
MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
584 01 LEDEČ nad Sázavou Městská kn ihovna 

584 Ol Ledeč n .S . 

15 

MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK • ČÍSLO 9 • ROČNÍK VII • ZÁŘÍ 1998 • CENA 5,- Kč 

Na výše uvedeném snímku je čtenářům LN představen víceúčelový úklidový stroj „SNĚŽKA", 
jehož dodavatelem je firma NOPASS, a.s. z Nové Paky. Obsluha tohoto zařízení byla svěřena 
vedením TS, s.r.o., panu Miroslavu Červenému, pracovníku této firmy. 

SNĚŽKA V LEDČI NAD SÁZAVOU 
Jednatel firmy TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., pan Josef Ptáčník, po vyhodnocení dosavadních 

možností firmy při úklidu města, dospěl k názoru, že jejich navýšení a to výrazné, je možné docílit 
pouze nákupem vhodné mechanizace, která je využitelná nejen v určitých měsících roku, ale po 
celý rok. Po ověřování možností nabídky trhu těchto zařízení, dospěl k výběru stroje, který'je 
nástavbový a pro město Ledeč byla dodána pohonná jednotka s nástavbami v úhrnné ceně cca 3 
miliony korun, a to v tomto složení: 

1. Sklápěcí korba, kde je využití jako běžný valník 
2. Zametací se samosběrem a možností vysávání uličních vpustí (totožné s uveřejněným sním-

kem) 
3. Sypač na posyp chodníků a vozovek v zimním období včetně sněhové radlice (pluhu) 
4. Zařízení s mycí lištou, včetně nádrže a čerpadel pro mytí chodníků a jiných ploch, včetně 

možnosti zalévání květin a městské zeleně. 
Nákup tohoto stroje podpořilo svým rozhodnutím městské zastupitelstvo na svém zasedání 

dne 24. června 1998, kdy Město Ledeč nad Sázavou přijalo ručení za firmu TS Ledeč nad 
Sázavou, s.r.o., pro mimořádné případy, kdy by firma TS nemohla dostát závazkům vyplývajícím 
z leasingové smlouvy. Finanční krytí nákupu bylo zajištěno firmou LEDPLYN, a.s., Ledeč nad 
Sázavou, kdy v této společnosti je majoritním společníkem Lesní společnost, a.s., Ledeč nad 
Sázavou. Celá konstrukce leasingové smlouvy je vůči Městu Ledeč nad Sázavou a jeho společ-
nosti TS, s.r.o., výjimečně příznivá. 

Závěrem nezbývá než si přát, aby záměr vedení technických služeb byl naplněn na řadu dalších 
let, kdy úklid města pro jeho obyvatele i návštěvníky je jednou z priorit.. 

Karel Urban, zástupce starosty 

PRÁZDNINY SKONČILY 
Jako mávnutí čarovným proutkem nám připadá čas letošních školních prázdnin, které už v tuto 

chvíli nenávratně mizí v propadlišti času. Učitelé i studenti, kteří se po dvouměsíční pauze vracejí 
zpět do lavic, snad žádné výrazné změny nepociťují. Snad jen na ministerstvu školství se přes 
prázdniny objevil nový ministr, během krátké doby už čtvrtý. Převratné změny nemohou čekat ani 
učitelé. I příštích deset měsíců budou učit podle zvýšených úvazků. S platovým polepšením 
alespoň v prvním pololetí také počítat nemohou. 

Do základní školy zářím 1998 vstupuje poprvé 87 prvňáčků. V Základní škole v Nádražní ulici 
je 44 prvňáčků a celkem ve škole je 622 žáků. Vyučovat je bude 31 pedagogů, z toho 25 žen. Na 
Základní škole v Komenského ulici je to 43 prvňáčků, celkový počet žáků na této škole s dvěma 
pracovišti (Barborka) 480 žáků. Do příštích „velkých" prázdnin se o ně bude starat 24 pedagogů, 
z toho 22 žen. 

Kromě přání všeho dobrého do nového školního roku pro žáky i učitele nabízíme přehled 
prázdnin, které je v tomto školním roce čekají. Ty první už téměř za měsíc ! 

• Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 1998. Ve středu 28. 
října je státní svátek. 

• Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince a skončí ve čtvrtek 31. 
prosince 1998. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 1999. 

• Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pátek 29. ledna 1999. Jednodenní pololetní 
prázdniny připadnou na pondělí 1. února 1999. 

• Jarní prázdniny v délce jednoho týdne trvají od 15. do 19. března 1999. 
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna a na pátek 2. dubna 1999. 
• Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 1999. Hlavní 

prázdniny budou trvat oď čtvrtka 1. července do úterý 31. srpna 1999. OK 

Český svaz chovatelů v Ledči 
nad Sázavou poidá u Domova 

mládeže v Koželské ulici 
dne 5. a 4. října 1998 
OKRESNÍ VÝSTAVU 
m a s n ý c h p l e m e n k r á l í k ů , d r ů b e ž e 
a ho lubů 

Otevřeno: 
sobota 8 . 0 0 - 18.00 hod. 
nedě le 8 . 0 0 - 16.00 hod. 
Boha tá tombola , občers tvení . 

V y u ž i j t e t é to m i m o ř á d n é n a b í d k y 
k prohl ídce a n á k u p u chovných zvířat. 

MÁTE ZÁJEM 
O ZDRAVÝ 
ŽIVOTNÍ STYL ? 

P a m a t u j t e , že p ř i m ě ř e n ý p o h y b , p ř i -
m ě ř e n ý o d p o č i n e k a p ř i m ě ř e n á s t r a v a 
j s o u j e h o z á k l a d e m . 

V í c e se d o z v í t e v e F I T C E N T R U 
v L e d č i n a d S á z a v o u v K o ž e l s k é ul ic i , 
k d e V á m rád i p o r a d í . 

O t e v ř e n o j e v P O - S O od 15 .00 d o 
2 1 . 3 0 h o d . 

D a l š í s l u ž b y : S A U N A , M A S Á Ž E , 
K O S M E T I K A 



OPRAVA JEZU V L E D Č I N A D SÁZAVOU 
Naším městem protéká jako tepna řeka Sázava, které do cesty postavili naši 

předkové tři jezy. Na jednom z nich probíhá podle projektu tolik potřebná oprava. Zdi 
vorové propusti jsou značně poškozené, kamenný obklad vypadaný a betonové jádro 
narušené. Spáry přelivné plochy jezu jsou poškozeny a vypadávají. Hradidla na 
zahrazení vorové propusti nejsou na jezu k dispozici. V kamenném záhozu v podjezí 
a zejména pod vyústěním vorové propusti do spodní vody jsou značné výmoly. Koryto 
v podjezí u pravého břehu je částečně zaneseno břehovými nánosy. Toto je současný 
stav. 

Oprava proběhne ve dvou etapách. V první etapě, která již započala, došlo 
k zajímkování vorové propusti, bylo odbouráno poškozené zdivo, dále dojde k vyzdění 
zdí z lomového kamene a k doplnění záhozu pod propustí. Ve druhé etapě bude voda 
převáděna opravenou vorovou propustí tak, že klesne pod korunu jezu a dojde 
k přespárování přelivné plochy jezu a doplnění záhozu v podjezí. 

Při opravě je využíván pro dopravu materiálu ostrov pod jezem. Po dokončení 
stavebních prací musí investor povrch ostrova dát do původního stavu. Ostrov, který 
představuje jednu z klidových zón města a z pohledu zákona je významným krajinným 
prvkem, bude určitě využíván pro rekreační vyžití, tak jak tomu bylo v minulosti. 

Ing. Břetislav Dvořák 
vedoucí odboru životního prostředí 

SVAZ DŮCHODCŮ INFORMUJE 
V Ledči nad Sázavou se připravuje na rok 1999 zřízení pobočky CENTRA sociální 

pomoci pro všechny důchodce bez ohledu, zda jsou nebo nejsou členy svazu. V rámci 
pobočky bude poradenská činnost v oblastech: 
- dědictví 
- prodej a pronájem nemovitostí 
- náhrada způsobených škod 
- ručení majetkem druhé osobě 
- zaměstnávání důchodců a další. 

Jak máte postupovat v případě potřeby? 
• dvakrát v měsíci bude možné požádat o odbornou poradu. Při Vašem jednání nebude 
kromě žurnální sestry nikdo přítomen. Ona od Vás převezme požadavek a případně sepíše 
o co se jedná, výhodné je doložit kopie dokladů týkajících se řešeného problému 
• tento materiál s požadavkem bude předán odbornému poradci - právníkovi a bude Vám 
sjednána schůzka, na kterou obdržíte pozvánku 
• poradce s Vámi celou záležitost projedná, doporučí další postup a navrhne případná 
řešení. Toto vše bude zcela zdarma, případně za dobrovolný příspěvek organizaci 
• podle svého uvážení si sjednáte s odborným poradcem případné zastupování, sepsání 
smlouvy a podobně a již za úhradu, kterou si sjednáte s poradcem. J. Brož 

Zde odstřihnout 

ANKETNÍ LÍSTEK k zajištění zájmu o realizaci pobočky CENTRA sociální pomoci 
v Ledči n.S. 

V případě potřeby využiji poradenských služeb 

ANO NE 

Pokud chcete, uveďte svoje jméno, ale není nutné; tento anketní lístek odevzdejte do 
schránky u vstupu do Městského úřadu v Ledči n.S.. nebo u pana Plevy. 

ZPRÁVY Z RADNICE 
- MR schválila pronájem bytu 2. kategorie 

1+1 v ul. J. Haška čp. 471 pí Naděždě 
Žemličkové s 1 dítětem školního věku. 

- MR doplnila pořadník na byt 1+1 o Tibora 
Bednára, dosud bydlícího v čp. 511 Hrnčíře, 
Ledeč n.S. 

- MR schválila výměnu bytu 3+1 v ul. Zd. 
Fibicha 686 za byt 2+1 v Haškově ul. čp. 
614 manželům Jitce a Karlu Holetovým, 
k t e ř í b y l i v b y t ě 3 + 1 v y t o p e n i př i 
záplavovém dešti. 

- Stav v přípravě prodeje bytů v majetku města 
- pokračování. Z vyzvaných 9 realitních kan-
celáří zaslalo své nabídky 8. Z nich výběrová 
komise vybrala podle předem určených 
ukazatelů realitní kancelář SEVER z Ústí n. 
Labem. Touto kanceláří budou sestavena 
pravidla pro prodej bytů, která budou 
n á s l e d n ě p ř e d l o ž e n a k p ř i p o m í n k á m 
a schválení MZ. To se očekává koncem září 
až začátkem října. 

- MR pojednávala okolnosti, podmiňující 
možnost realizace projektu rekonstrukce 
místní komunikace Lovčen. Náklady na 
realizaci si vyžádají cca 2,0 mil. Kč. 

- MR připravuje ustavení dozorčí rady pro 
ZASOZ s.r.o. a TS s.r.o. Jejímiž 100% 
vlastníky je město Ledeč nad Sázavou. 

- Město Ledeč n. Sázavou vypsalo výběrové 
řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje 
bydlení. Přihlásili se tři uchazeči. Je škoda, 
že finanční prostředky půjčované na úrok 4 -
7 % nebyly vyčerpány. 

STALO SE ROKU... 
1948 
Na podzim bylo započato s výdlažbou dolní 
části Havlíčkovy ulice a výdlažba v krátké 
době byla dokončena až do míst, kde odbočuje 
ulice Svatotrojická (Havlíčkova). . 
V listopadu tesařští a zedničtí učňové zdejší 
základní odborné školy započali na bývalém 
městském tržišti v Koželské ulici se stavbou 
učňovského domova. (S tržištěm související 
orelské hřiště bylo k parcele učňovského 
domova přiděleno teprve v r. 1950. V této 
době podle rozhodnutí MAV-NF z 2. dubna 
bylo přiděleno reálnému gymnáziu). Do 
Vánoc vyrostla pod střechu jedna hlavní 
budova. 
Dne 11. a 12. září uspořádal Okresní myslivec-
ký spolek na nově vybudované střelnici (byla 
vybudována v létě dobrovolnými brigádami 
členstva) pod Hájem veřejné střelecké závody. 
V podzimním fotbalovém mistrovství 11. třídy 
našeho kraje byl místní AFK úspěšný a umístil 
se na I. místě. 
1958 
V pondělí dne 22. září před osmou hodinou 
ráno havarovaly u Chotěměřic plně naložený 
autobus linky ČSAD Čechtice - Dolní Králo-
vice - Ledeč n.S. Při vyhýbání se nákladnímu 
autu utrhla se pod ním rozmoklá krajnice. 
Autobus sklouzl po mírném svahu a převrátil 
se na bok. Celá nehoda naštěstí skončila jen 
několika modřinami. 
14. září v údolí pod Slavonou (dnešní Dingo) 
konaly se motocyklové terénní závody, které 
uspořádal ledečský Svazarm. 

1978 
Základní organizace zahrádkářů a ovocnářů 
zahájila v nově vybudované moštárně 15. září 
1978. Tato budova, kterou stavěli v akci „Z" 
jenom brigádnickými hodinami zdarma, trvala 
4 roky, ale vyplatila se. Hned na začátek měli 
zahrádkáři 585 zákazníků nejen z okolí Ledče 
nad Sázavou, ale také ze sousedních okresů 
Kutná Hora, Pelhřimov a Benešov. Za dobu od 
září do prosince zpracoval i v moštárně 
500 q ovoce a vytěžili 3.000 litrů moštu. 



CENTRUM - DUM DETIA MLÁDEŽE V LEDCI NAD SAZAVOU 

Pozorně si pročtěte další řádky! 
-Nabídku do zájmových útvarů obdržíte 
nejen ve škole, ale i u nás 
- PŘIHLÁŠKY do kroužků v DDM. Zde 
je také řádně vyplněné odevzdáte! 
- Z á p i s končí 18. 9. 1998 

V regionu Ledče nad Sázavou je již 
několik let nezaměstnanost podprůměrná 
nejen v rámci České republiky, ale i v 
rámci okresu Havlíčkův Brod. Pro 
srovnání míra nezaměstnanosti v ČF. je 
6,1 %. na okrese Havlíčkův Brod 4.7 % 
a na Ledečsku 4,6 % (údaje k 31. 7. 1998). 
O měsíc později je rozdíl ještě větší: okres 
Havlíčkův Brod 5,0 %, Ledečsko 4.4 %. 

Bude však tento poměrně příznivý 
stav přetrvávat i do budoucna? Na tuto 
otázku není snadná odpověď. Na první 
pohled se to zdá nemožné. Každý, kdo 
žije v Ledči nebo v blízkém okolí již 
několik let, sleduje boj Kovofiniše - nej-
většího místního zaměstnavatele - o 
přežití . Nyní, kdy po dlouhé době 
skončila nejistota a řízení podniku se ujal 
nový vlastník, svitla všem nová naděje 
do budoucnosti. Tato naděje byla však 
zaplacena propouš těním značného 
množství zaměstnanců. A nikdo dnes 
nev í , zda poče t p r o p u š t ě n ý c h j e 
definitivní. 

Ale podívejme se přes hranice našeho 
okresu k sousedům na Kutnohorsko. 
Kousek od Ledče nad Sázavou leží Zruč 
nad Sázavou. Po léta byl největším 
zaměs tnava te lem v š i rokém okolí 
Sázavan. Jeho postavení bylo ve svém 

Srdečně Vás zveme k návštěvě, kde také 
dostanete vyčerpávající informace o naší 
činnosti. 

regionu mnohem více dominantní, než 
bylo a je postavení Kovofiniše v Ledči 
nad Sázavou. A přesto, že když po 
několika vlnách propouštění v letošním 
roce zanikl, nezaměstnanost se zde 
dramaticky nezvýšila. 1 takto malý trh 
p r áce dokáza l v s t ř eba t vě t š inu 
propuštěných zaměstnanců. Podobnou 
zkušenost nyní prodělává Hlinsko v Če-
chách a Elektro Praga Hlinsko. Tyto 
p ř í pady v nás m o h o u v z b u z o v a t 
optimismus, že ani Ledeč nad Sázavou 
nebude nezaměstnaností postižena více 
než je na Vysočině obvyklé. 

Samozřejmě úřad práce nespoléhá na 
to, že si trh práce sám poradí a vše se 
vyřeší samo. Má připravený projekt 
aktivních opatření na trhu práce včetně 
o d p o v í d a j í c í r eze rvy f i n a n č n í c h 
prostředků. Ty jsou určeny na podporu 
v z n i k u nových p r a c o v n í c h mís t , 
p o d n i k a t e l s k ý c h ak t iv i t a na 
rekvalifikace. Pokud zůstane spolupráce 
mezi úřadem práce a zaměstnavateli na 
Ledečsku, Městem Ledeč nad Sázavou 
a dalšími zúčastněnými stranami tak 
dobrá j ako doposud, nemusíme se 
budoucnosti obávat. 

Ing. Martin Kouřil 
Úřad práce v Havlíčkově Brodě 

NABÍDKA ZÁJMOVÉ ČINNOSTI 
PRO DĚTI, MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ 
- školní rok 1998/1999: 

Házená - dívky, chlapci 
Vodácká turistika 
Vodní slalom 
Tenis 
Karate 
Míčové hry 
Taneční kroužky 
Vaření pro kluky a holky 
Klub šikovných holčiček 
Svišťata 
Výtvarné kroužky 
Škola moderního stylu 
Aranžování květin 
Šití na panenky (Hněvkovice) 
Příprava na přírodověd, soutěž 
Přátelé přírody 
Klub podnikavých dětí 
Cesty do pravěku 
Elektrotechnický kroužek 
Zdravotnický I a II 
Kreslení a hry na počítači 
Hobby klub 
Hry na počítači 
Programování I a II 
Obsluha počítačů 
Kurz šití 
Cyklistický kroužek 
Badminton 
Cvičení ve fitcentru 
Sportujeme se smíchem 

ZDAŘILÝ ZÁJEZD 
„CKÍ- Harmonia v Ledči uspořádala 

od 7. do 9. srpna t.r. poznávací zájezd do 
rakouských Alp. My senioři, velmi 
oceňujeme skvělé vedení krásného 
putování, za což patří dík řidiči ZD D. 
Královice - p. Říhovi, p. Plevovi a p. 
Škvorovi. I počasí se vydařilo, jezera 
měla teplou vodou 23°C tak jako moře. 
Obdivovali j sme krásu velehor, na 
některých místech ještě pokrytých 
sněhem a ledem, průrvy, ze kterých se 
valily vodopády a pro ty z nás, kdo zde 
ještě nebyli, to byla úchvatná podívaná. 
Během třídenního putování jsme na-
vštívili malebná městečka, ležící u jezer 
jako např. Hallstatt, St. Wolfgang, 
Traunsee atd.. kde jsme obdivovali 
alpské kostelíky a panorama velkých 
štítů, odrážejících se na vodní hladině. 
Zlatým hřebem byla vyhlídka u ledovce 
Franc Josef ve výšce 2.570 m n.m. 

S Alpami jsme se rozloučili ve městě 
Gmunden a plni dojmů jsme odjížděli, 
přes Linec, k domovu. 

Vše bylo bezvadně zajištěno a my 
jsme si slíbili, že se s CK Harmonia 
v příštím roce opět vypravíme na zájezd, 
třeba opět do německých, rakouských 
a švýcarských hor. 

Vladimír Pražák 

NEZAMĚSTNANOST NA LEDEČSKU 

Husovo nám. 242, tel.: 0452/2415 
Vážení přátelé, 

předkládáme Vám orientační nabídku 
zájmové činnosti v našem „domečku". 
Podrobně se můžete s nabídkou seznámit 
v CENTRU DDM. Je opravdu z čeho 
v y b í r a t ! M i m o to se o naš i ch 
příležitostných akcích dozvíte v Ledeč-
ských novinách, v informační skříňce na 
náměstí, na letácích a na telefonu 2415; 
62 05 37. 

Zaměřujeme se především na: 
1. 

2. 

3. 

- Za členství v kroužku se platí. Poplatek 
je na celý rok. V přepočtu na 1 schůzku 
činí 1.60 Kč - 10.60 Kč 
- Vybírá se na celý rok a příjem peněz 
probíhá v DDM až po zahájení činnosti. 

Činnost pro Vás budou připravovat: 
Miroslav Hánečka 
Marcela Doležalová 
Ivana Svobodová 
Hana Veletová 
a kolektiv externích pracovníků. 

Akce pro děti ve dnech školního volna 
a vedlejších prázdnin 
Zapojení členů kroužků do vyhláše-
ných soutěží 
Organizování a příprava soutěží 

4. Kurzy cizích jazyků, obsluhy počíta-
čů a šití 

5. Výstavy pro děti a dospělé 
6. SLUŽBY - kopírování, pronájem míst-

ností. ubytování dětských skupin, 
zhotovení plakátů a propag. letáků 
v graf. programu Coreldraw! 
Letní dětské tábory 
Diskotéky 

CENTRUM 
7. 



ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s., INFORMUJE 
PUDNÍ NASTAVBYNOVE 
Bydlet levně a kval i tně, to je 
nesplněné přání mnoha mladých lidí, 
kteří v současné době hledají střechu 
nad hlavou. 
Po zkušenostech s financováním půd-
ních nástaveb v Ledči n.S., kdy 
ČMSS, a.s., společně s městským 
úřadem, jako jediná dokázala najít 
řešení přijatelné jak pro obec, tak pro 
nájemníka, přichází s další nabídkou. 
Po schválení zastupitelstvem města, 
„Liška" ve spolupráci s projektovým ate-
liérem „Lipka" pro Vás připravila, jak co 
ne j levně j i z ískat do osobního 
vlastnictví nový byt v půdních 
nástavbách. 
Základní odlišností od prvního projektu 
je to, že se tyto byty stanou ihned 
osobním vlastnictvím. Naší snahou je 
vyhovět i méně majetným začínajícím 
rodinám. 
Výhodou je to, že občan investuje do 
vlastní nemovitosti a svými návrhy se 
může podílet na konečné podobě bytu. 
Návrh projektu včetně rozpočtu je k na-
hlédnutí v kanceláři Českomoravské 
stavební spořitelny. 
V polovině měsíce října proběhne 
in formační schůzka se všemi 
zainteresovanými stranami. 

Případní zájemci se mohou hlásit na 
adrese: PORADENSKÉ CENTRUM 
ČMSS, HUSOVO nám. 141 (1. patro), 
LEDEČ NAD SÁZAVOU, tel./fax 
0452/62 08 18 
E-mail: cmss.jerabek@ledec-net.cz 

ZAMYŠLENI NAD 
SCHVÁLENOU PRIVATIZACÍ 
Na základě rozhodnutí městského za-
stupitelstva byla schválena privatizace 
bytového fondu města Ledčenad Sáz. 
Z tohoto důvodu se obrací i Českomo-
ravská stavební spořitelna - Poraden-
ské centrum Ledeč n. S. na stávající 
klienty i ostatní spoluobčany, jenž se 
rozhodují o koupi bytu do svého vlast-
nictví, se zprávou, že je připravena 
pomoci! 
Naší snahou je, aby koupě Vašeho bytu, 
zatížila co nejméně rodinný rozpočet 
Vaší domácnosti. Nájemníci, jenž nemají 
uzavřenu smlouvu o stavebním spoření 
s Českomoravskou stavební spořitelnou, 
si mohou zajistit ještě v letošním roce 
plnou výši státní podpory a připravit si tak 
lepší výchozí podmínky pro koupi 
nájemního bytu. Rovněž společné 
budoucí opravy privatizovaných domů 
může zajistit ČMSS. 
Dokladem, že jsme př ipraveni 
pomoci a víme o čem hovoříme, je ta 
skutečnost, že „LIŠKA" poskytla 
v roce 1997 73 % objemu všech 
poskytnutých úvěrů stavebních 
spořitelen !!! 
Na závěr oslovujeme občany s nabíd-
kou vytvoření MODELOVÉHO 
SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE dle 
možností či přání klienta. Všechny 
náležitosti, týkající se koupě bytu, Vám 
vyřídíme v místě a bez poplatků. 
Neplaťte víc, když nemusíte. 
Jsme tu, abychom pomohli lidem. 

LIŠKA VÍ, 
JAK NA TO ! 

OBČANÉ O BYDLENÍ A STAVEBNÍM SPOŘENÍ 
Náklady na bydlení stoupají, levněji se bydlí ve vlastním 
Lidé čelí největším problémům spojeným s bydlením při financování oprav (39 % lidí) a na vysoké nájemné si stěžuje 38 % lidí, kteří 
bydlí zejména v družstevních a obecních bytech. Vyplývá to ze šetření agentury Sofres Factum konaného v březnu letošního roku za 
účelem zmapování problematiky stavebního a bytového trhu. jenž se zaměřil na dva způsoby získávání finančních prostředků -
stavební spoření a hypoteční úvěry. 

Z průzkumu vyplývá, že nadpoloviční většina lidí považuje náklady spojené s bydlením vzhledem ke svým příjmům za vysoké. Za 
přiměřené je považují zejména lidé s vlastním bydlením - asi dvě pětiny z nich. To lze vysvětlit tím, že tito lidé jsou lépe informováni 
a mají realističtější přístup k tomu, co lze označit za přiměřené náklady. 

V souvislosti s chystaným červencovým zvýšením cen energií jen malá část lidí uvažuje o změně svého bydlení, tedy s 
přestěhováním nebo pronajmutím části bytu. Většina lidí se rozhodla pro šetření nebo vyhledání dodatečného příjmu. Z údajů 
vyplývá, podobně jako u dalších šetření, že ochota ke stěhování je v ČR minimální. Trh s byty je proto stále velmi nepružný, což by 
měla změnit právě chystaná deregulace nájemného. 

Stavební spoření se od roku 1993 stalo nejoblíbenějším prostředkem k zajištění financí pro řešení bytové situace. Slyšelo o něm 95 
procent dotázaných respondentů. Podle průzkumu, prováděného firmou Sofres Factum v prosinci 1997, se stavební spoření svojí 
oblíbeností zařadilo na třetí místo za vkladní knížky a ukládání peněz doma. 

Výsledky průzkumu dávají možnost odhadnout počet potenciálních klientů pro následující rok, kterých by mohlo být zhruba 930 
tisíc. Jedná se přitom pouze o dospělou populaci a v této sumě není započtena možnost opakovaného uzavření smlouvy. Dlouhodobě 
počet nových účastníků kolísá kolem hodnoty 5 %. což svědčí o určité stagnaci, způsobené patrně určitým nasycením trhu. 

Většina lidí stavebně spoří především kvůli renovacím. Získání bytu nebo domu do osobního vlastnictví plánují především lidé. 
bydlící v nájemném sektoru. Relativně velká část těchto osob také ještě neví, na co použije nastřádané peníze. (Šetření se zúčastnilo 
1.174 občanů České republiky starších 18 let). 

mailto:cmss.jerabek@ledec-net.cz


VRAŽDA, KAMEN, KAČEROV 
Ještě jsou v našem kraji zapomenutá místa a zákoutí - rozcestí, stromy a návrší - která 

vyzařují podivuhodné fluidum. Ještě buldozery a chemikálie a kabely a meliorace 
a asfal tování a kácení a vypalování a blbství a domýšlivost l idská úplně 
nevyhubily tajemství, které přebývá v krajině od pradávna. Někde prostě není možné je 
z onoho prostoru vymazat. 

Takto by mohla začínat novodobá pohádka: Za jednou megalomanskou přehradou a za 
dvěma zatopenými městečky, za jizvou dálnice s nepřetržitým provozem a za širokým 
polem, leží vesnice jménem Kačerov, kdysi náležící k ledečskému okresu. Není to tak 
dlouho, kdy jsme se s přítelem sochařem do těchto míst vypravili, abychom jedno takové 
záhadné místo uviděli. Pátrali jsme tam totiž po stopách jedné dávné vraždy. A místní stařík, 
kterého jsme vyrušili z krmení králíků, hned věděl, o čem je řeč a pohotově nám ukázal cestu 
k místu mordu. Pouze však ukazoval a nic neříkal, mlčel a rukou mimicky naznačoval směr: 
po cestě za ves, dolů do lesů, k vodě. A tam to jest! Sešli jsme tedy do zamokřeného údolí, 
naplněného divnou úzkostí a hledali. I ty stromy kolem, statné a vzepjaté, držící se jakoby 
bojácně větvemi, se tu zdály být někým nebo něčím sevřeny. A tu se před námi najednou 
objevil objemný kamenný obr s oboustranným reliéfem kříže. Rozměrný smírčí kámen, 
stojící na malcm zarostlém ostrůvku, který obepíná močálovitá voda, prosakující 
z nedalekého zálivu Želivské přehrady. Kámen stojí na místě usmrcení premonstrátského 
mnicha, který prý tudy prchal ze Želivského kláštera. Proč onen řeholník z kláštera utíkal 
a kam měl namířeno? A proč právě pod Kačerovem, v místech této kdysi tak šílené, sotva 
prostupné divočiny, dodýchal? Nezaopatřen, jak uštvaný pes, v bílé komži. Jaké tajemství 
v sobě nesl a kdo byl oním, jehož ruka mnicha zabila? Jaký byl jeho poslední pohled? Mohlo 
to být v noci, řeholníkův bílý hábit odrážel měsíční svit a někdo chtěl mnicha za každou 
cenu zastavit. Nebo tu nějaký pacholek již dlouho vyčkával svoji oběť? Nenesl mnich 
s sebou nějakou důležitou zprávu, vzkaz či varování? A umřel nakonec jako svatý 
mučedník, nebo jako zavržený klášterní zběh? 

Ať či onak, mord, který se pod Kačerovem stal, zanechal v místě výstrahu, vryp a vzkaz 
pro budoucí. Luštit a rozluštit jej musí každý sám. Miloš Doležal 

kresba Jiří Bašta 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V LEDČI 
zahajuje zářím '98, tak jako ostatní školy ve státě, svůj provoz. Na nový školní rok je 

dobře připravena, zejména co se týká zájmu veřejnosti - dětí i personálním obsazením školy. 
To co se škole nedostává, ostatně jako všude, jsou finanční prostředky a také vhodné 

učební prostory. V tomto směru bych uvítal pomoc Městského úřadu v Ledči i případných 
sponzorů. Kvalitě výuky by to rozhodně jen prospělo a to je především zájmem všech 
pedagogů naší školy. 

Ve škole se vyučují tyto obory: přípravná hudební výchova pro nejmenší, dechové 
nástroje, klavír, kytara, akordeon, zpěv, housle, elektrické klávesové nástroje, výtvarný, 
literárně-dramatický, obnovená výuka na bicí nástroje a úplně nově otevřená třída 
sborového zpěvu. Během měsíce září je stále ještě možné se přihlásit do všech výše 
uvedených oborů. 

Kromě ředitele školy se o výuku stará celkem třináct kvalifikovaných pedagogů, kteří 
mají, bohužel, pracoviště roztroušená po celém městě. 

I když si v podstatě stěžuji na roztříštěnost prostor, nezbývá mi než poděkovat všem těm, 
kteří nám v současné době pomáhají, abychom mohli uspokojit všechny zájemce o výuku 
zájmově uměleckých aktivit, a není jich v našem městě málo. Vstříc nám v tomto směru 
vyšla správa místního hradu, gymnázium, ZDŠ v Komenského ulici, zvláštní škola. Není 
bez zajímavosti, že zdejší ZUS má své elokované pracoviště i na Lipnici, kde nám tamní 
obecní úřad vychází maximálně vstříc. 

Tradice výuky hudby v Ledči si jistě zaslouží, abychom v této činnosti pokračovali, ale 
bez materiální pomoci veřejnosti se však v současné době neobejdeme. Věřím, že s touto po-
mocí vychováme nové generace hudebníků v Ledči pro radost všecL 

B. Smejkal, ředitel ZUS 

O (NE)POSVICENSKE 
HUSE 

Přiblížil se čas, kdy úroda z polí i zahrad 
putuje do zásobáren pro celý rok a lidé to od 
nepaměti oslavují starodávným zvykem -
POSVÍCENÍM. 

V každém místě se to oslavuje v jiném 
datu, ale stejným způsobem, a to bohatostí 
hostiny a štědrostí. Sejdou se všichni příbuzní, 
aby si po roční přestávce sdělili všechny 
noviny, které je vážou dohromady, poveselili 
se a zavzpomínali. 

Posvícení se neslavilo jen jeden den, ještě 
v pondělí byla sousedská a zakončení bývalo 
v úterý, kdy se konala „zlatám Postupem času 
ubývalo těchto slavností a dnes se udržují jen 
ojediněle. 

T y p i c k ý m c h o d e m p o s v í c e n s k é h o 
hodování bývá husa. Mnohým labužníkům se 
jistě už teď sbíhají sliny při představě talíře 
s narovnanými knedlíky, voňavým zelím aješ-
tě voňavější, zlatou kůrčičkou ozdobenou husí 
pečínkou. Doufám, že vám nezkazím rozkoš 
z tohoto libého pokrmu, když připomenu 
o huse něco, co je pravděpodobně méně v po-
vědomí konzumentů. 

O huse je málo známo, že je prastarým 
posvátným symbolem života a že byla vždy 
z n a k e m ne jvyšš ího zasvěcen í . Husa se 
objevovala ve šlechtických erbech a není bez 
zajímavosti, že se její význam promítl i do 
názvu reformního husitského hnutí. 

Postupem času se však stala synonymem 
hlouposti, popřípadě jen dobrého jídla. Husu 
uctívali Indové, Egypťané, Římané i Keltové. 
Patřila k posvátným ptákům, kteří byli v sym-
bolice spojováni s hady a stromy, což znamená 
spojení vědomí s podvědomím. Starokeltský 
bůh Lug se zobrazoval buď jako havran, nebo 
jako husa. Stejně jako staroegyptský' bůh země 
Geb se maloval jako husa, nebo měl husu na 
hlavě. 

Proč asi měla husa takovou důležitost? Věda, 
která se zabývá významem slov, nám říká, že se 
ze slova husa dá odvodit slovo ása, což je 
zosobnění přírodní síly. Z jógy jsou známy 
ásany, neboli pozice, působící na podvědomí. 

Podle jedné staré legendy se sluneční bůh 
v podobě housera spojil s měsíční bohyní v po-
době husy, která pak vyseděla zlaté sluneční 
vejce, z něhož se vyklubal náš svět. 

Husí noha byla častým symbolem stavitelů 
katedrál a svobodných zednářů. Se svými čtyřmi 
prsty představuje „čtveřici, jež nese celý svěť', 
protože základní části bývají obvykle čtyři -
jsou čtyři světové strany, čtyři živly atd. 
Stavitelům a kameníkům se říkalo houseři a husí 
noha byla označována jako palma vítězství. Jsou 
známy legendy o husách, které zachránily Řím 
nebo varovaly před zemětřesením. 

Jestli zrovna držíte v ruce husí stehno, ne-
nechte se odradit předchozími řádky, neberte 
to jako úpadek tohoto vznešeného ptáka, vy-
kládejte si to třeba jako přijímání posvátné 
energie. Vždyť to tak stejně je! Hezké posví-
cení a dobrou chuť! OK 

fiNanikúra a modelář nehtu 
Chcete mít krásné ruce? 

Nabízím manikúru 
a morfé/áž nehtů metodou 

FiBERGLASS (gel bez lampy). 

V případě zájmu voiejte: 
0452/2589 

nebo na adrese: 
Hana Vaňkátová 
Na Rámech 446 

584 01 Ledeč nad Sázavou 



Dodatek 
k příloze 
minulých 
Ledečských 
novin 

Omlouváme se paní Erbanové, maji-
telce prodejny ERB, a opravujeme infor-
mace chybně uvedené v příloze minulých 
LN. 

Prodejna ERB 
v Koželské ulici č.p. 253 
n a b í z í : 
prodej korků, stropních kazet, 
tapet, obkladových panelů, 
lepidel a tmelů. 
Tel.: 62 16 34 

Ortopedická ordinace 
MUDr. Petr Juda 
Tel.: 2437 
ČT 14.30- 17.00 
NE 10.00- 14.00 

Cukrárna Růže 
Hlaváčova 560 
Tel.: 62 18 82 
PO 13.00-17.00 
ÚT.ST,ČT.PÁ 9.00-17.00 
SO 9.00-11.00; 13.00-17.00 
Ne 13.00-17.00 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 

8. 9. Záviška Václav, Melechovská 538 
15. 9. Ptáčníková Jarmila, Vrbka 17 
23. 9. Šilhanová Marie, Na Rámech 800 
23. 9. Caha František, Družstevní 880 
1. 10. Pekárek František, Wolkerova 824 
2. 10. Hrala Miroslav, Zahradní 819 
4. 10. Prisching Karel, Hutní 767 
6. 10. Laga František, Fibichova 676 
7. 10. Prášková Marie, Poděbradova 342 
75. narozeniny 
21. 9. Vykouřil Jaroslav, Komenského 421 
23. 9. Matějek Stanislav, Fibichova 782 
4. 10. Janáková Miloslava, Husovo nám. 109 
85. narozeniny 
4. 10. Prosová Marie, Na Žižkově 359 
90. narozeniny 
22. 9. Pařízková Růžena, Pod Stínadly 599 
27. září oslaví zlatou svatbu 
manželé František a Anna Rauerovi 
z Habreku u Ledče n. S. Blahopřejeme! 
NAROZENÍ: 

3. 7. Bušek Adam, 5. května 598 
27. 7. Pešek Jan, Stínadla 1038 
12. 8. Bernáthová Tereza, Majerové 940 
14. 8. Váňová Natálie, Wolkerova 834 
15. 8. Mainerová Klára, Haškova 614 
19. 8. Vondráček Vojtěch, Hůrka 1256 
19. 8. Cihlář David, Hutní 504 
26. 8. Lišková Marie, Majerové 660 
28. 8. Novák Aleš a Filip, Fibichova 781 
SVATBA: 
15. 8. Romana Matějková, Ledeč n.S. 670 

David Palán, Ledeč n.S. 670 
ZEMŘELÍ: 
17. 7. Hylšer Josef (1945), Háj 1253 
26. 7. Pajerová Věra (1927), Hradní 735 

8. 8. Skálová Danuše (1931), Havlíčkova 161 
18. 8. Kuhlmannová Antonie (1905), 

Havlíčkova 674 
19. 8. Hadaštoková Jarmila (1951), 

Družstevní 1105 

PROGRAM KINA 
říjen 1998 

1. 10. POSTEL 
19.30 h Česká porno-tragédie 

3. 10. DO NAHA 
19.30 h Filmová komedie 

6. 10. BIG-HIT 
19.30 h Akční film 

8. 10. SLEPIČKA PEPIČKA 
16.00 h Pásmo českých pohádek 

10. 10. ČESKÁ SODA 
19.30 h Úspěšná veselohra 

13. 10. 7 LET V TIBETU 
19.30 h Skvělý dobrodružný film 

15. 10. DENNÍ SVĚTLO 
19.30 h Katastrofický film 

17. 10. ZTRACENÝ SVĚT 
19.30 h Fantastický film 

20. 10. MSTITELÉ 
19.30 h Americký akční film 

22. 10. PŘÍHODY BROUKA 
PYTLÍKA 

16.00 h Pásmo barevných grotesek 

24. 10. STARÁ LÁSKA NEREZAVÍ 
19.30 h Americká filmová komedie 

27. 10. PAN MAGOR 
19.30 h Skvělá americká komedie 

29. 10. CHOBOTNICE 
19.30 h Dobrodružný napínavý film 

31. 10. VEČERNICE 
19.30 h Milostný příběh 

ZÁŘÍ - LIDOVÉ A CÍRKEVNÍ OBYČEJE 
Babí léto, poslední hřejivé paprsky 

slunce, houfování ptáků - to jsou slova, 
která vytvářejí atmosféru tohoto měsíce, 
kdy se sklízejí plody země, aby země opět 
přijala zrno k novému klíčení pro úrodu 
příštího roku. Tento koloběh se opakuje po 
staletí, neboť příroda si sama určuje pro 
všechno svůj čas. 

Narození Panny Marie (8.9.). V předve-
čer tohoto svátku se ve vinařských krajích, 
především na jižní Moravě, „zarážela 
hora". Hotař (hlídač) šel ráno do kostela ke 
zpovědi, nechal posvětit kytici polních 
květů. Na špici dlouhé tyče nabodl jablko 
a upevnil na ni kytici. U vinohradu vykopal 
jámu, přes ni položil tuto tyč, na ohni spálil 
kytici z loňského roku. Pak přišel průvod 
hospodářů, vedený starostou, třikrát obešel 
jámu, která se pokropila svěcenou vodou 
a všichni se pomodlili Otčenáš a modlitby 
ke sv. Urbanovi, patronovi vinařů. Každý, 
kdo na vinici pracoval, vložil do jámy tri 
pěkné hrozny. Pak se zaházela a vztyčila se 
tyč s kyticí na znamení, že od této chvíle je 
vinohrad „zaražen" - zavřen. Nikdo do něj 
až do vinobraní nesměl vstoupit. 

Povýšení svatého kříže (14. 9.). Slavnost 
původně na paměť vytyčení kříže při 
svěcení Konstantinova kostela na Kalvárii, 
později upomínka na opětovné získání 
Kristova kříže (nalezeného ve 4. století sv. 
Helenou) po vítězství římského císaře 
Heraklia nad Peršany roku 628. 

15. září je svátek Sedmibolestné Panny 
Marie. Původem z kmene Pšovanů byla sv. 
Ludmila (16.9.). manželka prvého českého 
historicky doloženého knížete Bořivoje I. 
V době panování jejího nejstaršího syna, 
ještě nezletilého Václava, došlo k vnitřním 
bojům, které líčí pozdější legendy jako 
zápas mezi křesťanstvím, hájeným sv. 
Ludmilou, a pohanstvím, reprezentovaným 
Drahomírou, její snachou. Podstatou byl 
střet o moc. I když se po určité době 
odebrala sv. Ludmila do ústraní na svůj 
hrad Tetín. určité napětí zůstávalo. Nejspíše 
z popudu kněžny Drahomíry byla sv. 
Ludmila 15. září 921 zavražděna, podle 
legend zardoušena vlastním závojem. 

Svátek sv. Václava (28.9.) uctívala celá 
země. Konaly se slavnostní mše i lidové ve-
selice. poutě, posvícení. Den sv. Václava 

byl významným datem hospodářského roku 
- v některých krajích končila toho dne 
služba čeledi a uzavíraly se smlouvy pro 
následující rok (i když se toto odbývalo 
většinou až na sv. Martina). V kopcovitých 
krajích končila obvykle toho dne pastva na 
salaších a stáda se vracela do níže 
položených vsí do chlévů k přezimování. 
Od sv. Václava bývalo na venkově 
povoleno pást dobytek i na strništích, 
úhorech a dalších místech. - Na Plzeňsku se 
toho dne odbýval svátek hospodářské 
čeledi. Čeledíni a děvečky volili na návsi 
chudého krále, chudou královnu a dvořany. 
Jejich průvod pak obešel se zpěvem ves 
a prosil hospodáře o dárek. Z výslužky se 
večer uspořádala v šenku společná hostina. 
Toho dne se sporadicky konala také 
poprava kohouta (p rováděná j i nak 
o masopustu). 

Dne 28. září se rovněž připomínala pa-
mátka pražského arcibiskupa Zbyňka Zají-
ce z Hazenburku, který pro neshody 
s králem Václavem IV. opustil Čechy, uchý-
lil se do Uher; zemřel roku 1411. 

OK 

Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů 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 radaktor: Kubát O., foto: F. Pleva. 
Registrováno na OkÚ Havl. Brod pod značkou 5/R5. Podávaní novinových zásilek povoleno, Česká pošta Pardubice, č.j. PP/1-1868/95,5.5. 1995. Tiskne: Nová tiskárna 
Pelhřimov, s.r.o. 


