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CO JE NOVÉHO? 
Touto otázkou začíná mnoho lidských setkání. I já se po delším čase obracím k vám, 

čtenářům našich městských novin, a chci vám sdělit informace, které vás, jak předpokládám, 
budou zajímat. 

Vúnorových Ledečských novinách jsem psal o záměru dát vzniknout velkoprodejně v Ledči. 
Dnes k tomu mohu dodat, že v polovině února navštívil město a jednal s jeho představiteli zástupce 
společnosti BKB Praha. Sdělil nám, že jeho firma spolupracuje se společností REWE, která stojí 
za sítí Penny Marketů a mají vážný zájem vstoupit i do našeho města. Podle jeho poslední písemné 
zprávy probíhají jednání s vlastníky vhodného pozemku. Druhým subjektem, který má záměr 
vybudovat ve městě velkoprodejnu, je podnikatelské uskupení, které zveřejnilo záměr vybudovat 
supermarket v západní části centra města, o tom již psaly únorové LN. Realizace tohoto záměru se 
však dostává do střetu se schváleným územním plánem města. Jednalo o tom březnové zasedání 
městského zastupitelstva, kde bylo přijato usnesení, kterým se schvaluje záměr zahájit řízení 
změny územního plánu ve prospěch výstavby dotyčného supermarketu na Husově náměstí, 
v prostoru dnešního autobusového nádraží. O stanovisko k záměru, a zdůrazňuji že jde o pouhý 
záměr, požádal odbor výstavby MěÚ autorku schváleného územního plánu, architektu Ing. Jelenu 
Zemánkovou z Hradce Králové. Z jejího písemného vyjádření je zřejmé, že má na umístění 
supermarketu jiný názor. O této záležitosti se proto budou vést další jednání. 

Na zasedání městského zastupitelstva 11. března t.r. jeden z přítomných občanů vznesl 
otázku, vztahující se k problematice hlubinného úložiště jaderných odpadů. Dotaz byl vyvolán 
uveřejněním článku a mapky v deníku DNES. Obrátil jsem se proto na ředitele nové státní 
instituce Správy úložišť radioaktivních odpadů (SURAO) ing. Vítězslava Dudu se žádostí 
o podání zprávy. Z jeho písemné odpovědi zde uvedu několik zásadních informací. SÚRAO 
vznikla 1.7. 1997 na základě atomového zákona, který podstatně rozšířil roli státu v nakládání 
s radioaktivními odpady (RAO). Jeho tvůrci chtěli zajistit, že o tento druh odpadů bude 
postaráno za všech okolností. Posílení úlohy státu usnadňuje rozhodování o koncepci 
a hledání společensky optimálního řešení tohoto závažného problému. Ještě v době před 
přijmutím atomového zákona, zveřejnila Státní geologická služba v roce 1991 mapku 27 
oblastí, které se z čistě geologického pohledu předběžně jevily jako vhodné pro umístění 
hlubinného úložiště. Je to tatáž mapka, která se v březnu t.r. objevila v deníku DNES. Pohled 
Státní geologické služby odrážel tehdejší úroveň geologických poznatků o těchto oblastech 
a nebral v úvahu další kritéria, jež budoucí lokalita bude muset splňovat. Hlubinné úložiště 
nelze postavit na libovolném místě. Je nutné vyhledat vhodnou lokalitu a může se stát, že 
v celé republice bude existovat pouze jediné místo, kde hlubinné úložiště postavit lze. Hledání 
vhodné lokality je teprve v počátcích. I při jeho hladkém průběhu se předpokládá její určení 
a potvrzení vhodnosti nejdříve kolem roloi 2020. O vlastním zprovoznění hlubinného úložiště 
ve vybrané lokalitě lze hovořit až ve třicátých letech příštího století. Před definitivním 
rozhodnutím o jeho umístění bude třeba provést řadu experimentů na testovací lokalitě. Zde 
by se pracovníci SURAO učili nové postupy prací. Na závěr k této záležitosti cituji Ing. Dudu: 
kiPro oblast Melechova se uvažuje pouze s umístěním testovací lokality. Uvedený cíl je 
v souladu se záměrem SURAO." 

Ve třetí dekádě měsíce března se v Hospodářských novinách objevily informace, hovořící 
o záměru Ministerstva financí ČR zredukovat síť finančních úřadů s tím, že zůstane zachován 
stávající početní stav jejich pracovníků. Souběžně s touto tiskovou zprávou mě zasvěceně 
informoval ředitel FÚ Ledeč nad Sáz., pan Ing. Jiří Nekola. Panuje vesměs obecná shoda, že 
uzavření FÚ v našem městě by bylo krokem špatným směrem. Proto jsem svolal na středu 
1. dubna t.r. setkání starostů z obcí, jejichž daňoví poplatníci patří pod správu ledečského 
finančního úřadu. Sešlo se nás sedmnáct. Přijali jsme petici, která byla odeslána na Úřad vlády 
ČR. I nadále využívám dostupné způsoby, jak dosáhnout zvratu v dotyčné věci. 

V závěru tohoto sdělování o tom co nového u nás doma v Ledči nad Sázavou pro pořádek 
připomenu, že ve středu 4. března t.r. navštívil naše město expremiér a předseda ODS Václav 
Klaus. Po přátelském a informativním setkání na radnici jsem ho doprovodil na setkání 
s občany v kině. Jeho sál byl zcela zaplněn a to nejen Klausovými příznivci. Klausova 
návštěva připomněla, že se nezadržitelně blíží termín konání předčasných voleb do 
poslanecké sněmovny. Východočeské kandidátky politických stran budou moci být obsazeny 
až šestatřiceti kandidáty. Ve hře jsou však vesměs místa v prvé desítce, všichni ostatní 
kandidáti svojí přítomností na dalších pořadích konají službu straně, na jejíž kandidátské 
listině figurují. I já konám takovou službu pro ODS. Proto naleznete mé jméno na její 
kandidátní listině. 

Skončím jakýmsi dovětkem. Na ledečský hrad se vrátil život. Vedle Městského muzea 
ožívají i jeho další prostory. Začíná zde zaznívat hudba, bude se tu ozývat řinčení zbraní při 
šermířských představeních a chystá se otevření expozice hradní galerie. Přeji správci hradu, 
Petru Chaloupkovi, alias purkrabímu Raskenovi, hodně návštěvníků a vytrvalé pochopení ze 
strany majitelů hradu. Jan Hálek, starosta 

KVETEN 
S jabloní letí plátky 
jak lehcí motýli -
vrátí se do květů zpátky 
aspoň na chvíli? 

S jabloní svěží plátky 
jak červánkový sníh -
vrátí se do květů zpátky? 

Ani jeden z nich 

KVĚTEN je měsíc zvláštní, až symbo-
lický. Vyznává barvu slunce. Jen "zmrzlí 
muži" to sem tam kazí posledními mrazy. 
V máji vše září, zpívá, kvete - a nejvíc 
láska. Příroda šílí, neboť je máj, lásky-
plný a medonosný. 

POZVANKA 
NA OSLAVU DNE MATEK 
Město Ledeč nad Sázavou za spo-
lupráce Svazu důchodců a MO 
KDU-ČSL připravilo na neděli 10. 
května ve 14.30 h. v sále sokolovny 
oslavu Dne matek. Maminkám 
a babičkám se v malém kulturním 
programu představí děti ze základ-
ních škol a k tanci a poslechu zahra-
je dechová hudba pod taktovkou p. 
Hradeckého. Připraveno je i malé 
pohoštění. 

O * , IčtlMlJ 

gZVtfyOvZ f o f á t í f 

Láska jako slza rodí se v očích a padá 
k srdci. 
České přísloví 



KATASTRALNIURAD V HAVLÍČKOVÉ BRODE ZPRÁVY Z RADNICE 
OZNÁMENÍ o sloučení dílů parcel různých druhů pozemků v katastru nemovitostí v obci 

Ledeč nad Sázavou a katastrálním území Ledeč nad Sázavou, Habrek, Obrvaň, Souboř, Sychrov 
a Vrbka u Ledče n. S. 

Katastrální úřad v Havlíčkově Brodě bude provádět v období od 15. 4. 1998 do 30. 9. 1998 
slučování dílů parcel s různým druhem pozemku. Slučování dílů parcel bude prováděno na 
základě pokynů Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního čj. 963/98-22 z 25. 2. 1998 
a cílem prováděných prací je uvést stav zápisů v katastru nemovitostí do souladu se zákonem 
ČNR č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí ve znění zákona č. 89/1996 Sb. 

Každý dotyčný vlastník nebo spoluvlastník bude o sloučení dílů písemně informován formou 
doporučeného dopisu s podrobným a konkrétním popisem a zdůvodněním provedené změny 
zápisu v katastru nemovitostí. 

Ing. Jaroslav Beránek 

zást. ředitele Katastrálního úřadu v Havlíčkově Brodě 

Vzor adresátovi: 

Katastrální úřad v Havlíčkově Brodě 

580 01 Havlíčkův Brod, Na písku 1346 

ADRESÁT 

Věc: Oznámení o sloučení evidovaných dílů parcel katastru nemovitostí 
Při vedení katastrálního operátu bylo zjištěno, že na Vašem listu vlastnictví jsou dosud 

evidovány díly parcely s různými druhy pozemků, jejichž hranice nejsou geometricky a polohově 
určeny a pro jejich zobrazení v katastrální mapě nebyl nikdy předložen řádný doklad 
- geometrický plán. 

Protože díly parcely nejsou podle zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České 
republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., předmětem evidence v katastru 
nemovitostí, byly dosud evidované díly sloučeny na Vašem listu vlastnictví' do jedné parcely. 
Právní vztahy k pozemku, ani celková výměra parcely nejsou tímto postupem dotčeny. Údaje 
o sloučení dílů parcely jsou uvedeny v příloze tohoto oznámení. 

Pokud uvedené díly parcely s různými druhy pozemků v terénu skutečně existují a vytvářejí 
samostatné pozemky, je nutné, abyste tuto změnu v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. a) 
katastrálního zákona našemu katastrálnímu úřadu řádně ohlásili, a doložili ji originálem nebo 
ověřenou kopií rozhodnutí nebo souhlasu příslušného státního orgánu. K tomuto ohlášení musí 
být, v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 téhož zákona přiložen geometrický plán, aby pozemky 
bylo možné zobrazit v katastrální mapě jako samostatné parcely. V případě geometrických plánů 
na zaměření novostaveb je nutné ke geometrickému plánu doložit originál, nebo ověřenou kopii 
kolaudačního rozhodnutí. 

V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že v katastru nemovitostí se evidují samostatně 
jako parcely takové pozemky jednoho vlastníka, které spolu sousedí, je-li jejich výměra větší než 
100 m2 u zahrad a 1000 m u ostatních druhů pozemků, kromě zastavených ploch a nádvoří. 
Podrobnější zásady pro existenci samostatných parcel jednoho vlastníka stanoví § 3 odst. 
5 vyhlášky č. 190/1996 Sb. 

Případné další podrobnosti Vám sdělíme na našem katastrálním úřadu ve stanovených 
úředních dnech, tj. každé pondělí a středu od 8 do 17 hodin. 

Upozorňujeme, že není nutno na toto oznámení našemu úřadu odpovídat, pokud souhlasíte 
s provedením sloučení dílů parcely s různými druhy pozemků. 

Důležité sdělení: Dojde-li sloučením dílů parcel v katastru nemovitostí ke změně okolností 
rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí pro následující zdaňovací období, upozorňujeme, 
že ve smyslu § 13a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, je 
povinností poplatníka této daně podat příslušnému finančnímu úřadu daňové nebo dílčí daňové 
přiznání v termínu do 31. ledna 1999. Ing. Jaroslav Beránek 

zást. ředitele Katastrálního úřadu v Havlíčkově Brodě 

- Na základě podnětů některých občanů na dopravní 
značení ve městě (Husovo nám., Melechovská, 
Komenského, Mlýnská a okolí děkanského 
kostela) byl požádán dopravní inspektorát 
o vyjádření. Se závěry místního šetření, které 
proběhlo 24. 4. 1998, seznámíme čtenáře v příštím 
čísle LN. 

- 19. a 20. června t.r. proběhnou volby do 
parlamentu. V červnovém vydání LN bude ve 
zvláštní příloze umožněna prezentace programů 
jednotlivých politických stran v max. rozsahu 
formátu A4. 

- Vedení města po neúspěšném prvním kole prodeje 
bytů ve vlastnictví města připravuje podklady pro 
eventuální vyhlášení 2. kola. Rozhodující slovo 
k prodeji musí však říci MZ. 

- Z odpovědi na dotaz o ukládání radioaktivního 
odpadu v okolí Ledče n. Sáz. vyjímáme 
z písemného vyjádření ing. Dudy, ředitele Správy 
úložišť radioaktivních odpadů: "V oblasti 
Melechova se nadále uvažuje pouze s umístěním 
testovací lokality, tzn. podzemní laboratoře, kde se 
bude ověřovat chování úložného systému a bude se 
zkoumat, jak se chovají přírodní radionuklidy 
v horninovém prostředí. Hledání lokality vlastního 
hlubinného úložiště je v počátcích a kdyby vše 
probíhalo hladce, nepodaří se určit a potvrdit 
vhodnost lokality dříve než kolem roku 2020". 
Bližší údaje najdete v článku p. starosty. 

STALO SE PŘED 
PADESÁTI LETY 

Byly provedeny rozbory půdy na Pejcharových 
polích v místech projektované textilky a 18. května 
byly zde buldozerem zahájeny první práce, jichž se 
zúčastnila řada občanů jako dobrovolných 
brigádníků. Den před planýrkou musela být na 
parcelách posekána vzrostlá pšenice. Jednání 
zprostředkovalo a kupní ceny zaplatilo Město Ledeč 
n.S. Většinou se jednalo jen o malé parcely. Jen 
v případě majetku pana Pejchara z Podolí neprošlo 
jednání hladce. 

9. května uspořádalo gymnázium v městských 
sadech na Šeptouchově první studentský majáles. 

V den svátku matek, 16. května, byly předány 
diplomy dvěma matkám, majícím větší počet dětí, 
a to paní Rajdlové z Ledče a paní Uhlířové ze 
Mstislavic. 

Dne 17. května v poledních hodinách projížděli 
Ledčí závodníci XIX. ročníku Heinzovy 
motocyklové soutěže. Trať vedla od Světlé po 
Heroldově nábřeží, přes most a náměstí do Hrnčířské 
ulice a odtud Barborkou na Dolní Královice. Závod 
se těšil značnému zájmu veřejnosti. 

Dne 27. května uspořádala místní osvětová rada 
hudební, pěvecký a recitační večer na počest 
narozenin prezidenta republiky E. Beneše. 
Účinkoval místní kvartet a kvintet,^zpíval pěvecký 
odbor Sokola a recitovali Členové SČM ze Světlé. 

q P 
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Na snímku Václav Klaus v místním kině při setkání s ledečskými občany při své březnové návštěvě 
města. 

POZVÁNKA NA VÝSTAVU 
V LEDEČSKÉM MĚSTSKÉM 
MUZEU 
Přestěhováním depozitáře z íska lo 
Městské muzeum na ledečském hradě 
další výstavní místnost. Budou v ní pro vás 
probíhat krátkodobé výstavy. Rádi bychom 
vám postupně přiblížili tvorbu zajímavých 
malířů, sochařů, výtvarníků, věnujících se 
práci se dřevem, sklem, kůží, lidovým 
řemeslům, fotografii a dalším výtvarným 
materiálům. Ke spolupráci získáváme 
především kumštýře z našeho regionu. 
Od 2. května 1998 jste zváni na výstavu 
výjimečných výtvarníků - Ludmily a Sta-
nislava Bartuškových. 
Ludmila Bartůšková se věnuje paličkování 
od r. 1985. Pomocí starodávné techniky 
vytváří krásné krajkové motivy. 
Stanislav Bartůšek se začal vážněji 
zabývat malbou od r. 1978. Často kom-
binuje grafiku s jinými technikami. 
Oba se vzájemně ovlivňují a přitom se 
každý vyjadřuje po svém. Jejich tvorbu 
znají návštěvníci galerií, samostatných 
a smíšených výstav. Jsou zastoupeni 
v soukromých sbírkách u nás i v zahraničí. 
Získávají stále další obdivovatele a dou-
fáme, že osloví i vás. M.V. 



JEN POZNAMKA... 
V dubnových Ledečských novinách 

v rubrice "Zprávy z radnice" dostali čtenáři 
informaci, že městské zastupitelstvo schválilo 
odprodej akcií Kovofiniše a.s. Ledeč nad 
Sázavou s poznámkou: "Uvedené množství 
představuje 5 % všech akcií a jen touto 
nepatrnou váhou mohlo město ovlivňovat 
vývoj v a.s. KovofiniS". 

Ano, s tímto vyjádřením lze částečně 
souhlasit, a to pokud se jedná o práva 
akcionáře. Je nutné ale doplnit, že zástupce 
města (v tomto případě starosta) byl členem 
orgánů a.s. Kovofíniš, a to v dozorčí radě, a od 
března 1996 v představenstvu. 

Obchodní zákoník stanovuje - cituji: 
- Představenstvo je statutárním orgánem, 

jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím 
jménem. Představenstvo rozhoduje o všech 
záležitostech společností atd, 

- Představenstvo zabezpečuje obchodní 
vedení včetně řádného vedení účetnictví 
společnosti atd. 

- Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti 
představenstva a uskutečňování podnikatel-
ské činnosti společnosti. 

Tolik znění zákona, který vymezuje 
veškeré možnost i ovl ivňování vývoje 
v akciové společnosti akcionářem nebo jeho 
zástupcem v orgánech společnosti. Tedy 
nikoliv "nepatrná váha", ale veliký prostor 
působnosti. Jak byl tento prostor využitý, to ať 
posoudí každý sám. LI 

BUDE V LEDČI CENTRUM 
SOCIÁLNÍ POMOCI ??? 

Svaz důchodců České republiky má 
vybudováno Centrum sociální pomoci se 
sídlem v Praze a v jednotlivých regionech je 
možné zřídi t pobočky, pokud mís tn í 
organizace svazu má dostatek vůle a zároveň i 
podpora městský ch úřadů. 

Výbor místili organizace se na svém 
zasedání dne 24. března rozhodl k vybudování 
pobočky přistoupit po předchozí konzultaci 
s ředitelkou, paní MÍJDr. Příměrovou, z Cen-
tra sociální pomoci. Dále byly vzaty v úvahu 
i zkušenosti pobočky z Mariánských Lázní. 

V působnosti pobočky v LcdČi bude 
poradenská činnost v oblastech: 

- sociálně právní, 
- občansko právní, 
- pracovně právní, 
- sociálně zdravotní 
- zájmové, pracovní a kontaktní. 
Republikové centrum řídí ředitel a vý-

konným orgánem je správní rada, která má 
výhradní pravomoc. 

Řízením pobočky bude pověřen ředitelkou 
centra vedoucí, na návrh místní organizace. 

Uvažujeme se zahájením činnosti od 
počátku roku po schválení projektu, který 
posuzuje též Ministerstvo práce a sociálních 
věcí v rámci republ ikového projektu . 
Ministerstvo poskytuje dotaci ve výši 70 % 
celkových nákladů, maximálně do výše 
odsouhlasené v projektu. 

Zbytek 30 % si musí organizace zabezpečit 
sama, což je obtížné, jelikož porady jsou zcela 
zdarma pro členy organizace a ostatní hradí 
minimální poplatek, víceméně dobrovolný. 
Proto záleží velmi na přístupu městského 
úřadu a sponzorů. 

Již byly navázány kontakty s pracovníky 
městského úřadu, s odborníky a podnikateli. 
Zatím je přístup kontaktovaných osob nebo 
orgánů vstřícný. 

Chceme, pokud budeme mít zdroje, zkusit 
na vlastní náklady od září omezený provoz 
navrhovaného centra. 

V příštím vydání se budeme snažit přinést 
další a podrobnější informace, a to hlavně o 
postupu při jejich vyžadování a vyřízení. 

J. Brož 

STVORIDLA SLAVÍ ABRAHAMOVINY 
Letos je tomu právě padesát let, co byla Stvořidla vyhlášena přírodní krajinnou 

rezervací, aby se tak zabránilo hrubému poškozování zdejší krásné přírody. Rezervace 
zaujímá plochu 237,5 ha a tvoří ji koryto a údolí řeky Sázavy mezi železničními 
zastávkami Smrčná a Vilémovice. Obrovské žulové balvany vytvářejí krásné peřeje 
a mají i značný ekologický* význam. Ne vždy to však bylo doceňováno. Cenil se tu 
především laciný stavební materiál Je to patrné i z výnosu ze dne / 7. 12, 1928, jímž by-
lo kamenickému mistru Josefu Podpěrovize Světlé uděleno povolení k jednoroční těžbě 
a zpracování žuly ve Stvořidlech. V těchto letech tu tvrdý kámen ve vlastní režii těžilo 
i město Ledeč. Pro snadnější přípravu byla dokonce na posázavské železniční trati, 
uprostřed dnešní rezervace, postavena malá rampa na nakládání 

Jak vlastně vznikla Stvořidla? Vzhled řeky ve Stvořidlech, kde se valí kolem 
kamenů voda v řečišti, byl pověstí přisouzen čertu, který' se rozhodl kvůli nedodržení 
úmluvy zničit línému sedlákovi z Rejčkova všechna pole. Když letěl s přetíženým 
pytlem kamenů z lomu na Žebrákovském kopci do Rejčkova, zakokrhat kohout 
a Čertovi rázem začalo ubývat sil. Aby neztratil výšku, usypával, usypával a tak na 
strništi sedlákova pole měl již pytel poloprázdný. Od té doby je Sázava a Melechovský 
svah plný balvanů. Proud vody od těch dob omlel obrovské žulové kameny, které opět 
lidé opředli pověstmi o jejich vzniku. Chcete se podívat do pekla? Není nic 
jednoduššího! Stačí jen odvalit velký kámen vedle náhonu u mlýna ve Smrčné a je-li 
tam díra, vede rovnou do pekla. Nebo znáte jinou rychlejší cestu? 

Naši přcdci si odedávna vážili nejen svých nesmírných historických a kulturních 
hodnot, nýbrž i bohatství krásné přírody a malebné krajiny. Tak od nepaměti přejímala 
generace po generaci toto základní a nejcennější dědictví a skoro vždy je uvážlivě 
využívala, ochraňovala a zušlechťovala. 

První údaje o květeně okolních území nalézáme již v nej starších pramenech ke 
květeně Čech. Nálezy z okolí Ledče nad Sázavou jsou uvedeny v Opizově "Topografii 
Čech" z let 1815-1835, četné údaje z Ledečska jsou též v Čclákovského "Podromu 
květeny Čech". 

Státní přírodní rezervace Stvořidla byla zřízena vyhláškou Ministerstva školství 
a osvěty ze dne 31. května 1948 č.j. B-94 438/48-1/3 na řece Sázavě a v přilehlém 
území v katastrálních územích Vilémovic, Leštinky, Bílantovy Lhoty, Koňkovic, 
Trpišovic, Dobrovítovy Lhoty a Velké. Hlavním důvodem zřízení rezervace o rozloze 
246 ha bylo uchování původního rázu řečiště Sázavy, aktivní komplexní ochrana 
významných přírodních hodnot ve volné přírodě a zachování nejcennějších přírodních 
ekosystémů. 

Neustále pokračuje v rámci zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
úsilí o zachování krajinného rázu. Z krajinářského hlediska jde o území unikátní, což 
dokumentuje zejména balvanité řečiště Sázavy, erozní jevy i celý reliéf krajiny. 
Vegetační kryt plní v prvé řadě funkci krajinářsko-estetickou. na území bylo zjištěno 
422 druhů vyšších rostlin, kdy celá řada z nich je přímo chráněna zákonem. Floristické 
bohatství rezervace je typickou ukázkou květeny středního Posázaví. Nej cennějším i 
společenstvy jsou dochované zbytky reliktních borů na žulových skalách a zbytky 
přirozených listnatých porostů. V území však nacházíme řadu negativních vlivů 
vysoké návštěvnosti. Po krajinářské stránce patří Stvořidla k ncjkrásnčjším koutům 
bývalého Východočeského kraje a je na nás všech, aby hygienické narušení této 
významné lokality bylo co nej menší. 

Stvořidlům přejeme do dalších let jen to nejlepší. aby je neustále mohly obdivovat 
další a další generace v co nejlepším dochovaném stavu. 

Ing. Břetislav Dvořák 
vedoucí odboru životního prostředí 



NECHTE ZIT ZABY"CAREVNY" 
Současný český básník, Jaromír Zelenka se jmenuje, v jedné své 

básni volá: Nechte maličkých přejiti cestu! Volá tak za auty, která ve 
své plechové nadutosti přejíždějí a zajíždějí kočky a brouky, ptáčky, 
chlupaté housenky, motýly, hady, ježky, včely a žáby a jiné malé 
a živé, vůbec ne poslední ze stvoření. Jak silně by musel pan Jaromír 
křičet, kdyby se zatoulal do našich končin a po klikaté a stoupavé 
cestě, vedoucí po svahu Melechova, se blížil ke Koňkovicím. Těsně 
před vesnicí, u silnice (ve směru od Ledče po pravé straně) a za 
kamenem, na kterém je vytesáno: Ať žije republika, je rybníček, ve 
kterém žijí žáby. Vylézají často na silnici a auta je rozjíždějí tak, že 
z nich zůstávají mastné hrbolaté lívance. Nenajde se někdo v obci 
Koňkovice, kdo by nějakým způsobem (např. bariérou či podlezem, 
jak je to běžné v západní Evropě) zabránil tomuto "plenění žabího 
rodu"? V každé žábě je přece "zakleta" živá bytost, metaforicky 
řečeno carevna, jak nás tomu moudře učí pohádky. Žáby nám 
skřípavým skřehotáním a vypoulenýma očima vyprávějí o tajemno-
sti krajiny, o křehkosti života a svědčí o bývalém Ráji, ve kterém 
měla zvířata místa nepodřadná, nelokajská vůči lidem, ale s pohád-
kou řečeno carsky výsostná. Jsou to naši druhové, společníci na 
cestě životem. Tak jako kytky a stromy. A není třeba zdůrazňovat na 
prahu třetího tisíciletí, jak je Země rozrytá a podupaná pyšnou 
lidskou šlápotou. Miloš Doležal 

Kresba: Jiří Bašta 

SKAUTSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ 
Středisko v Ledči n. Sázavou má registrováno 62 členů. Již po pět let si stále udržuje 

svůj počet členů. Pokud někdo z rodičů chce své dítě přihlásit do našeho střediska, 
volejte tel. č. 0452/621345 (večer). Obsáhlejší popis naší činnosti najdete v příštím 
čísle LN. T.B. 

OSADA VENTURER ROVERS 
v Ledči nad Sázavou 

Naše osada čítá k výročnímu ohni 31 osadníků. Dne 21.3. t.r. zahořel osadní Jarní 
oheň, kam se sjelo kolem 52 účastníků, a to z celé naší oblasti. Nechyběl Dědeček z 
Domažlic, Sabatka z Brna, Strejda z Poděbrad, Frajerka z Havl. Brodu, další a další. 

I když při zapalování Jarního ohně začal mohutně padat sníh, nám všem bylo u na-
šich srdíček moc teplo. Při vzpomínce na kamarády, kteří již vandrují na nebesích, se 
jen málo kdo přemohl, aby neutrousil slzičku na své tváři. Myslím si, že to je kama-
rádství, to je přátelství. Jen si ho držme a hlídejme. šerif Tony 

CELOSTÁTNÍ TRAMPSKÝ JARMARK 
T.O. VENTURER ROVERS a Rangers a Roveři z Ledče nad Sázavou pořádají 

v obci KOZLÍ u Ledče nad Sázavou dne 13. června 1998 na sv. Antonína (patron všech 
pocestných) a se souhlasem velkého PAJDY 

/ . CELOSTÁTNÍ TRAMPSKÝ JARMARK 

Je přislíbena účast nožařů z celé ČR, pokud hledáte svůj nůž do nepohody nebo pro 
potěchu či sběratelství - neváhejte, bude zde k máni. Dále přijedou prodávat: Sedláři, 
brašnáři, výrobci z kůže na objednávku, výrobci řemenů, opasků, bičů, las, postrojů na 
koně, sedel, pouzder na nože či zbraně i další prodejci trampského zboží. Cundrhandl 
v prostorách jarmarku. Sháníš spacák, stan, usku či batoh? Bude zde! 

Trampský jarmark bude zahájen 13. června t.r. v 9.00 hodin šerifem pořádající 
osady a ukončen v 17.00 hodin. Každý padesátý účastník obdrží od pořadatelů 
upomínkovou placku. 

Kolem 20. hodiny propukne COUNTRY BÁL. K tanci bude hrát country kapela 
MONOKL. Pokud chce přijet hrát k poslechu i nějaká jiná kapela, za mírný bakšiš, 
nebráníme - pište! 

Bude bohatá trampská tombola - losování kolem 24. hodiny . Účastník narozen 
13. června má vstup na jarmark zdarma! Navíc na country bále má právo volenky (bude 
vyhlášena kolem 23. hodiny). Čundráci mají možnost přijet již v pátek (12. června). 
Spaní ve stanech či pod širákem na louce zelené či v lese. Občerstvení zajištěno! 

Další podrobné informace na adrese: T.O. Tony Bay, Hájenka n Sv. Huberta -
Hradec, 584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon: 0452/621345. 

Poběžte rychle přihlásit se na 
jeden z letních táborů, 

pořádaných CENTREM-DDM 
Ledeč n. S. 

ITÍHI€ 
Termín: 23.6. - 5.7.1998 

Cena: 5.490,- Kč děti do 15 let, 
5.990,- Kč dospělí a dšti nad 15 let 

HOCHNOVCC '98 
Termín: 4.7. -11.7.1998 

Cena: 1.450,- Kč 

ZflTON 98 
Termín: 9.8. -16.8.1998 

Cena: 1.500,- Kč 

KOUPÍM 

starší funkční fotoaparát 

PRAKTICA. 

Adresa v redakci 
Ledečských novin. 



AMOROVA STŘELA K VOLBĚ STUDIA A BUDOUCÍHO POVOLANÍ 
Na středních školách byl ukončen nábor žáků ze základních škol pro Školní rok 1998/99. Proti 

minulosti není v současné době velkým problémem, aby se žák dostal v podstatě na jakoukoliv 
Školu, resp. obor - kapacita škol je mnohem větší než je počet žáků. Toto má na školy a na úroveň 
vzdělávání mnoho negativních dopadů, zcela zmizel zájem o učební obory (ze strojírenských snad 
přetrvává zájem o obor automechanik). 

Jako vedoucí pracovník naší školy vnímám tuto situaci velice intenzivně a společně s ostatními 
spolupracovníky se na tyto okolnosti snažíme reagovat; 
- před 6 roky jsme získali pro Ledeč n.S. Střední průmyslovou školu strojnickou, 
- vzhledem k úbytku žáků na učebních oborech jsme učiliště spojili s průmyslovkou a vytvořili tzv, 
integrovanou štřední školu. Zachovali jsme tradici výuky oborů po vyučení, tzv. nástavbové studium 
ukončené maturitní zkouškou, v současné době dálkovým způsobem při zaměstnání o sobotách, 
- před dvěma roky jsme zahájili výuku vyššího odborného studia (po maturitě). Tomuto 
předcházelo vypracování projektu (ve spolupráci s ČVUT Praha), jeho schválení na MŠMT ČR 
a získání statutu Vyšší odborné školy (VOŠ), 
- velké úsilí jsme věnovali zlepšení technického stavu objektů školy a vybavení odborných 
učeben. Vybaveny byly nově dvě učebny výpočetní techniky (na škole je 45 PC), fiktivní firma, 
jazyková učebna, učebna automatizace a CNC techniky a svářecí škola, 
- změnil se kolektiv pedagogických pracovníků. Na výuce se nyní podílí 22 učitelů (včetně 
externích) proti dřívějším 11. 

Všechny tyto změny proběhly bez včtší pozornosti veřejnosti. Naší snahou bylo a je 
vybudování odborné školy pro celoživotní vzdělávání pro region Ledečska s dostatečnou 
nabídkou studijních příležitostí ve strojírenských a strojírensko-ekonomických oborech. 

V LedČi n.S. bylo v minulosti i v této oblastí hodně zanedbáno. Prosperující škola by měla vždy 
přispívat k rozvoji našeho města. 

V úvodu jsem zmínil snadnost přijetí žáků na jakoukoliv školu. Problém, který si ale doposud 
veřejnost dostatečně neuvědomuje, je následná uplatníte Inost absolventů v praxi. Profese, o které je 
ze strany podniků největší zájem, se prakticky nevyučují - mezi nimi jsou i naše učební strojírenské 
obory (obráběč, nástrojař, galvanizér). Kolik náborářů ze širokého okolí nás jíž navštívilo... 

Snažíme se na toto upozorňovat, navštívili jsme prakticky všechny ŽŠ v regionu. Počet 
přihlášených na strojírenské oboiy, především učební, zůstal velmi malý. 

Rozebíráme důvody a příčiny - proč, v čem děláme chybu a hledáme odpovědi: 
Naše škola je stále brána jako učňák Kovofiniše? 
Kovofíniš a.s. má bohužel stále existenční problémy a tím negativně ovlivňuje veřejné mínění 

o potřebnosti a úspěšnosti strojařů. Není zde ale jediný. Přesvědčivě o tom hovoří počet volných 
míst a žádané profese na úřadech práce. Označení učfták bude asi ještě chvíli přežívat. Je nám 
přirozenou vlastností, že to vlastní podceňujeme, nejsme hrdí na to, co se podařilo změnit a zlepšit... 

Je výuka na škole málo kvalitní? 
Toto je vždy relativní. Záleží na připravenosti a úrovni žáků přicházejících ze ZŠ. Jsou ročníky, kde 

je radost učit Jsou třídy, kde to jde hůře. Na vyšší studium k nám přicházejí žáci po maturitě z různých 
škol republiky. Máme tak možnost při přijímacích zkouškách porovnávat - naši žáci nám ostudu určitě 
nedělají. Naší upřímnou snahou je žáky naučit a připravit je dobře pro jejich další praktický život. -
Názor může být i opačný, že jsme příliš nároční. Toto by však již mělo být chápáno jenom pozitivně. 

Máme nedostatečné technické zázemí? 
Již uvedené změny dokazují, že jsme nespali na naší škole na vavřínech. Vždy je co zlepšovat a na-

ším nedostatkem skutečně je rozmístění školy do několika objektů (přecházení žáků). Připravujeme 
proto výstavbu tělocvičny a učeben u domova mládeže. Tím by se tato situace měla podstatně zlepšit 

Je možné si klást i další otázky, tyto můžete pokládat i Vy - Vaše připomínky vždy rádi 
přivítáme! Vím, že slovy se veřejné mínění příliš nezmění. Chci Vás jen tímto článkem přimět 
k malému zamyšlení. Chceme v Ledči n. Sázavou odbornou školu, máme zájem o její prosperitu, 
můžeme ji podpořit? 

Ano můžete! Můžete především tím, že nám začnete důvěřovat, že k nám budete kritičtí 
a upřímní a že konečně bude pro obě strany ctí vzdělávat Vaše děti u nás v Ledči n.S. My jsme 
připraveni vytvářet pro toto co nejlepší podmínky (šetřit Vám i peníze za dojíždění a ubytování 
žáků). O obory, které Vám naše škola nabízí J e na trhu práce zájem. Několik roků se v celé republice 
vyučují jen omezeně. Nedostatek těchto profesí bude za 3-4 roky, kdy budou Vaše děti studium 
končit, velíce dramatický. Konstruktéři, zámečníci, obráběči, nástrojaři i galvanizéří budou proto 
jistě i lépe placeni. - Zvažte proto všechny uvedené skutečnosti! Ing, Miloslav Palán 

VOŠ a 1SŠ strojnická 
r v 

Je květen, čas lásky. Je tedy na místě 
připomenout známý symbol zamilovaných 
- AMORA. Amor nebo takc Kupido v Ří-
mě, u Řeků Eros, byl bájným střelcem. 
Podle mytologie to byl bůh lásky. Báje 
vypráví* že byl nejmladším z bohů, synem 
boha války Marta a bohyně krásy a lásky 
Afrodity. Byl to sličný jinoch se zlatými 
křídly, lukem a Šípy ve zlatém toulci. Těmi 
šípy zasahoval bohyně, bohy i obyčejné 
smrtelníky a koho zasáhl, ten upadl do 
podivuhodného stavu blaženosti i utrpení, 
kterému říkáme láska. A proti té, jak 
známo, není pomoci. 

Nakonec se Amor zamiloval sám. Jeho 
matka Afrodita žárlila na krásnou Psýché. 
Na její rozkaz ji měl Eros (Amor) svými 
š ípy p ř i m ě t , aby se z a m i l o v a l a do 
nej ošklivějšího smrtelníka. Dopadlo to 
ovšem jinak. Do Psýché se zamiloval sám 
Eros. Byla to láska na první pohled. Zavedl 
ji do osamělého paláce a každou noc ji tam 
navštěvoval. Měla vše, nač si jen pomy-
slela, ale pod jednou podmínkou - nesměla 
ho spatřit. Psýché jednou v noci tento 
příkaz porušila a navždy svého božského 
milence ztratila. 

Tak mladí milenci, teď víte, jak jste ti a 
tom a kdo vám všechny tv slasti a strasti 
způsobil ' ' OK 

SKROMNÝ MALIR 
Tentokrát se nebude jednat o významnou 

osobnost našeho kraje (zatím ne!), ale 
o mladého, začínajícího výtvarníka - Pavla 
Pýchu z Bohdanče. Jeho ateliér se nikterak 
neliší od všech ostatních, voní tu barvy, 
všude kolem rozpracované obrazy, rámy, 
s p o u s t a š t ě t c ů , vše b e z z d á n l i v é h o 
nepořádku. Snad přeci jen se tato podkrovní 
místnost něčím liší, všechno, o co vám za-
vadí zrak. si Pavel dělá sám, včetně 
malířského stojanu a jeho osvětlení. 

Zkoušet malovat začal až v dospělosti. Po 
večerech a nocích vytvářel svá první "díla", 
jen tak, pro svoje potěšení. Zpočátku to byly 
jen naivní kopie pohlednic, teprve později se 
Pavlův vkus i "rukopis"' tříbil. Časem se 
Pavlovi z nenápadné zábavy stal životní 
koníček. Vlastně ne tak docela jediný, 
dovede si udělat spoustu úprav v domě, které 
si většina z nás zadává u odborníků. 

Stěny domu Pýchových zdobí j eho 

obrázky . Jak sám 
ří^á, celou řadu z 
n i ch by u ž d n e s 
maloval j inak, pří-
padně by j e uložil, 
ale j s o u pod och-
r a n o u m a m i n k y , 
která je střeží a ráda 
by j e brzy ukázala 
nějaké Pavlově vy-
v o l e n é . P a v l o v a 
tvorba zatím není na 
prodej , ani si sám 
takové cíle neklade. 
T a k é j i s t ě č a s e m 
získá na rutině a větší 
kvalitě. Rád bych vy-
zdvihl, že v dnešní hektické době málokdy 
potkáte mladého člověka s tak ušlechtilými 
koníčky - navíc velmi skromného. 

OK 

Na snímku je obraz letní krajiny od Pavla 
Pýchy. 

• • • 



POLITICKÉ STRANY VE VOLBÁCH 
V letošním roce nás čekají dvoje volby a pokud 

neopomeneme neprávem opomíjené volby 
senátní, půjdeme k volebním schránkám dokonce 
třikrát. 

V červnu to budou volby do parlamentu. Je 
vhodné si proto připomenout, jak dřívější 
parlamentní volby dopadaly a jak si v nich vedly 
jednotlivé politické strany. Víme ovšem, že každé 
srovnání "kulhá" - jiná situace byla za první 
republiky, jiná v roce 1946, pak dlouho žádné 
volby nebyly, jen vynucené hlasování o loajalitě k 
režimu. Úplně nová situace nastala po listopadu 
1989 a po vzniku samostatné České republiky'. 

Jen stručně největší rozdíly: Za první republiky 
se volilo do Poslanecké sněmovny parlamentu z 
širokého spektra stran českých, slovenských, 
maďarských a německých od fašistických až po 
komunisty. Po volbách v roce 1920 bylo v 
parlamentu zastoupeno 17 stran, v roce 1925 a 
1929 14 stran a roku 1935 13 stran. Zato v roce 
1946 byla umožněna účast pouze čtyřem 
povoleným stranám, navíc byli volebního práva 
zbaveni Němci a mnoho dalších osob "národně 
nespolehlivých". O svobodných volbách tedy 
mluvit nelze. V roce 1990 a 1992 se volilo do dvou 
sněmoven Federálního shromáždění a navíc ještě 
do České národní rady, přičemž v roce 1990 šlo 
spíše o referendum Občanského fóra než o 
skutečné volby. Teprve v roce 1996 se volilo opět 
do jediné komory Poslanecké sněmovny 
parlamentu z tradičně rozvrstvených politických 
stran. Výsledky voleb byly následující: 

agramici 
německá soc. dem. 
národní socialisté 
lidová strana 

13,6% 
11,0% 
8,1 % 
7.5 % 

1920 
sociální demokraté 25,7 % 

PAEGAS (bez DPH) Kč 
MOTOROLA d 160 699,-
SIEMENS S6 1.999,-
SIEMENS S10 6.990,-
ERICSSON GA 628 2.499,-
Sada Paegas Twist obsahuje: 
1) mobilní telefon Motorola d 170 
2) SIM karta Paegas Twist 
3) počáteční kredit na SIM kartě ve výši 400 Kč 
pro okamžité použití. Telefon lze použít pouze 
se SIM kartou spol. RadioMobil 
včetně DPH: 6.999,-
Karta Paegas Twist obsahuje: 
1) počáteční kredit hovorného ve výši 400 Kč 
2) možnost použití v kterémkoliv 
mobilním telefonu GSM 
včetně DPH: 1.999,-
Kupony Paegas Twist 
V hodnotě 400 a 750 Kč. Zakoupíte-li 
si kupon za 750 Kč, dostanete kredit 
hovorného za 800 Kč. Kredit jemožné 
vkládat bezplatně 24 hodin denně, 
včetně DPH: 400,-
včetně DPH: 750,-

„GO pro" Sada EuroTel 
GO Karta a GO Kupon v hodnotě 500,- Kč 
a mobilní telefon Nokia 3110 
-sleva z 9.995,-na 8.995,-Kč 
GO Sada Euro Tel 
GO Karta a GO Kupon 
v hodnotě 500,- Kč a mobilní telefon Alcatel 
„One Touch Easy" 
- sleva z 8.995,- na 6.995,- Kč 
Ericsson GA 628 - 2.995,-
Philips Diga - 995,-
NOKIA 3110 - 3.995,-
NOKIA 3110 + Sada „Handsfree" 4.995,-
EuroTel - nabídka - ceník 
NMT 
NOKIA 450 995,-
aktivační poplatek 2.500,-

1925 
agrárníci 13,7% 
komunisté 13,2% 
lidová strana 9.7 % 
sociální demokraté 8,9 % 
národní socialisté 8,6 % 
něm. svaz zemědél. 8,0 % 

1929 
agrárníci 15,0% 
sociální demokraté 13,0% 
národní socialisté 10,4% 
komunisté 10,2% 
lidová strana 8.4 % 
německá soc. dem. 6,9 % 

1935 
sudetoněm. strana 15,2% 
agrárníci 14,3 % 
sociální demokraté 12,6% 
komunisté 10,3 % 
národní socialisté 9,2 % 
lidová strana 7.5 % 

1946 
komunisté 40,2 % 
národní socialisté 23,7 % 
lidová strana 20.2 % 
sociální demokraté 15,6% 

EČ NAD SÁZAVOU 
výhodné ceny: 
GSM 
NOKIA 6110 14.700,-
NOKIA 3110 11.700,-
NOKIA 8100 15.900,-
MOTOROLA SlimLite 13.900,-
MOTOROLA Star Tac 22.900,-
PANASONIC G 500 14.700,-
ERICSSON GA 628 8.300,-
ERICSSON GH 688 11.900,-
ERICSSON GH 788 18.900,-
SONY CM-DX 2000 13.100,-
SONY CM-DX 1000 10.650,-
SONY CMD-Z1 16.385,-
PHILIPS DIGA 6.900,-
PHILIPS Spark 10.900,-
PHILIPS Genie 15.900,-
BOSCH COM 607 6.900,-
aktivační poplatek 2.500,-
Dotované přístroje 
SONY CMD-X 2000 7.995,-
PHILIPS Spark 6.995,-
NOKIA 3110 3.995,-
ERICSSON 628 2.995,-
PHILIPS DIGA 995,-
aktivační poplatek GSM 3.450,-
(bez DPH) 
GO sada Pro 8.995,-
GO sada velká 6.995,-
GO sada malá 2.895,-
Velká sleva CD a MC - až o 50%, výprodej 
metalových přívěsků (50,-), 
SLEVA 

1990 
občanské fórum 
komunisté 
lidová strana (KDU) 

53,0 % 
13,5 % 
8.7 % 

moravané (HSD-SMS) 

1992 
ODS-KDS 
komunisté (LB) 
sociální demokraté 
republikáni 
KDU-ČSL 

7,9 % 

33,9 % 
14,3 % 
7,7 % 
6,5 % 
6,0 % 

LSU 

1996 
ODS 
sociální demokraté 
komunisté 
KDU-ČSL 

5,8 % 

29,6 % 
26,4 % 
10,3% 
8.1 % 

republikáni 
ODA 

8,0 % 
6,4 % 

Přes zrádnost srovnání je možné z přehledu 
vyčíst mnoho zajímavého. Součet hlasů pro levici 
byl v Čechách tradičně vyšší než hlasy pro 
pravici. Zdá se tedy, že se vracíme do obvyklé 
situace. Sociální demokracie dosáhla v roce 1996 
svého historického maxima a poslední odhady ho 
ještě překonávají. Komunisté jsou na sestupu, 
pouze v roce 1929 měli o desetinku horší 
výsledek než v posledních volbách. Přesto se 
vždy lépe umístili než lidová strana. 

Slávek Poborský 

ČS-ŽIVNOSTENSKÁ 

POJIŠŤOVNA, a.s. Ledeč n.S. 

Vám nabízí své služby: 

Pojištění průmyslu a podnikatelů, 
zemědělské pojištění 

Komplexní pojištění domácnosti + elektromotory 
Komplexní pojištění budov 

Pojištění odpovědnosti za škody vzniklé při: 
-činnosti členů domácnosti v běžném životě 

-vlastnictví nebo správy nemovitosti 
- chovu zvířat 

- pojištění odpovědnosti z výkonu povolání 
Pojištění osob 

- kapitálové životní pojištění 
- úrazové připojištění denního odškodného 
Cestovní zdravotní pojištění KOLUMBUS 

Havarijní pojištění 

Bližší informace: 
ČS ŽIVNOSTENSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. 

oblastní pobočka 
Mostecká č. 69 

Ledeč nad Sázavou 

v pondělí od 12 do 16 hodin 
v pátek od 8 do 12 hodin 

HLEDÁM PRO PRODEJ 
TV NOKIA 55 cm - z 12.990,- na 9.990,- Kč 
VIDEO PŘEHRÁVAČ JVC -

z 6.990,- na 5.700,- Kč 
DISCMAN TECHNICS SL-XP 160 -

z 5.490,- na 4.990,-Kč 
DISCMAN TECHNICS SL-XP 190 -

z 4.690,- na 3.990,-Kč 
DISCMAN SONY D 143 -

z 4.290,- na 3.690,- Kč 
1NFO-LINE 0452/621883 
MOBIL 0602/481705 
Růžová ul 110, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

Jedná se o katalogový prodej 
s dovozem 

zdarma až do bytu. 

Tel * Ů455/$2Ú723, 0452/23784 



DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ 
v Ústavu pro mentálně postižené 
v Háji 
9. června od 10.00 do 17.00 hodin 

Celá řada našich spoluobčanů možná 
ani nevnímá, že tu s námi žijí lidé, kterým 
se žití zkomplikovalo natolik, že bez 
pomoci svého okolí prostě žít nedovedou 
a v mnohých případech ani nemohou. 

A právě o tom je výše uvedený DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, aby veřejnost 
mohla na vlastní oči posoudit v jakých 
poměrech i aktivitách naši postižení 
spoluobčané žijí, případně jak společně 
hledat cesty k tomu, abychom jim jejich 
svízelnější životní situaci co nejvíce 
usnadnili. 

Součástí této akce bude výstava 
projektu nového domova důchodců, 
který bude během krátké doby 
vybudován ve Světlé n.S. 

Zveme všechny spoluobčany, 
organizace i podnikatele, aby se do 
UPMP v uvedený termín přišli podívat, 
nechali se provést areálem, informovat 
od pracovníků ústavu. Přijměte naše 
srdečné pozvání! J. Hnik 

• • • 

OSTEOPOROSA A OSTEOMALACIE - pokračování 
Vážení čtenáři, 
navazuji na minulý článek informací o faktorech zvyšujících vstřebávání vápníku ze 

střeva. 
Vstřebávání kalcia ze střeva do krve zvýší podání většího množství menších dávek než 

podání většího množství vápníku v tabletách najednou. Dále vstřebání Ca zvyšuje vitamin 
D, který lze získat rozumným opalováním nebo z rybího tuku, který navíc působí proti 
rozvoji sklerosy cév. Cenu má rozumné zhnědnutí kůže, nejlépe při pohybu nebo s po-
užitím opalovacích krémů s faktorem vyšším než 10. Doba na slunci by měla být do 10 
hod. a od 15 hod., v letním čase pak do 11 hod. a od 16 hod. Po zhnědnutí kůže je možno 
pobyt protáhnout. Dále je třeba sledovat zpravodajství o ozónu v ovzduší. 

Vstřebávání kalcia se snižuje po špenátu, angreštu, černém chlebu, nadměrném obsahu 
tuku v potravě a po Coca-cole. 

Nezastupitelnou úlohu má rovněž pohyb - deformuje krystalky kostního minerálu a ná-
sledným piezoelektrickým jevem vznikají proudy dráždící kostní buňky k produkci kostní 
hmoty. Dále kosti sílí a snižuje se jejich úbytek. Také se uvolní svalstvo v průběhu páteře 
a posílí se, takže odpruží od sebe obratle, čímž se výrazně sníží bolest páteře, hlavně ve 
vzpřímené poloze nebo sedu a při pohybu. Doporučují se cvičení nejlépe speciální - 2-3x 
denně po 20 minutách, zásadně taliová, nikdy švihy. Vhodné jsou lehčí sporty, 
nenamáhavá práce na zahradě, ideální je plavání, při kterém musí páteř nutně zaujmout 
správnou polohu, jinak se plavec potopí. Pohyby ve vodě jsou vláčné a proti mírnému 
odporu vody. Ta nesmí mít pod 20 °C, aby nepodporovala vznik svalových stahů. 
Doporučuje se raději více kratších pobytů ve vodě. Rovněž je vhodná jízda na kole po 
bezvadné silnici - nikdy ne v terénu! Dále turistika v nenáročné krajině, lehčí veslování bez 
zdvihání lodě. Zakázány jsou při osteoporose sporty se skoky a výskoky a s prudkými 
změnami pohybu (volejbal, basketbal, kopaná, házená i tenis), dále sporty, kde hrozí 
zvýšené nebezpečí pádu (všechny zimní, vyjma běhu na běžkách v nenáročném terénu), 
windsurfing i vzpírání. Vyvarovat seje třeba i náhlého zatížení páteře v podélném směru 
(zdvihání břemen) a prudkých rotačních pohybů - kosení trávy. 

Je naprosto nutné udržovat pohybovou aktivitu již od dětství! U nehybných pacientů je 
třeba zdůraznit cvičení na lůžku a stavění do svislé polohy! Výhodné jsou elektrické 
postele. Reflexy po postavení udrží kostní mineralizaci na slušné úrovni. 

Příště o vlivu bílkovin, cukrů a tuků na rozvoj osteoporosy a vlivu zlozvyků na kostní 
tkáň. MUDr. Jaroslav Šedivý 

ŘEKNI DROGÁM NE! 
Městský úřad v Ledči nad Sázavou připravil pro žáky a studenty 
ledečských škol komponovaný pořad, zaměřený na prevenci 
drogových závislostí a prevenci nebezpečí s nimi souvisejících. 
Údaje jednoznačně ukazují na negativní trendy ve vývoji 
drogové sféry u nás. Bylo by naivní se domnívat, že drogová 
problematika je jen ve vybraných centrech velkých měst. Mnoho 
mladých lidí má své první zkušenosti s drogou i v našem městě. 
Uvedený program vedli přední odborníci na tuto problematiku 
MUDr. Presl a PhDr. Ivan Douda, oblast kultury zastupoval Petr 
Muk. 
Celkem 4x opakovaný pořad tak 30. dubna navštívilo na tisíc 
mladých lidí z našich škol. Je potěšitelné, že ze strany vedení 
škol je tak velký zájem o tuto závažnou problematiku. 
Erudovanost i přístupnost pořadů a jeho protagonistů musela 
uspokojit každého návštěvníka. OK 

hUJFBTY-POLÉlNÍ KBiH 
izm-urnmm 

tofopmmě na iůL: 
j. umr: momsotes 

O. ttermm: 84m/$2224$ 

Paní Prchalová, 
zveřejnila jste v novinách vysvětlení svého omylu, ale nikoliv omluvu, kterou 

budou vyžadovat naši právníci. Nejen že nám podsouváte zištné úmysly na úkor naší 
nemocné sestry, ale svými "prý" vytváříte dojem, že jste s námi mluvila. Vůbec Vás 
neznáme. Ale Vy byste měla znát, že lidé trpící určitou duševní nemocí odmítají léčbu, 
jelikož si svůj stav naprosto nepřipouštějí. Pro naši sestru bude velkou ránou do duše, 
až si přečte černé na bílém, že ji v Ledči vidí jako "bláznivou, která si nerozumí s lidmi, 
jen se zvířaty". Bratr Váš článek předal lékařům psychiatrické kliniky, aby sestru do 
jejího návratu na tento šok připravili. Nevím, čeho jste chtěla svým článkem, kromě 
nactiutrhání, dosáhnout, ale sestře jste jím rozhodně ublížila. 

Za "Lesaniny sourozence" 
Danuše Jarošová, roz. Doubková 

Pozn.: Po uzávěrce tohoto čísla LN, jsme obdrželi smutnou zprávu o náhlém úmrtí 
si. Jany Doubkové. Blíže ve společenské rubrice. S rodinou i přáteli zesnulé upřímně 
soucítíme. Redakce. 

Soukromá bezpečnostní agentura 
přijme muže na profesi strážný. 

Podmínky: 
- dobrý zdravotní stav 
- morální bezúhonnost 

- věk do 45 let 
- schopnost samostatného jednání 

- čistý výpis z rejstříku trestů 
Informace na telefonu: 0451/250 50 



POZVÁNKA 
Vážení rodáci.1!! 
Srdečně Vás zveme na společné setkáni v naší obci 
Koňkovice v sobotu dne 23. května 1998. Sraz 
rodáků bude zahájen v restauraci "Hostinec pod 
Melechovenr v Koňkovicích v 10.30 hodin. 
PROGRAM: 
A - KOŇKOVTCE 
1/ Prezence - přivítáni 
2/ Oběd - bude podáván od 11.00 do 12.00 h. 
3/ Společná beseda 
4/ Přesun do Trpišovic - ve 14.00 h. 
B - TRPIŠOVICE 
1/ Tradiční "Káceni máje" 
21 Program s hudbou k tanci i poslechu 
V programu bude zahrnuto: 
a/ukázka hasičské techniky místního hasičsk. sboru 
a útok na umělý cíl 
b/ ukázka letecké akrobaeíe a umění chotěbořských 
pilotů z letiště Dobkov 
c/ ukázka výcviku psů Kynologického svazu ze 
Světlé n.S. 
áf exkurze do provozu firmy CMG - broušeni 
olovnatého křišťálu - v bývalé Škole v Trpišovicich 
e/ představeni skupiny historického šermu ze 
Světlé n. S. 
Po celou dobu srazu budou probíhat na hřišti v 
Trpišovicích sportovní akce, zábavné hry a dětské 
soutěže o ceny. Od 8.00 bude probíhat 1. ročník 
turnaje "MELECHOV FOTBAL CUP" pod 
záStitou Obecního úřadu Trpišovice a firmy Classic 
Magie Glass Trpišovice. Účast přislíbila družstva. 
RAPID CMG. OÚ Trpišovice. SKLO BLAŽEK 
PODĚBRADY, GLASS-RUBS OKROUHLICE, 
CA ES AR JOSEFODOL a FC "Soukromí skláři" 
Mrzkovice. 
Na Vaši účast se těší zastupitelstvo obce, místní 
hasičský' sbor a členové CČK v Trpišovicich. 
Žádáme Vás o potvrzení účasti do 12.5.1998, na 
adrese: OU Trpišovice, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 
nebo na tel. 0451/52286, 52954. 

Srdečně Vás zve Obecni úřad Trpišovice 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 
29. 5. Brajko Miroslav, Zd. Fibicha 676 
75, narozeniny 
22. 5. Volmutová Vlasta, Hlaváčova 560 
29. 5. Lebedová Věra, Haškova 616 

2. 6. Pražák Vladimír, Na Potoce 612 
85. narozeniny 
17. 5. Majorová Božena, Údolní 845 
95. narozeniny 
23. 5. Mašinová Anna, 5. května 1202 
NAROZENÍ: 
25. 3. Víškové Michaela, M.Majerové 924 
26. 3. Panská Tereza, Na Rámech 909 

l. 4. Jeřábková Anna, Na Potoce 189 
9. 4. Vavfičková Anna - Marie, 

Pod Stínadly 525 
9. 4, Janák Michal, Zoufalka JJ 983 
9. 4. Nedvěd Tomáš, Z. Fibicha 686 

15.4. Březíková Anna, Havlíčkova 61 
16. 4. Skálová Tereza, Nad internátem 1150 
18.4. Kudrna Daniel, Zahradní 1261 
21.4. KřiStová Nikola, Zahrádecká 1085 
ZEMŘELÍ: 
23.3. Kubín Jan (1946), M. Majerové 667 
31.3. Vomelová Ludmila (1922), 

Nádražní 280 
23. 3. Průšová Oldřiška (1910), 

B. Němcové 753 
15. 4. Sadílek Bedřich (1947), Lovčen 277 
24. 4. Doubková Jana (1927), 

Husovo nám. 15 
SVATBY: 

4.4. Jana Šimková, Ledeč n. S. 871 
Michal Kellner, Hradec n. Moravicí 622 

18.4. Zuzana Bauerová, Bilantova Lhota 5 
Petr Kulich, Veliká 24 

18. 4. Irena Řehořová, Zahájí 16 
Jan Vavrla, Zahájí 16 

18. 4. Jaroslava Folejtarová, Bojiště 45 
Petr Kubát, Dobrohostov~2 

25. 4. Pavla Šlapáková, Nová Ves 
u Dol. Královic 17 
Luboš Klem pár, Březínka 17 

VYMĚNÍM PĚKNÝ, DRUŽSTEVNÍ BYT 2+1 
v íěúU nad Sázavou, 59 ml s lodžií • výhled ita les 
ZA DRUŽSTEVNÍ EARZONlíRU 
Tdefon ds zamčstaáií od 7.50 do 13.00 h. • 2420 
nebo po celý den sousedce - 2523 
Adrtsa v redakci LN 

PROGRAM KINA 
červen 1998 
2 6. SP ÍCE-WORLD 

20.00 h , - " M m § dívčí T 

• * ^mm-otSM 
4.6.^ . ' -

20.00%' Skvělá sitůáčíif komedie 
6 6 CO DĚLAT V DENVERU -

20.00 h. když člověk nežije 
Z podsvětí velkoměst 

9. 6 JABLOŇOVÁ PANNA 
16.00 h. Pásmo barevných českých 

pohádek 
1 1 6 MUŽ, KTERÝ VĚDĚL 
20 00 h PŘÍLIŠ MÁLO 

Velká špionážní komedie 
13 6 SBĚRATEL POLIBKŮ 
20.00 h. Napínavv psychothrillcr 
16 6. L.A. - PRISNĚ TAJNÉ 
20.00 h. Akční film 
18.6. SVATBA MÉHO NEJLEPŠÍHO 
20 00 h PŘÍTELE 

Milostný románek o krásné 
Julianne (komedie) 

20 6 VŠICHNI ŘÍKAJÍ: MILUJI TÉ 
20.00 h. Skvělý filmový muzikál 
23 6 SEDM LET V TIBETU 
20.00 h. Dobrodružný film, natočený podle 

skutečných událostí 
25 6 POSEL BUDOUCNOSTI 
20.00 h. Postkatastrofické drama 
27 6 ONA, JEDINĚ ONA 
20.00 h. Zápas mužů s nevěrou 

a pochybnou láskou 
30 6 SABRINA 
20.00 h. Moderní příběh o lásce, kráse 

a penězích 

PODĚKOVÁNÍ 
Chtěly bydlím taufco cestou poděkovat paní ředitelce 
Zikmundové a všem ostatním učitefcám v MŠ 28. října 
za "Dfii ita vřených dveří" v téte školce, který se 
uskvtečail dne 22. dubaa 1331. Samotná preMídka byla 
•d pnjeiinéha uvítání napln&na nejen zajímavostmi pro 
děti, ale i pra ró - rodiče. Ochota, profesionální přístup 
a krásně vyzdobené chodby i třídy, předčily mnohá 
očekávání všeeft návštěvnicú. Nezbývá nám nic jiného 
než poděkovat za teoto "Den otevřených dveří" a za 
všechny další dny, které vénijí naším nojmonšínt Na 
závěr bychom jm chtěly popřát mnoho nových dětí a 
současná i hedně sil a energie pří vzdělávání naší 
nepiladší generace. Kolektiv maminek 

Dne 6.6.1986 odešel na věčnost pan Ladislav Aleš, 
dobrý řemeslník, dělník a sportovec, ledečský 
občan. Proži nelehký život, za I. repubBty byl často 
bez práce, za německé oknpace totálně nasazen do 
Německé me a odtud zavlečen k prácí pro Němce na 
Ukrajinu. 
S Vámi, kdož Jste he znali, vzpomínají: manželka 
Saša Alešova, dcera Anna Pešková, vnuk Jindřich 
Liška a pravnuk Tedi. 

KVETEN - LIDOVÉ A CÍRKEVNÍ OBYČEJE 
Už v minulém čísle jsem se zmínil o po-

věreěných praktikách přelomu dubna a květ-
na. S příchodem měsíce května bylo spojeno 
stavění staročeských májů ' 'zachovalým 
poct ivým pannám". N a první má jovou 
neděli po poledni chodili chlapci dům od 
domu, kde děvčatům byly máje postaveny, 
sebrali dívky i dárky od nich a společně se 
veselili na návsi či v hospodě. Bylo prestižní 
záležitostí, aby máj na návsi byla vyšší než 
měli v sousedních obcích. Máj se hlídala, 
neboť její krádež by přinesla hanbu celé vsi 
pro celý příští rok. 

V tomto období se takc slaví svátek 
Nanebevstoupení Páně (pohyblivý svátek), 
Podle evangelia odešel Kristus 40 dnu po svém 
vzkříšení s apoštoly na Olivetskou horu a tam 
"byl před jejich zraky vzat vzhůru a obloha jim 
ho zastřela'; 

SVATODUŠNÍ SVÁTKY. V lidovém 
prostředí se označovaly jako letnice, také se jim 
říkalo rozalic, neboť o svatodušní neděli byly 

všechny oltáře bohatě zdobeny květy, především 
růžemi. Svatodušní svátky se slavily 50 dnů po 
Velikonocích. Ve Starém zákoně se padesátý den 
po Velikonocích vzpomínal jako den, kdy 
Mojžíš na hoře Sinaj obdržel Desatero sesláním 
Ducha svatého, l iturgická barva je Červená na 
památku ohnivých jazyku, v jejichž podobě 
sestoupil sv. Duch na apoštoly 

Boží hod svatodušní kromě církevních oslav 
doprovázely letnice od středověku bujaré oslavy, 
hostiny, tanec a zpěv, proti kterým marně horlili 
mravokárci. Celé stavení se před svátkem 
pečlivě uklidilo, vyzdobilo zelenými ratolestmi 
a květy. V podvečer vycházeli chasníci na náves, 
kde práskali bičem, aby zahnali zlé síly. Na 
mnoha místech se konaly obchůzky mezí 
a hraničních kamenů, patřících k obci, které se 
kontrolovaly, opravovaly a řešily se sousedské 
spory-. Na tyto obchůzky se příliš netěšila 
mládež, i když se jich musela s obcí účastnit. 
Mnohde bylo totiž zvykem, že u významných 
mezníků dostávali chlapci výprask, protože tak 

prý bylo zaručeno, že si budou přesně 
pamatovat, kde hranice leží. 

Zatímco neděle měla ráz především oslav 
církevních, v pondělí dominovaly rozmanité 
lidové obyčeje. Velice rozšířeným obyčejem, 
známým i z jiných evropský ch zemí, byl zvyk 
mládeže strojit se za krále a královnu a za 
doprovodu družiny vyjednávat královskou 
svatbu. Slavné jízdy králů se dodnes uchovaly 
na Slovensku. 

Ze světců tohoto času je třeba jmenovat 
v českém prostředí jednoho z nejpopulámějších -
sv. FLORIANA, patrona hasičů, kominíků 
a zedníků. Často se zobrazoval s putnou v ruce, 
z níž lil vodu na hořící kostel. 

N e m é n ě populárn í j e u nás sv. Jan 
Nepomucký. Za jeho smrtí stojí sáni král Václav 
IV„ a to za okolností zahalených tajemstvím 
a legendami. Byl patronem mostů (sám z mostu 
svržen); v lidovém prostředí se jeho svátek (16.5. ) 
pojil s pověrou, že se není radno před tímto dnem 
koupat venku. O K 
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