původ v přirozené 

jazykotvornosti. za skutečnými křesťan-
skými jmény z valné části stojí „svědkové 
křesťanské víry". Z dalších generací byla 
zaznamenána jména mučedníků, vynikají-
cích služebníků, biskupů a učitelů a pak 
jména „svatých". Šlo vesměs o ty, kteří se 
měli stát vzory věření, vytrvalosti až 
k utrpení a smrti, a vzory služby a lásky. Ti 
všichni překračovali práh běžné smrti a za-
pomnění. 

Svatý František z Assisi (4. 10.) - ne-
sporně jedna z nejzajímavějších a ve své 
době nejznámějších osobností středověké-
ho duchovního života. Snažil se napravovat 
nešvary v církvi, proklamovanou pokoru 
chtěl nahradit skutečnou chudobou. Narodil 
se roku 1182 v severoitalském městě Assisi. 
Jméno Francesco (tj. Francouzek) dostal 
buď proto, že se záhy naučil tomuto jazyku, 
nebo proto, že jeho otec zbohatl obchodem 
ve Francii. Sestavil zásady řeholního živo-
ta, hlavním příkazem byla úplná chudoba. 
Nikdo nesměl přijímat ani mít peníze, ne-
směl jc ani žádat za práci, žebrat o potravu 

se smělo jen z nouze, bratři měli chodit 
vždy bosi ve dvojicích, na ulicích se věno-
vat kázání. Zemřel 4. října 1226. 

Blahoslavený Vintíř (Gunther - 9. 10.). 
Pocházel z rodu s římským císařem sv. Jin-
dřichem II. Po rozmařilém životě svého 
mládí odešel do nitra šumavských lesů. kde 
se jako poustevník usadil u říčky Černé. Se 
svými bratry údajně klestil stezku vedoucí 
ze Železné Rudy do Sušice. Bl. Vintíř pře-
vedl německé vojsko tajnými stezkami do 
zad českým vojákům, střežícím zemské 
stezky. 

Patronem pastýřů a chovu dobytka byl 
ve většině českých regionů sv. Vendelín 
(20. 10.). Jednou ho na jeho poutích potkal 
jakýsi zeman, a protože ho pokládal za le-
nošivého žebráka, vybídl ho, aby mu pásl 
vepře. Sv. Vendelín se práce ke spokojenos-
ti zemana ochotně ujal. Po čase mu dovolil 
v lese vystavět domek, na jehož místě vy-
rostl benediktinský klášter Tholey. Nad 
hrobem sv. Vendelína bylo v Sársku založe-
no město St. Wcndcl. OK 
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