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HŘEJIVÝ 
PLAMEN JARA 

Nesetkávají se hory s horami, na každém kroku se však potkávají lidé s lid-
mi. Chodíme vedle sebe, známí i neznámí, prostí chodci na křižovatkách ži-
votních křivolakých cest, v tichu lesa, u zurčících vod, na hlučných nádražích 
i na osamělých zastávkách, v hospůdkách na rohu, u dýmajících ohnišť. 

Stačí docela málo, aby znovu zazářily plameny ve vyhaslých ohništích, 
abychom se cítili jako rovní mezi rovnými. 

Úsměv, pozdravení, dobré slovo. Nenahrazujeme hřejivé jiskření chladem 
sobeckosti, nepřívětivostí, lhostejností. Podaná ruka není jen pouhou 
zdvořilostí, ale především symbolem přátelství. Je však třeba vědět, komu 
podat ruku, s kým usednout ke stolu či k ohni, s kým zanotovat stejnou a krás-
nou písničku. 

Varujeme se těch s ústy plnými morálky a humanismu, jejichž jednání se 
diametrálně rozchází se slovy, těch, kteří všechno poměřují majetkem a pe-
nězi. Abychom se nedostali do situace, kdy skautům, trampům, turistům nebo 
třeba jen houbařům někdo zapoví vstup do lesních tišin a zákoutí. Potkáváme 
se a dokážeme se dorozumět bez mnoha slov. Nejenom příroda dokáže 
moudře mlčet. Nicméně i mlčení má rozličné rozměry. Nesmí mezi námi ležet 
jako nakousnutý krajíc. Je zlé, když se vzájemné vztahy vyhrocují na ostří 
nože. Tehdy si začínáme uvědomovat, že malost je nejnápadnější u velkých, 
hledících se shora, ze strmých schodů, z nichž není vidět široký horizont. 
Snadno se přehlédnou ti spodní pod schodištěm, jejich přání, potřeby, touhy 
a sny. Z dravčí perspektivy orlů se nejednou zabíjejí velké a krásné myšlenky. 
I přátelství. 

Že potom náhle zhasínají útěšné ohně. Každý z nás se ubírá vlastní cestou, 
není to však pouze jeho cesta. Patří všem, kteří vykročili, aby poznávali i pot-
kávali, nikoli, aby křížili cestu jiným. Aby se stali kamarády kamarádům, aby 
se naučili chápat a respektovat, bez okázalosti podávat a přijímat pomocnou 
ruku. S poctivými úmysly, s otevřenými srdci, s čistými myšlenkami. 

Je možné získat louku, les, celý kus krajiny. Někdy i lidi. Nikdo si však 
nemůže koupit úctu a přátelství. To je nejcennější dar, jehož skutečnou 
hodnotu nelze poměřovat penězi, ba ani žádným jiným způsobem. Ano 
přátelství je dar. Je příjemné stát se obdarovaným, ale nezapomínejme, že 
mnohem cennější je dávat. 

Chaplin vystihl ve fi lmu Diktátor nej základnější potřebu lidského 
společenství: "Víc než stroje potřebujeme lidství". Za všech okolností 
zůstávejme skromnými, nenáročnými, nepokořitelnými, ochotnými udělat 
něco pro ostatní. Třeba jen zdánlivě velice málo. Darovat přátelství. To je 
nejhřejivější plamen. T.B. 

Do svatého Jiří tráva neroste, kdybys ji kleštěmi tahal, po svatém Jiří 
roste, kdyby ji palicí zatloukal. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
V ULICI 28. ŘÍJNA 

INFORMUJE: 

Dne 22. dubna (středa) proběhne 
v MŠ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

od 14.00 do 17.00 hodin 

Program zajištěn ! 
Těšíme se na Vaši účast! 

ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH 
ŠKOL 

Z rozhodnutí Školského úřadu v Hav-
líčkově Brodě proběhnou i na místních 
mateřských školách oficiální zápisy dětí 
do těchto předškolních zařízení. Pro 
školní rok 1998/99 jsou stanoveny 
měsíce DUBEN a KVETEN '98. Tímto 
zápisem se vytvoří obraz o obsazenosti 
jednotlivých mateřských škol, nevy-
lučuje se tím však možnost přijetí dětí 
kdykoliv během roku. 



ZVÝŠENI CASTEK ŽIVOTNÍHO MINIMA 
Dnem 1. dubna 1998 nabývá účinnosti nařízení vlády, kterým se zvyšují částky 

životního minima. Uvedené nařízení bylo vládou schváleno dne 23. února 1998. 

Částky životního minima platné od 1. dubna 1998 

Částky na osobní potřeby činí měsíčně: 
1.560 Kč u dítěte do 6 let 
1.730 Kč u dítěte od 6 do 10 let 
2.050 Kč u dítěte od 10 do 15 let 
2.250 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let 
2.130 Kč u ostatních osob 

Částky na domácnost činí měsíčně: 
1.300 Kč u jednotlivce 
1.700 Kč, žijí-li v domácnosti dvě osoby 
2.110 Kč, žijí-li v domácnosti tři nebo čtyři osoby 
2.370 Kč, žije-li v domácnosti pět nebo více osob 

Nutno zdůraznit, že životní minimum (ŽM) je součtem částek na osobní potřeby 
jednotlivých členů rodiny (společně posuzovaných osob) a částky na domácnost. 

Institutu životního minima je využíváno především jako hranice příjmu pro účely 
posouzení nároku a výše dávek sociální péče. 

Další předpisy využívají životního minima také k posouzení příjmové situace osob, 
avšak ve formě násobků příslušných částek. Tak je tomu v zákoně o sociální podpoře. 
N a výši životního minima závisí ve stanovených případech též výše hmotného 
zabezpečení uchazečů o zaměstnání. 

Kriterium funkce životního minima nachází uplatnění například též v zákoně o dů-
chodovém zabezpečení (výše možného výdělku některých poživatelů starobního 
důchodu), v určení částek zvýšení důchodu pro bezmocnost, v předpisech upravujících 
úhradu za pobyt v ústavech sociální péče, v oblasti školství, zdravotnictví apod. 

Uvedu pouze některé příklady: 
Poživatelé starobního důchodu mohou při zachování nároku na výplatu důchodu po 

dobu dvou let počítaných od 1. ledna 1998 (viz zákon č. 134/97 Sb.) nikoli od vzniku 
nároku na tento důchod podle § 29 zákona o důchodovém pojištění (t.j. dosažení 
"řádného" důchodového věku), nýbrž od 1. dne kalendářního měsíce, v němž tento 
nárok vznikl, mít příjem z výdělečné činnosti jen při zachování dále stanoveného 
omezení. Jde-li o poživatele starobního důchodu konajícího závislou činnost, nesmí 
jeho hrubý měsíční výdělek přesáhnout dvojnásobek ŽM jednotlivce, který není 
nezaopatřeným dítětem, tj. 6.860 Kč měsíčně (dosud 6.080). Pokud je takový poživatel 
důchodu osobou samostatně výdělečně činnou, náleží mu výplata starobního důchodu, 
jestliže příslušný dvojnásobek ŽM není nižší než měsíční vyměřovací základ, z něhož 
je povinen platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění: nárok na výplatu 
starobního důchodu je takto u něj omezen, a to opět v důsledku zákona č. 134/1997 Sb., 
j iž jen po dobu dvou let počítaných výše uvedeným způsobem, avšak rozhodující je 
částka ZM platná k 1. lednu kalendářního roku, v němž tyto zálohy platí. Pro takto 
výdělečně činné osoby se tedy l. dubnem 1998 jejich podmínky nemění. 

Zvýšení důchodu pro bezmocnost. 
Bylo-li j iž zvýšení přiznáno, mění se toto zvýšení od nejbližší splátky důchodu 

splatné po dni. ke kterému se ŽM - z tohoto částka na osobní potřeby osoby zvyšuje. 
Protože se tedy částka od 1. dubna 1998 zvyšuje na 2.130 Kč. činí zvýšení důchodu 

pro bezmocnost nově měsíčně 
- při částečné bezmocnosti 20 % této částky, tedy na 426 Kč 
- při převážné bezmocnosti 40 % této částky, tedy na 852 Kč 
- při úplně bezmocnosti na 75 % této Částky, tedy na 1.598 Kč 

O úpravu není třeba žádat, plátci důchodu ji provedou automaticky. 
Příjemci dávek sociální péče, kterým tyto náleží z důvodů sociální potřebnosti, 

sociálních dávek z důvodů péče o osobu blízkou a jinou osobu, budou s úpravou 
seznámeni ROZHODNUTÍM. Na řízení o poskytnutí těchto dávek se vztahují obecné 
předpisy o správním řízení - SPRÁVNÍ RAD. 

J. Forst 

Vážení spoluobčané, 
v poslední době se množí případy krádeží v bytech i rodinných domcích, ať už přímo 
ve městě, či v okolních obcích. Tato kriminální činnost má jedno společné. 

Prvním projevem takto motivovaných činů obyčejně bývá podomní prodej 
nejrůznějšího zboží. Prodavači, Často příslušníci jiných národností či etnik, využívají 
nepozornosti občanů, kteří tak často bývají okradeni už v momentě, kdy zboží nakupují 
nebo prohlížejí. Součástí strategie těchto "prodejců" bývá také vytipování určitých 
domácností, které potom "navštíví" ještě jednou, tentokrát bez přítomnosti majitele 
bytu nebo nemovitosti. 

Tyto případy se značně rozšířily a stávají se společensky velmi nebezpečné. Nejenže 
tímto článkem občany varuji, ale také zároveň prosím o spolupráci. Pokud budete mít 
nějaké podezření na osoby, které tu popisuji, informujte neprodleně policii na lince 
158.. Chráníte tak majetek svůj. ale i majetek svých spoluobčanů. 

Jiří Vrána 
OO Policie ČR Ledeč n.S. 

ZPRÁVYZ RADNICE 
- 11.3. 1998 byl na MZ projednán a schvá-

len rozpočet na r. 1998 s plánovanými 
příjmy a výdaji ve výši 38,9 mil. Kč. 
"Balíčková" vládní opatření způsobila 
snížení rozpočtu oproti loňskému roku o 
3,6 mil. Kč. Ke zveřejněnému návrhu 
rozpočtu nepřišly z řad občanů žádné 
připomínky. 

- MZ schválilo záměr zahájení řízení 
změny územního plánu ve prospěch 
výstavby supermarketu Jednota - Marek 
na Husově náměstí v prostoru dnešního 
autobusového nádraží. 

- MZ uložilo vedení města zahájit jednání s 
příslušnými orgány ohledně ukládání 
radioaktivního odpadu z atomových 
elektráren v okolí Ledče nad Sázavou. 
Tento úkol vznikl na základě vystoupení 
p. Stručovského na MZ. 

- MZ schválilo odprodej 13.770 ks akcií 
Kovofiniš a.s. Ledeč nad Sázavou s tím, 
že realizace odprodeje proběhne v síti RM 
- S Y S T É M . U v e d e n é m n o ž s t v í 
představuje 5 % všech akcií a jen touto 
nepatrnou vahou mohlo město ovlivňovat 
vývoj v a.s. Kovofíniš. 

- Z Hospodářských novin máme informaci, 
že dojde k výrazné redukci finančních 
úřadů. 1 když FÚ v Ledči nad Sázavou 
není nejmenší, vedení města má o jeho 
existenci obavu a proto podniká všechny 
nezbytné kroky k jeho udržení. Jeho 
e v e n t . z r u š e n í by by lo v na š i ch 
podmínkách špatné dopravní obslužnosti 
značně nevýhodné pro všechny občany a 
městu by to přineslo další snížení 
daňových př í jmů a zvýšení už tak 
vysokých nákladů (v r. 1998 - 800 tis. Kč) 
na dopravní obslužnost. 

POZVÁNKA NA 
MÁJOVÉ AKCE 1998 

1. máj v Ledči nad Sázavou 
I letos, stejně jako pracující v ostatních 

zemích světa, oslavíme Svátek práce. 
Tento den je výrazem obhajoby lidské 

důstojnosti, vyjadřuje snahu po uchování 
smyslu lidské práce, po jejím skutečném 
docenění. 

V době nejistot a sociálního strádání je to 
požadavek nad jiné aktuální. 

Chceme, aby ti, kdož usilovnou prací 
vytvářejí skutečné hodnoty, mohli žít bez 
obav z toho. co přinesou příští týdny a 
měsíce. 

Tak jak tomu bude na řadě míst po celé 
České republice, i my 1. května vyjádříme 
svůj postoj k politice současné vlády. 
Symbolika Prvního máje se tak v posled-
ních letech vrací ke svému původnímu výz-
namu. 

Zahájení prvomájové manifestace bude 
v Ledči nad Sázavou u městského kina 
v 10.00 hodin. 

Pietní akt u příležitosti 53. výročí 
osvobození naší vlasti od fašistické 
nadvlády. 

Zveme Vás k účasti na pietním aktu -
položení květin u památníků padlých v 
Ledči nad Sázavou. 

Sraz účastníků je 8. května v 9.00 
hodin u starého hřbitova. 

Na obě akce srdečně zvou 
KSČM - ZO Ledeč nad Sázavou 
Společnost přátel národů východu -
pobočka Ledeč nad Sázavou 



PSAL SE ROK... 
V letošním roce oslaví své jubileum kamenný 

most pres hluboký' příkop k ledečskému hradu. 
Právě před 160 lety, v roce 1838, zde tento most 
0 pěti okrouhlých obloucích vznikl. Hrad tehdy 
nepatřil k městu Ledči, ale pod Horní Ledeč. 
Majitelem panství byl v té době Řád zchudlých 
šlechtičen v Praze, pro který- ho v roce 1753 
zakoupila císařovna Marie Terezie za 240 tisíc 
zlatých rýnských. 

Délka mostu je 53 m a v nejvyšším bodě je 13 
m vysoký. Šířka vozovky 3,85m umožňovala 
vjezd i těch největších vozů a kočárů. I dnes zde 
projedou i nákladní vozidla. Pod dlažbou vede 
1 vodovodní potrubí pro zásobování hradu pitnou 
vodou. 

Je zajímavostí, že při stavbě mostu přišel o ži-
vot i náhodný divák, ledečský měšťan Václav 
Křemel, který- byl zasažen svalivším se kamenem 
a usmrcen. I dříve však zde asi stával padací most, 
kterým se z hradu vyjíždělo, ale trochu níže k se-
veru, kde byl příkop nejužší. 

Raritou je, že o 64 let později byl pod mostem 
proražen italskými dělníky tunel s hlubokým 
zářezem pro vznika j íc í posázavskou dráhu 
Kácov-Ledeč-Světlá. • • • 

V roce 1908 bylo na ledečském náměstí 
i n s t a l o v á n o p r v n í c h pět l a m p v e ř e j n é h o 
osvětlení. Tyto lampy, značky LUX, byly na 
petrolej a náklad na jejich pořízení a postavení 
byl 2.416 korun. • • • 

Na podzim 1908 byla v Ledči uspořádána 
jubilejní výstava soudního okresu ledečského 
a dolnokralovického. Výstava se konala v učeb-
nách měšťanské školy v Komenského ulici a na 
poli při silnici do Habreku, kde tehdy ještě 
nestály domy. Bylo zde vystavováno vše o ze-
mědělství, zvířectvu, plodiny, hospodářské stroje, 
zahradnictví, lesnictví, sklářský a kamenický 
p růmys l , h o s p o d á ř s k á l i te ra tura a ukázky 
řemeslných prací celého okresu. Mimo to byly 
v jedné místnosti vystaveny starožitnosti, sebrané 
ve zdejším okresu. Část zisku z výstavy byla dána 
na zřízení muzea politického ledečského okresu, 
které v té době bylo umístěno v Dolních Krá-
lovicích. • • • 

Právě před 120 lety, v roce 1878, bylo upra-
veno nábřeží řeky Sázavy pod ledečským hra-
dem. D o s a v a d n í ú z k á v o z o v á ces ta byla 
rozšířena, k tomu účelu byla odlámána i část 
skály a břeh řeky regulován. Do té doby tady ro-
stly vrby a olše. 

O 10 let později v r. 1888 se podobných úprav 
dočkala i Pivovarská ulice a cesta na Kozlov. • • • 

21. -23 . dubna 1948 se v Ledči konaly odvody 
branců. Celkem jich bylo 28, z nichž 22 bylo 
odvedeno. • • • 

Poněkud kuriózně působí záznam v kronice, 
který- vypovídá, že 30. dubna 1948 havaroval na 
motocyklu na náměstí Svobody pan Novák z Ko-
zlova. Při tehdejším provozu to jistě byla událost. 
Dnes už máme na nehody zvláštní (černé) 
kroniky. S panem Novákem to dopadlo dobře -
byl jen lehce zraněn. • • • 

V dubnu 1928 si ledečtí požárníci, tehdy Sbor 
dobrovolných hasičů, jako první v tehdejším 
ledečském okrese, zakoupil za 160.000 korun 
automobilovou motorovou stříkačku, která tehdy 
byla nejvýkonnější a nejmobilnější v celém kraji. 
K jejímu praktickému vyzkoušení se naskytla 
příležitost hned v následujících týdnech, kdy 
došlo ke třem požárům v okolních vesnicích. • • • 

Před 150 lety postihl naše město veliký' požár. 
Vyhořela při něm celá severní strana náměstí. 
Zachována zůstala jen budova, kde nyní sídlí 
gymnázium. OK 

OSTEOPOROSA A OSTEOMALACIE - pokračování 
Nesnášenlivost mléka a následně jeho snížená konzumace vedoucí k rozvoji osteoporosy je 

zjistitelná: 
- laboratorně - malý vzestup cukru v krvi po konzumaci mléka 
- rentgenem žaludku - zpomalené vyprazdňování 
- rentgenem tenkého střeva - urychlený transport počátkem střeva, jakoby se bránilo přísunu 

mléčného cukru a odsunuje obsah dále 
- odebráním vzorku střeva a vyšetřením pod mikroskopem 
- izotopovým vyšetřením se sledováním C02 ve vydechovaném vzduchu po podání mléčného 

cukru. 
Praktické řešení nesnášenlivosti mléka spočívá pro pacienta 
1) V dietních opatřeních - omezení sladkého mléka, povolují se mléčné produkty vzniklé 

kvašením - kefír, kyselé mléko. Dále se obsah laktosy snižuje při zrání sýrů - doporučuje se 
tavený sýr, eidam. 

Toleranci mléka můžeme zvýšit různými opatřeními: 
a) Vždy pít mléčný výrobek až po hlavním jídle a dle možností si lehnout na levý bok - zpomalí se 

vyprazdňování žaludku a sníží se zatížení střeva laktosou. 
b) Lépe se snáší mléko tučné, resp. šlehačka, protože tuk zpomaluje vyprazdňování žaludku. 
c) Vyprazdňování se zpomaluje též u mléka s čokoládou. 
d) Lépe je tolerováno oslazené mléko, vedoucí k menší sekreci vody do střeva. 
e) Podáváme mléko s čajem, který zpomaluje střevní pasáž. 

2) Konzumujeme mléko zbavené laktosy - výrobek NUTRODRIP. 
3) Přidáváme enzym laktasu do mléka určitou dobu před jeho použitínr Enzym rozloží 

mléčný cukr. Je obsažen v přípravku LAKTOZYM. Vyskytuje se ale i v přírodě - hlavně 
v jádrech meruněk, broskví a nejméně v jádrech jablek. 

4) Podáváme v tabletách tzv. laktobacily - mikroorganismy, které spotřebovávají při 
kvašení mléčný cukr. (K dostání v lékárnách). 

5) Doporučujeme konzumovat mléko stále od raného dětství - zůstává dobře tolerováno. 
6) Přijímáme kalcium nemléčného původu - hlavně přichází v úvahu mák, dále lískové 

ořechy, mandle, sardinky a ostatní íyby požíváme s kostmi, a dále luštěniny. Nevhodný je 
žloutek pro vysoký obsah cholesterolu. Problémem u uvedených potravin je vysoký obsah 
tuku, takže ne vždy jsou snášeny ve větším množství. 

Příště o faktorech zvyšujících vstřebávání vápníku. 
MUDr. Jaroslav Šedivý 

LETOS PO OSMADVACÁTÉ 
Zas klouzám po úbočí stěn 

emailovou stezkou k řeky toku: 
jdu, Doubravko, v Tvé pohlédnouti oči 
a poslechnout si písniček Tvých sloku.. " 
Těmito veršíky z půvabné knížky profesora Františka Boštíka na chotěbořském 

gymnáziu začínáme své každoroční, už tradiční jarní putování údolím Doubravy. Dole. 
kde pod Chotěboří stával na říčce Hořejší mlýn. rodiště spisovatele Ignáta Hermanna. 
Nezůstalo nic po tom stavení, jen fotografie s pamětní deskou na průčelí budovy 
mlýna. Ale vracíme se tam pokaždé zjara, dříve, než začnou jiné výpravy do přírody. 
Řekněme turistické - ale tak docela to není. Dnes už tradiční první jarní výprava by 
měla být v pořadí osmadvacátá sem na Doubravku a patří k jiným tradičním výpravám 
ledečských Old-skautů, stejně jako vánoční "Melechovská" - a ta bude dokonce již 
třiatřicátá. 

Každoročně s sebou bráváme knížku "U zpívajících vod" - tak se totiž jmenuje 
knížka veršovaných pověstí z povodí řeky Doubravy, kterou autor něžně oslovuje jako 
Doubravku a j e třeba říci, že i nám se to tak více líbí. Je tam zachyceno tolik hezkých 
pověstí: o boji vodníků u Točivého víru. Čertově stolku, Sokolohradu. Mikšově jámě -
a to vzpomínám jen na úsek řeky mezi mlýnem a Bílkem - stanicí na trati z Havlíčkova 
Brodu do Pardubic. Protože je času vždycky dost a nám nejde jen o lov kilometrů, jak 
při běžné turistice bývá obvyklé, čítáme si ty pověsti a radujeme se z čistého prostředí 
této přírodní rezervace, která je částí chráněné krajinné oblasti. I když v řečišti není tak 
docela čisto a objeví se i zde mnohé, co sem nepatří a hyzdí skalami sevřené údolí řeky. 
Jistě ne od procházejících vyznavačů krás Doubravky, protože ti s sebou nenosí 
pneumatiky a pytle s odpadky. 

Na začátku cesty přidáváme svůj kámen na mohylu, kterou zde "Všem věrným" s 
letopočtem 1920-1990, založili junáci, kterým je ochrana přírody jedním z bodů 
Zákona. 

Rovné části upravené stezky se střídají se strmými úseky stoupání, leckde 
usnadněného upravenými schody, nebo jen stupni z balvanů, kde o bezpečnost se stará 
místy i kovové zábradlí na nejnebezpečnějších úsecích cesty. Někde řeka plyne širším 
korytem, ale jsou i úseky, kde se prodírá kamennými vraty jako hučící vodopád 
zpěněné vody. Či sutí balvanů. Ale není to jen mimořádná krása krajiny, co tu stojí za 
zastavení. Pozornému neujdou zajímavé rostliny, mechy, ptáci, či jiní živočichové. 

Tady pro členy OS-37 Ledeč začíná období jarního "otvírání studánek", výprav do 
přírody, která nám je však otevřená a blízká po celý rok. Ať je to zde. v našem kraji, 
jistě bohatém na přírodní krásy, nebo třeba na Šumavě, kam nás vábí cesty ke skrytým 
mokřinám a slatím, pramenům Vltavy i nesčetných potoků, tam, kde u lesních cest 
můžeš potkat "umrlčí prkna" i zbytky zaniklých vesnic a samot. Ještě se najdou místa, 
která nejsou narušena divokými skládkami - dokonce i tady. v okolí našeho města. Jen 
se nesmíte jít podívat třeba nad lom v Podhájí a nebo po městě po oblíbených (?) 
pivních slavnostech. Old-skauti Ledeč 

KOUPÍM 
starší funkční fotoaparát 

PRAKTICA. 
Adresa v redakci 

Ledečských novin. 



BLÍŽE KE KLIENTŮM 

Dne 16.3. 1998 byla otevřena kancelář 
Všeobecné stavební spořitelny Komerční 
banky a.s. v Ledči nad Sázavou (dále jen 
VSS) a při této příležitosti j sme se zeptali 
oblastního vedoucího VSS p. Rudla: 

V minulých dnech jsme se dočetli v 
C e s t ě V y s o č i n y o ú s p ě š í c h V S S . 
Navazuje otevření kanceláře v Ledči 
nad Sázavou na tuto skutečnost? 

Ano samozře jmě . Dočet l i j s t e se 
mimo jiné, že VSS uzavřela v roce 1997 
stejný počet nových smluv (109.000) 
j ako v roce 1996 a že prakticky na 
k a ž d é m o k r e s e m á m e o t e v ř e n o u 
kancelář. V Ledči je tato kancelář první 
na okrese Havlíčkův Brod a věřte, že v 
tomto roce nebude jediná. 

Jaký byl první den, kde a kdy vás 
najdeme? 

To jsou tři otázky najednou, takže: 
První den nás velmi příjemně překvapil 
navštívilo nás 25 zájemců a uzavřelo se 8 
nových smluv, škoda, že v následujících 
dnech jsme museli provoz pro stavební 
úpravy okolí omezit. Najdete nás v I. 
pa t ř e b u d o v y č .p . 139 na H u s o v ě 
náměstí, tj. v rohu u prodejny MAGNET, 
nejlépe to poznáte podle bílého praporu s 
modrou pyramidou, přičemž pravidelná 
pracovní doba je: 

pondělí a středa od 9.00 do 17.00 
hodin, 

pátek od 9.00 do 14.00 hodin. 
Zveme na návštěvu všechny zájemce 

0 stavební spoření. 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ 
v Ledči 

7. 3. 1998 se konala výroční členská 
schůze ZO ČSCH v Ledči nad Sázavou. 
Z j e j í ho j e d n á n í vyplynulo , že tato 
zájmová organizace je jedna z nejlépe 
fungujících v Ledči nad Sázavou. V sou-
časné době má 31 členů, z toho 28 
dospělých a 3 mladé chovatele do 18 let. 
Č l e n o v é se z a b ý v a j í c h o v e m 
čistokrevných zvířat, zejména králíků, 
drůbeže, holubů a okrasného ptactva. 
V loňském roce byla v provozu líheň naší 
organizce, která vy líhla více než 6.000 
k u ř a t č i s t o k r e v n ý c h p l e m e n p r o 
chovatele v celé ČR. Vrcholnou akcí 
loňského roku byla výstava drobného 
zvířectva v říjnu v chovatelském areálu 
v Koželské ulici, kde bylo vystaveno 
celkem 800 zvířat chovatelů z celé ČR. 
Tato výstava byla veřejností velmi dobře 
hodnocena. Výstava podobného rozsahu 
je plánována i na říjen letošního roku. 

Plánujeme i opravu střechy na budově 
ZO v Čechově ulici. Dalším cílem naší 
organizace v letošním roce bude i zle-
pšení vlastní chovatelské práce, jakož 
1 zapojení do činnosti nových zájemců 
o chovatelství, především z řad mládeže. 
Zájemci o práci v ledečské chovatelské 
organizaci se mohou hlásit u předsedy p. 
Kafky Jar. 

FRANTIŠEK NOSEK - IDEÁL KŘESŤANSKÉHO POLITIKA 
"Žijte ve svém postavení podle víry a uvádějte důsledně svůj život v soulad s tím, več věříte!" 

Těmito slovy burcoval mládež JUDr. František Nosek *), vzorný křesťanský politik a státník, 
spravedlivý a nesmírně pracovitý, skromný člověk. 

Narodil se v Chrudimi 26. dubna 1886 v rodině úředníka finanční správy. Rodina se často z dů-
vodu otcova zaměstnání stěhovala, chodil do školy také v Chotěboři, kde mu v deseti letech 
zemřel otec. S vynikajícími výsledky absolvoval Gymnázium v Chrudimi. V roce 1910 
vystudoval v Praze práva. Po studiích nastoupil místo koncipienta u finančního ředitelství v Praze 
a připravoval se na univerzitní dráhu. Za tím účelem odešel studovat do Vídně a později do 
Wůrzburgu, kde se obíral problémem kapitálových daní. 

Poněvadž viděl, jak je zapotřebí se zabývat veřejnými věcmi na obranu katolíků, vzdal se 
původního záměru a vstoupil na politickou scénu. Politickou činnost považoval za závazek ve 
svědomí. Ve věku 34 let se stal poslancem parlamentu a v této funkci setrval až do své předčasné 
smrti dne 17. dubna 1935. Krátce na začátku roku 1926 byl ministrem vnitra, od října 1926 až do 
prosince 1929 ministrem pošt a telegrafů. Vedle činnosti politické se František Nosek věnoval 
práci hospodářské, sociální, charitativní a výchovné. Každou práci stavěl na úhelném kameni 
zákona Božího - říká o něm dobová biografie. 

Z hospodářské činnosti byl pověřen úkolem dát do pořádku finance Svazu hospodářských 
družstev. Úkol se mu podařil a dr. Nosek zakládá další lidové záložny a kampeličky. Při jeho úmrtí 
Ústřední záložna lidová shromažďovala asi 100 družstevních záložen. Podílel se na založení 
Charitasu s moderní tiskárnou. Roku 1923 řekl při projednávání úpadku banky Bohemia (to se 
opakovalo v roce 1995) v parlamentu: "Jsou to momenty mravní, které vedle hospodářských 
důvodů mohou napravit současné neblahé poměry'1. 

Byl úzkostlivým strážcem nepolitického charakteru Sdružení katolické mládeže a jiných 
katolických spolků. Některým stranickým kolegům bylo jeho jednání nepochopitelné, zdál se jim 
příliš dobrý, spravedlivý a zbožný. Pro mládež pořádal dny hospodářské a výchovné práce. Např. 
v Ledči nad Sázavou 11.10.1931 se jich zúčastnilo 80 mladých, 22.10.1933 v tehdejším 
Německém Brodě též 80 účastníků, v Přibyslavi 5.11.1933 - 90 účastníků, v Chotěboři 8.10. i 933 
asi 110 mladých a opět v Ledči nad Sázavou 14.10.1934 - 90 účastníků. Je obdivuhodné, jak 
dokázal zvládnout, samozřejmě mimo úkoly jiné, v letech 1928-1934 přibližně 110 přednášek po 
celých českých zemích s účastí přibližně 27.500 mladých lidí. 

Zúčastňoval se sjezdu mladých, např. v Nížkově 13.7.1930 byla vykázána přibližná účast 
1.500 mladých lidí nebo 18.5.1930 v Chotěboři 600 účastníků. Hluboce si uvědomoval, že jedině 
zásadově, mravně a křesťansky vychovaná mládež bude zárukou šťastné budoucnosti národa. 
V tom smyslu neúnavně budoval domy pro prázdninové kolonie v Jílovicích u Třeboně, ve Dvor-
ku u Přibyslavi (bohužel, dnešní stav!) ave Skalici u Litoměřic. 

Ve snaze pomoci starým osamělým ženám a opuštěným dětem, založil spolek Družina sv. Klá-
ry a po úmorné práci vznikly Domovy sv. Kláry v Litomyšli, Nasavrkách, Březnici, Kbelích 
u Prahy a Hostomicích pod Brdy 

Kouzlo osobnosti Františka Noska spočívalo v jeho neokázalém srdečném vystupování a hlu-
boce mravně prožívaném křesťanském přesvědčení. Inspirován ideály sv. Františka z Assisi, 
ideály poslušnosti, chudoby a prostoty, dosvědčoval svým obětavým a příkladným životem. 

Práci ctil a vedl k ní i svou mládež: "Poslední cihlářský dělník, který svědomitě promísí hlínu 
a zpracovává cihly tak, aby byly opravdu dobrým stavivem, činí-li tak s úmyslem práci vykonávat 
řádně, jako Bohem svěřený úkol, má dle křesťanské pracovní etiky před Bohem funkci 
významnější, než mnohý veřejně politický nebo diplomatický pracovník, jehož jediným vůdčím 
pracovním motivem jest časný zisk a osobní sláva". 

Je potěšující, že osobnost dr. Noska proniká i do současné hospodářské sféry. Hospodářské 
noviny loňského roku z 13. května na str. 10 referují o mezinárodní konferenci k etice v podnikání, 
která se konala dne 10.-12. dubna 1997 v Hradci Králové za účasti představitelů z ČR, Německa, 
Anglie a Skotska. Referát končí takto: "Na okraj lze uvést, že konference se konala krátce před 
výročím úmrtí JUDr. Františka Noska, poslance a ministra Československé republiky, který je od 
ledna loňského roku kandidátem na beatifikaci (beatifikace - vyhlášení za blahoslaveného) za 
mravní přínos v oblasti podnikání a veřejné správy". 

Dále pro zajímavost uvádím, že tato osobnost první republiky, zdánlivě nenápadná, dnešním 
žargonem by se dalo říci, že nebyl mediální hvězdou, se nedostal do tak renomované publikace, 
jakou je encyklopedie "Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století" (vydalo LIBRI, Praha 1994). 
Pro úplnost dodávám, že v rejstříku vlád od r. 1918-1992 jeho jméno figuruje, ne však 
samostatným medailonem. To se ale dostalo jeho jmenovci - Václavu Noskovi - svými morálními 
vlastnostmi protipólu JUDr. Františka Noska. 

Také občané města Ledče nad Sázavou možná vzpomenou, že před 9-ti lety, 13. srpna 1989, 
zorganizovala lidová strana přednášku "Dr. František Nosek - křesťanský sociální politik", s úča-
stí přibližně 30 členů a příznivců lidovců. Přednáška se konala na tehdejších "statcích", dnes 
expozitura Agrobanky. Přednášejícím byl pan Milan Šulc, dnešní ředitel Hospodářské komory 
v Havlíčkově Brodě. Slávek Poborský 

*) Pozor nezaměňovat s Václavem Noskem 1892-1955, československým komunistickým politikem, 
poúnorovým ministrem vnitra, spoluzodpovědným za teroristickou činnost státní bezpečnosti. 

VŠECHNO JE JINAK 
Pohádka o víle Lesaně pokračuje, neskončila špatně! Paní Doubková se má v lé-

čebně dobře a stav se zlepšil. Po nějaké době se vrátí domů, kde pro ni byl její byt 
uklizen a upraven. Dostane opatrovníka, aby pod kontrolou brala léky. Barák na 
náměstí jí zůstane. Tak mají všechny pohádky končit - dobře, že ano, kočky? 

Ale prý mi do toho nic není . . . 
Jana Prchalová 



DĚTSKY KARNEVAL V KAMENNE LHOTĚ JAKO ZNAMENÍ RADOSTI 
Zapomenete na všechnu realitu tam venku, ve 
světě, a přijímáte dětskou hru, která se stává 
léčivou vzpomínkou na šťastnou hru vlastního 
dětsví, které umělo nezkaleně vidět radost 
vloženou do stvoření. Barevný karnevalový 
větrník víří, sukničky se nabírají, koudelnaté 
vlasy vlají, kabátce nadouvají a vy si uvě-
domujete, že nejvíce jsme otevřeni zázračnosti 
a hravosti světa právě tehdy, když se rozejdeme 
se všemi racionálními měřítky a vkročíme do 
toho, co je bezmezné a svobodné. 

Kapela má přestávku, masky, držíce se za 
ruce, ochabují a zastavují svůj rozjetý 
^kolotoč" mezi fáborky a výzdobou. Částečně 
se odmaskovávají a pod nimi zase poznáváme 
přešťastné tváře dětí, které jdou po tanci 
svorně čekat frontu na párek. Odnášejí si ho 
pak na tácku do hloučků svých rodičů 
rozesetých kolem stolů. Některým drabánům 
však cestou párek poskakuje a nakonec 
vypadává na zem mezi konfety, kde onu 
neposednou teplou nožičku honí. V této 
přestávkové chvíli teprve vidíme, jak jsou 
všichni, děti i jejich rodiče, svátečně oblečeni, 
jak i restaurant září svátečností a novotou. 
Prostě se dětská vlna radosti rozlila do všech 
stran. 

Vzdejme chválu kamenolhotským za to, že 
nezapomínají na děti a na hru. A hostinci 
U Urbanů za to, že je dobrým hostitelem 
domácích i poutníků kolemjdoucích. 

Miloš Doležal 
kresba Jiří Bašta 

Ves Kamenná Lhota se jak jizva táhne do 
strmé stráně. Stavení jsou pevně usazena do 
svahu a od spodního rybníku stoupají a vy-
bíhají do hůryjak schody Na nakloněné návsi, 
ze které můžete vidět do otevřeného kraje, 
stojí kaplička, kamenná stéla-pomník padlým 
a také hostinec U Urbanů, živé to srdce 
vesnice. Prostor, který zve dovnitř. Nemůžete 
jít kolem a nevstoupit. Je neděle 8. března 
1998, mraky splašeně a jarně obtěžkány letí 
krajinou, světlo je v několika bodech 
prosvěcuje. Otevřete dveře do lhotského 
lokálu, vcházíte a žasnete. Dětský karneval 
přivedl dovnitř celou ves, lokál i sál je naplněn 
ději a pohyby, dětičky v důmyslných maskách 

(žádné kupované trapnosti a umělotiny, ale 
většinou vyráběné a šité doma, což je vždycky 
lepší) rejdí, tancují, radují se, rodičovští 
opatrovníci je pozorují, tu usrkují z pohárů, tu 
utírají zpocená čela dětí, a pobrukují si s ka-
pelou. Najednou vidíte celé společenství obce, 
které se nechává unášet magickou a kouzelnou 
hrou masek ^nových" to bytostí. Pohádkový 
svět tančí pod pódiem na sále. Baba Jaga, 
Princezna s korály, Kat v kukle, Vodník, 
Mourek s ocáskem, Dědek, Víla v modrých 
šatech, Šašek, Indiánka prsatá a další a další. 
Přivřete-li oči, promění se vám rej masek v ba-
revný větrník, kteiý se točí a točí, nabírá na 
rychlosti, jakoby do něj foukal vichr. 

PŮJDEME NA POUT 
Andulko má milá, 
kdepak jsi chodila? 
"Byla jsem na pouti 
u svaté Doroty, 
tam jsem se modlila. 

Za koho jiného 
než mého milého: 
abych ho dostala 
za svého manžela 
do lože bílého". 

Po celé naší zemi jsou rozseta místa, ku kterým rok co rok mířily stovky, ba tisíce 
poutníků. Dneska už ani nevíme, proč naši předkové zvolili zrovna tato návrší, studánku či 
kostelík, aby se k němu uchylovali se svými bolestmi a nejtajnějšími přáními. 

Účast na pouti i dnes znamená vybočení z běžného způsobu života. Původní duchovní 
prožitek přeci ustoupil komerci a rodinné pospolitosti. Jezdíme nebo zveme své příbuzné na 
"poutě", abychom se po delší době pozdravili a užili si toho, co hospodyně v tyto sváteční 
dny nachystaly. Hlídáme děti, aby se na kolotoči se všemi dobrotami rychle nerozloučily. 
Domů odjíždíme přejedení, s výslužkou v tašce a pobledlým dítětem. Kdepak zůstal 
duchovní požitek? 

Protože pouť je dobré povyražení, kam se letos v našem kraji můžete vydat za 
radovánkami: 

Bojiště -19. dubna (14.30 h.) 
Vilémovice - 17. května (14.30 h.; 
Nezdín - 31. května 
Sačany - 28. června (14.30 h.) 
Ledeč - 5. července (9.00 h.) 

Křížová studánka - 2. srpna 
Kožlí - 9/srpna (14.30 h.) 
Hněvkovice - 30. srpna (10.30 h.) 
Chřenovice -4 . října (7.30 h.) 

Údaje v závorce jsou časy bohoslužeb 
OK 

MONOXYLON 95 
Ledečské noviny přinesly ve vánočním čísle 1995 článek účastníka mezinárodní 

expedice Monoxylon 95, MUDr. Vladislava Rogozova. Doktor Rogozov je ledečský 
příznivec a expedice se zúčastnil jako lékař. 

Cílem této expedice bylo přeplout Egejské moře na člunu vydlabaném z jednoho 
kusu kmene. V úterý 17. března 1998 se uskutečnila premiéra nového českého 
dokumentárního filmu o této expedici. Promítání filmu proběhlo ve velké aule Vysoké 
školy pedagogické v Hradci Králové. Po jeho zhlédnutí proběhla beseda s účastníky 
plavby a autorem filmu, Zdeno Zvonkem. -FP-

VELIKONOČNÍ OPERA 
VE SVĚTLÉ N. SÁZAVOU 

Stalo se již tradicí, že o velikonočních 
svátcích zní Světlou n.Sáz. opera, lépe řečeno 
- nejznámější árie a sbory z našich i světových 
oper. Letos to bude již třetí večer tohoto druhu 
a věřte, že bude z čeho vybírat. Na programu 
jsou melodie z opery G. Verdiho Nabucco -
zazní předehra, vstupní sbor a zpěv Zachariáše 
a sbor Židů z třetího jednání opeiy, předehra 
k 3. jednání a sbor z opery Lohengrin Richarda 
Wagnera, z další opeiy G. Verdiho Rigoletto 
bude uvedena árie Ducá. Z klasiky je vybrána 
árie Leporellaz opery Don Giovani. Skladatel 
F. von Suppé je zastoupen předehrou Lehká 
kavalerie. Z české tvorby uslyšíme duet Jeníka 
a Kecala z opery Prodaná nevěsta. Do třetice 
G. Verdi - árie Germonta z opeiy Traviata. 
Z výčtu nemůžeme vynechat ani G. Bizeta -
zazní slavná předehra z opery Carmen, ze 
stejné opery Habanera a Duo Carmen a Don 
José. 

Účinkovat bude výběr sólistů v čele s Ro-
manou Pátkovou - Strnadovou, sólistkou 
Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, 
Michalem Vojtou, sólistou Státní opery v Pra-
ze a Jihočeského divadla v Českých Budějo-
vic ích, Pavlem Vančurou - sól istou 
Severočeského divadla v Liberci a Západočes-
kého divadla v Plzni. Zpívat bude smíšený 
sbor Gaudeamus, jehož sbormistrem je 
MUDr. Milan Bohanes. 

Vše doprovodí velký symfonický orchestr 
REGION Světlá n. Sázavou za řízení šéf-
dirigenta Jaroslava Průši. 

Velikonoční operní koncert se koná dne 
12.4.1998 v 16.30 hodin ve Společenském do-
mě ve Světlé n. Sázavou. Všechny milovníky 
této hudby srdečně zveme. Budete určitě spo-
kojeni. 

Jaroslav Průša 
šéfdirigent 



N A Ř Í Z E N Í 
přednostky Okresního úřadu v Havlíčkově Brodě 
č. 15/96 
vydané na základě ustanovení § 28 odst.4/ písm. b) bod 3. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 
91/1995 Sb.) a v souladu s ustanovením § 3 odst.l/ zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších 
opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, 
kterým se stanovují podmínky k 
ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY 
PŘI AKCÍCH, KTERÝCH SE ÚČASTNÍ VĚTŠÍ POČET OSOB 

ČI. 1 
Účel předpisu 

Nařízení okresního úřadu stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany (dále jen "PO'1) a povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických 
osob, fyzických osob pořádajících akce (dále jen "pořadatelů"), kterých se zúčastňuje větší počet osob. 

ČI. 2 
Rozsah platnosti 

1/Nařízení je závazné pro pořadatele akcí, u kterých se předpokládá účast více než: 
a) 500 osob na volném prostranství, 
b) 200 osob ve stavebním objektu nebo shromažďovacím prostoru. 
2/ Jedná se především o letní kina, přírodní divadla, taneční zábavy, jarmarky, lunaparky, ohňostroje, výstavy, hromadná sportovní a kulturní 
vystoupení, cirkusy apod. 

ČI. 3 
Povinnosti pořadatele akce 

1/ Pořadatel je povinen zřídit požární hlídku, která bude složena z velitele a nejméně dvou členů. Počet členů požární hlídky musí být úměrně zvýšen 
počtu účastníků akce a složitosti místa konání, především s ohledem na zajištění evakuace osob a zahájení hasebních prací. 
2/Jestliže pořadatel uskutečňuje akci v cizím objektu, zřizuje požární hlídku pořadatel akce, pokud se nedohodne se správcem objektu jinak. 
3/Akci může pořadatel uskutečňovat jen v objektech a na místech, která splňují požadavky na bezpečnou evakuaci osob a na příjezd vozidel jednotek 
požární ochrany. 
4/ Pořadatel je povinen zajistit, aby příjezdové cesty k objektům byly volné a použitelné pro vozidla jednotek požární ochrany a aby byl vytvořen 
dostatečný prostor k provedení hasebního zásahu. 
5/ Při stánkovém prodeji (jarmark, burza apod.) musí být stánky uspořádány tak, aby mezi skupinami stánků vznikl dostatečný prostor k zabránění 
přenosu požáru a byla umožněna bezpečná evakuace osob a zajištěn účinný zásah jednotek požární ochrany. 
6/ Při konání ohňostroje a při použití pyrotechnických a jiných efektů musí být tyto práce prováděny jen osobou odborně způsobilou pro tuto činnost 
a se souhlasem obce, na jejímž katastrálním území budou tyto práce prováděny. Provádění těchto prací v souvislé zástavbě nesmí ohrozit její požární 
bezpečnost. Pořadatel musí ve spolupráci s osobou provádějící tyto činnosti zajistit taková opatření, která zabrání vzniku požáru při zalétnutí 
žhavých částic do okolí. 
7/ Při plnění balónků technickými plyny musí pořadatel zajistit, aby byla tato činnost prováděna v souladu s příslušnými předpisy (např. Technická 
pravidla COPZ G 401 01, vylil. ČUBP č. 48/1982 Sb., ČSN 07 8304). Pořadatel nesmí připustit plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem 
tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodík, acetylen). 
8/ Při používání technických stlačených plynů (např. CO :, propan-butan) musí být zajištěna bezpečnost lahví s těmito plyny, a to především 
chráněním proti tepelnému namáhání (sluneční záření apod.) a musí být umístěny ve vzdálenosti nejméně 3 m od otevřeného ohně. 
9/ U lahví s technickými plyny, které ve směsi se vzduchem vytvářejí hořlavou nebo výbušnou směs, musí mít obsluha k dispozici přenosný hasicí 
přístroj s minimální náplní 6 kg C02. 
10/ Pořadatel akce zajistí, aby členové požární hlídky byli označeni červenou rukávovou páskou s nápisem "POŽÁRNÍ HLÍDKA", umístěnou na 
levém záloktí. 
11/ Při pořádání akcí většího rozsahu (okresní a větší význam) je pořadatel povinen projednat zabezpečení požární ochrany s Okresním úřadem -
okresním požárním radou Havlíčkův Brod, který může určit další podmínky pro zabezpečení požární ochrany nebo může pořádání akce zakázat. 

ČI. 4 
Povinnosti požární hlídky 

1/ Členové požární hlídky jsou povinni: 
a) zúčastnit se odborné přípravy před zahájením akce, 
b) seznámit se s charakterem akce, s objektem nebo prostorem, kde bude akce prováděna, 
c) seznámit se se způsobem vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci, se způsobem a místy evakuace osob, zejména osob s omezenou 
schopností pohybu, s umístěním a použitím hasebních prostředků, uzávěrů plynu, vody a hlavního vypínače elektrické energie, 
d) seznámit se s předpisy pořadatele, které upravují zabezpečení této akce, 
e) v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně osob, zamezit vzniku paniky, vyhlásit požární poplach, přivolat pomoc jednotky 
požární ochrany, zahájit hasební práce a dále spolupracovat s jednotkou požární ochrany, 
f) udržovat trvale volný přístup k prostředkům požární ochrany a k hlavním uzávěrům plynu, vody a k hlavnímu vypínači elektrické energie. 
2/ Členové požární hlídky nesmí vykonávat činnosti, které nesouvisejí s plněním jejich úkolů. 

ČI. 5 
S a n k c e 

Porušení povinnosti tohoto nařízení bude posuzováno jako přestupek, pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo trestný čin. Postihováno bude podle 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, nebo jako správní delikt podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, úplné 
znění zákona č. 91/1995 Sb., a zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení. 

ČI. 6 
Závěrečná ustanovení 

1/ Tímto nařízením nejsou dotčeny povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob, vyplývající ze schváleného posouzení požárního 
nebezpečí. 
2/ Ustanovení obecně platných právních předpisů nejsou tímto nařízením dotčena. 
3/ Okresní úřad může stanovit další doplňující podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob. 
4/ Kontrolovat dodržování tohoto nařízení je oprávněn podle zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona č. 91/1995 
Sb.) okresní úřad - okresní požární rada a v přenesené působnosti městské a obecní úřady. 
5/ Obecní úřady zveřejní toto nařízení způsobem v místě obvyklým. 
6/ Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

V Havlíčkově Brodě dne 17. června 1996 
Ing. Jaroslava Přibylová 
přednostka 
Okresního úřadu Havlíčkův Brod 



JAROSLAV HAŠEK 
V dubnu si připomínáme 115. výročí narození tohoto nepolepšitelného bohéma a tuláka, který 
svůj život zakončil v našem kraji. 
Kromě uvedených přívlastků patří k Haškovi i to, že to byl mimořádně pilný spisovatel a novinář, 
který za svůj krátký život napsal kromě sbírky básní množství fejetonů, povídek a světově 
proslulý a objemný, ač nedokončený román Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. 
Významná data ze života Jaroslava Haška: 
Narodil se v rodině profesora Josefa Haška. Studoval na gymnáziu v Žitné ulici, byl praktikantem 
v drogerii, maturoval na Čs. obchodní akademii v Resslově ulici v Praze. O prázdninách roku 
1900, 1901 a 1902 cestoval na Slovensku, v Haliči a Uhrách. 
V letech 1903-1905 se protloukal jako volně žijící spisovatel celou Evropou. 
V roce 1909 se stává redaktorem časopisu Svět zvířat. Tehdy také začíná jeho spolupráce s ma-
lířem Josefem Ladou v časopise Karikatury. 
23. května 1910 uzavírá sňatek s Jarmilou Mayerovou, dcerou štukatéraNa Vinohradech. 
Na jaře roku 1911 je kandidátem "Strany mírného pokroku v mezích zákona". 
V roce 1911 vzniká literární postava dobrého vojáka Švejka. 
20. dubna 1912 až 1913 se znovu toulá po Čechách se spisovatelem Z. M. Kudějem. 
V únoru roku 1915 byl Hašek odveden k 91. pěšímu pluku do Českých Budějovic a odtud odjíždí 
na Haličskou frontu. 
24. září 1915 přešel Hašek na stranu Rusů. 
Do Prahy přichází 20. prosince 1920. 
14. března 1921 vychází první sešit Haškova románu "Osudy dobrého vojáka Švejka za světové 
války". 
V srpnu 1921 odchází Hašek do Lipnice, kde pokračuje v románu o Švejkovi. 
Zemřel 3. ledna 1923 v ranních hodinách na zápal plic a ochrnutí srdce na Lipnici. 

OK 

ROZLOSOVÁNÍ JARNÍ ČÁSTI FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ 
MUŽI "A" 
Dne: Utkání: Začátek: 
22.3. NE KF-Načešice 15.00 
29.3. NE Polička-KR 15.00 

5.4. NE KF-Chrudim "B" 16.30 
11.4. SO Předměřice-KF 16.30 
19.4. NE KF-Lípa 17.00 
25.4. SO Vamberk-KF 17.00 

3.5. NE KF-Slatiňany 17.00 
10.5. NE KF-LOKO PCE 17.00 
16.5. SO Přelouč-KF 17.00 
24.5. NE KF-Dolní Újezd 17.00 
31.5. NE Králíky-KF 17.00 

7.6. NE •KF-Choceň 17.00 
14.6. NE Týniště-KF 17.00 

MUŽI "B" 
Dne: Utkání: Začátek: 
21.3. SO KF-Lípa 15.00 
29.3. NE G.Jeníkov-KF 15.00 

4.4. SO KF-Víska 15.30 
12.4. N E Okrouhlice-Kf 15.30 
18.4. SO KF-Světlá 16.00 
26.4. NE Habry-KF 16.00 
30.4. ČT Leština-KF 16.00 

2.5. SO KF-Chotěboř 16.30 
7.5. ČT KF-Kožlí 16.30 
9.5. SO KF-Pohled 16.30 

17.5. NE Přibyslav-KF 17.00 
23.5. SO KF-Lučice 17.00 

6.6. SO KF-Štoky 17.00 
14.6. NE D.Město-KF 17.00 

KŘEHKÉ JAKO VZTAHY 
Už se ani moc nepozastavujeme nad tím, že po víkendových dnech nacházíme na 

chodnících i prostranstvích rozbité láhve, zdemolované dopravní značky, rozbité 
informační skříňky. 

Zejména ty posledně jmenované bývají nejčastějším terčem útoků "siláků". 
Opakovaně to bývají skla skříněk určitých politických stran, která vezmou za své. Snad 
by stálo za to připomenout, že všechna tato "okna informací" jsou v majetku města, že 
si tak útočník ve své zlobě (nebo tuposti?) vytahuje a rozhazuje peníze z vlastní kapsy. 
Věděl bych o chytřejším způsobu, jak projevit svou přízeň (nepřízeň) politice, blížící 
se volby jsou v tomto směru na prvním místě. 

Sezona diskoték se blíží a s ní i zvýšené nebezpečí útoků na křehké skříňky. 
Nedávejte na odiv svou nekulturnost a chraňte náš společný majetek. 

OK 

Velikonoční prázdniny 
v ledečském CENTRU DDM: 

ČTVRTEK 9. DUBNA 1998 
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 

Začátek v 9.00 hodin 

ZÁVODY VE CVRKÁNÍ KULIČEK 
O CENU PEPY KULICVRKA 

Začátek v 9.30 hodin 

PÁTEK 10. DUBNA 1998 

VELIKONOČNÍ CHYSTÁNÍ 
- malování vajíček 

- jarní dekorace 
Začátek v 9.00 hodin 

DALŠÍ ÚSPĚCH 
ROCKOVÉ SKUPINY 
PERPETUM D 

Fajn Rock Music j e projekt, který 
podporuje kvalitní českou a slovenskou 
hudbu, zaměřenou na rock a pop. Jejím 
vydava te l em j e F .R .M.Produc t ion -
B e l l a t r i e r e c o r d s . V y d á n í c é d é č k a 
financuje několik sponzorů. Jsou mezi 
nimi i Zemské noviny. Český rozhlas. 
Radiožurnál . Kiss 98 fm, Evropa 2. 
časopis Melodie a další. 

V současné době se dostal na trh již 
třetí kompakt s názvem FAJN ROCK 
MUSIC 3. Mezi jednadvaceti skladbami 
skupin z celé republiky je zde zastoupena 
i ledečská kapela PERPETUM D.... se 
svoj í sk l adbou F a n c o u z k a . Vlas tn í 
skladba této skupiny sklidila j iž úspěchy 
na koncertech kapely. Je vždy žádána 
p u b l i k e m a s k u p i n a j i ča s to mus í 
opakovat. Všechny skladby na tomto 
disku se budou využívat ve vysílání 
Českého rozhlasu. Skupina tak bude 
důstojně reprezentovat svoje město na 
vlnách rozhlasu. -FP-

OPRAVY HROBŮ 

zajistí 

STAVÍ CO 
Zahradní 1156 

Ledeč nad Sázavou 
Tel. 0602/252367 

V LEDČI NOVĚ 
b y l a 1* d u b n a 1 S 9 8 
o t e v ř & n a p o b o č k a 

Jejf s ídlo j e v M o s t e c k é e i t ó č 6 9 
v I. pa t ře . 

Své služby zatím mbizk 
Po *12*16 hodm 
Pá~ 8 -12hodin 



SNÍŽENÍ CENY PALIV 
od 1.4. do 31.5. 1998 

COAL, s.r.o. 
UHELNÉ SKLADY, 
Ledeč nad Sázavou, 
Nádražní 331 

Další služby pro Vás: 
prodej PROPAN-BUTANU, 
výměnný způsob všech 
druhů lahví za nejnižší ceny, 
prodej písků -
štěrků - prosívky, 
zajištění autodopravy, 
technické plyny LINDĚ 

Provozní doba: 
pondělí-pátek 6.00-15.00 
Tel. 0452/620593 
TeL/fax 0452/620531 

VZPOMÍNKA 
Na počátku letošní zimy odešla na 

v ě č n o s t ž e n a ž i d o v s k é h o v y z n á n í , 
l edečská rodačka - A n n a Ne t t l ová . 
rozená Steinerová. Její pouť po tomto 
světě se zastavila v osmdesáti sedmi 
le tech. P rož i l a ne lehký ž ivot , plný 
dramatických změn. Postihl ji holokaust 
a odvlečení do koncentračního tábora, 
který se jí podařilo přežít, ale málem 
skončila svůj život pochodem smrti na 
konci války. Při přechodu z jednoho 
tábora do druhého porodila ve stodole, 
bez světla a vody. chlapečka. Zásluhou 
ostatních žen se jí podařilo zachránit se 
i s chlapcem. Byl to zázrak! 

Většinu svého života prožila v Praze, 
ale na své rodné město nezapomněla. 
Vždy se sem vracela na hrob svého 
tatínka a navštívit své přátele. 

Anna Nett lová byla poslední žijící 
ženou židovského vyznání z Ledče. Tato 
výjimečná žena jistě zaslouží naši tichou 
vzpomínku. -FP-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 
20. 4. Sodomová Věra, Majerové 655 
21.4. Linek Jiří, Pod Šeptouchovem 32 
22. 4. Kadlec Miloslav, nám. Svobody 503 
28. 4. Vopěnka František, Slunečná 883 
4. 5. Kopecký Jindřich, Na Žižkově 294 
75. narozeniny 
15.4. Kovaříková Zdenka, 

Ke Stínadlům 557 
22. 4. Doležalová Jiřina, Hradní 724 
27 .4. Doubková Vlasta, Heroldovo náb. 136 
1. 5. Alešová Alexandra, Havlíčkova 383 
80. narozeniny 
22. 4. Charvátová Miroslava, 5. května 1202 
29. 4. Hánečka Miroslav, 28. října 548 
7. 5. Čuban Stanislav, Husovo nám. 57 
85. narozeniny 
22. 4. Kutilová Antonie, Soubor 7 
NAROZENÍ: 
3. 3. Popek David, J. Haška 573 
12.3. Červenková Lucie, Na Pláckách 453 
ZEMŘELÍ: 
26.2. Sadílková Marie (1922), 

ul. 5. května 1202 
1.3. Loudát Václav (1924), 

Pod Stínadly 647 
2. 3. Skalická Marie (1925), Stínadla 1096 
2. 3. Kremla Ivan (1929), Habrecká 352 
4. 3. Kubátová Božena (1914), 

Poděbradova 297 
10. 3. Tvrdík Josef (1921), 

Ke Stínadlům 556 
SVATBY: 
21.3. Martina Husáková, Kouty 2 

David Holata, Kouty 7 
21.3. Renata Polanecká, Ledeč n.S. 781 

Pavel Novák, Ledeč n.S. 781 
21.3. Jitka Hrabaňová, Ledeč n.S. 1028 

Pavel Dušek, Ledeč n.S. 109 

Před pěti léty 25. dubna 1993 nás 
navždy opustil dobrý člověk, 
pan Miroslav Exner. 
Všem, kdo si s námi na něj 
vzpomenou, za celou rodinu 
upřímně děkuje 

Libuše Exnerová 

PROGRAM KINA 
květen 1998 
I.5. LEPŠÍ UŽ TO NEBUDE 
20.00 h. Úspěšná filmová komedie 
2 5 ZEMĚ POLICAJTŮ 
20.00 h. Americký vzrušující film 
5 5 PŘEDMĚSTÍ 
20.00 h. Nový americký barevný film 
7 5 LADY A TRAMP 
16.00 h. Krásná pohádka 
9 5 PASTI, PASTI, PASTIČKY 
20.00 h. Český film V. Chytilové 
II.5. ĎÁBLŮV ADVOKÁT 
20.00 h. Film USA - thriller 
14 5 ČESKÁ SODA 
20.00 h. Nejlepší česká filmová "psina" 

všech dob 
16 5 STŮJ NEBO SE 
20.00 h. NETREFÍM 
17. 5. Premiéra české filmové 
20.00 h. komedie 
19 5 ŽIVOT V SEDMÉM NEBI 
20.00 h. Úspěšná americká komedie 
2 1 5 KRAKONOŠ A POSLÍČEK 
16.00 h. Pásmo krásných grotesek pro děti 
23. 5. ŠAKAL 
20.00 h. Americký akční film 
26 5 MICHAEL 
20.00 h. Film USA, 

v hlavní roli J. Travolta 
28 5 DOUBLE TEAM 
20.00 h. Vzrušující příběh o tajných 

agentech 
3 1 5 MÁRVINŮV POKOJ 
20.00 h. Skvělý film o nesobeckosti, 

lásce a humoru 

ZLATÍ HOKEJISTÉ 
YE FOTOGRAFE 

Umkátnlmi snímky '"zlatých h o d l á 
z Nagaraf se m ů m pochlubit Miloš 
Sfkot. Dokumenty z pnjet l hokejistů 
tta Staroměstském náměstí v Praze 
l ttásl|dné t i skové konference m 
Žof lné j sou technicky i tematicky 
velmi zdařilé. Pokud máte zájem, j sou 
k nahlédnutí i ke koupi v drogerií pana 
Sekola na Ilusove láměsií . Nebudete 
litovat a jistč m vyberete. 

DUBEN - LIDOVÉ A CÍRKEVNÍ OBYČEJE 
Nejvýznamněj š ím obdobím j a ra jsou 
Velikonoce. Je zajímavé, že celá řada slavností 
je mimoliturgická. Příkladně slavnost 
vzkříšení, která je oblíbená v celé střední 
Evropě. Z "Božího hrobu" v kostele se 
vyzvedla monstrance s Nejsvětější svátostí 
a také Kristova socha nebo obraz, které se 
v průvodu nesly obcí. V době baroka se nad 
monstrancí nesl baldachýn, průvod se honosil 
četnými korouhvemi, svátečním krojem lidu 
a později uniformami spolků. 
Z h lediska českého lidu bylo 
nejvýznamnějším dnem velikonočního cyklu 
Pondělí velikonoční, i když se k němu žádné 
významné liturgické úkony neváží. Toho dne 
se odbývá pomlázka. Zvyk sám je zřejmě 
velice starého původu, stejně jako zdobení 
vajíček - kraslic. 
Jedna lidová legenda, dokonce z našeho kraje, 
vysvětluje vznik tradice malovat velikonoční 
vajíčka: Když Ježíš se svatým Petrem chodili po 
světě, přišli do jednoho statku a poprosili 

hospodyni o kousek chleba. Ta však neměla 
v celém stavení ani skývu. V tom uslyšela 
kdákání slepice, seběhla ke kurníku a našla vejce. 
Upekla ho v teplém popelu a jím nakrmila oba 
pocestné. Když odešli, chtěla smést koštětem 
pohozené skořápky. Jaké bylo její překvapení, 
když uviděla, že se proměnily ve zlato. Selka 
potom každého pocestného častovala vejci, ale 
žádná skořápka se ve zlato neproměnila. Časem 
začala vejce rozdávat na výroční den návštěvy 
oněch dvou pocestných. 
Od středověku se věřilo, že existují dny, kdy mají 
nečisté síly větší moc než jindy. Takovým dnem 
byl i noční čas z 30. dubna na 1. května. Víra 
v nečisté síly, stará jako lidstvo samo, se časem 
proměnila v pověru, že ďábel může moc na zemi 
uplatňovat pouze prostřednictvím lidí -
čarodějnic. Zvláště staré ženy byly často 
podezírány ze spojení s ďáblem a před uhranutím 
jimi se venkované bránili rozmanitými 
praktikami. Před vrata domu i chléva se položily 
drny. Stavení se kropilo svěcenou vodou, před 

vrata a na dvůr se zapichovaly pruty a pichlavé 
trní, aby se čarodějnice poranila. Lidé věřili, že ji 
lze zahlédnout v noci na křižovatce nebo 
opuštěném místě. 
O půlnoci této "kouzelné noci", kdy měly zlé 
síly moc škodit lidem, daly se nalézt četné 
poklady. Aby se hledající před nimi bránil, 
musel mít při sobě květ z kapradí, svěcenou 
křídu, hostii a další předměty. 
Na závěr bych rád připomněl tři světce, jejichž 
výročí následují v závěru dubna těsně po sobě. 
Ze slavného slavníkovského rodu pocházel sv. 
Vojtěch, který se později stal spolupatronem 
České země. 
Svatý Jiří - neohrožený bojovník za víru - se 
od 12. století zobrazuje na koni jako sličný 
rytíř ve zbroji, jak zabíjí kopím saň. Podle 

Jidové víry se na sv. Jiří otevírá země. Svátek 
byl proto důležitým mezníkem hospodářského 
roku. Posledním je evangelista sv. Marek, 
který provázel jako pomocník apoštola sv. 
Petra. OK 
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