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SVÁTEČNÍ SLOVO BISKUPA JAROSLAVA SKARVADY 

VÁNOCE S ČESKÝMI UPRCHLÍKY 
Mám-li hlas celkem dost srozumitel-

ný, musím za to prý děkovat větrům na 
bojišťských pláních. Demosthenes cvičil 
svůj hlas v příboji mořském, j á jako vřeš-
tící batole jsem prý hned pár měsíců po 
svém narození, které se událo v Praze, 
překř ikoval meluzínu př icházej íc í od 
Melechova. Do Ledče j sem pak jezdíval 
k dědečkovi a babičce na každé prázdni-
ny a vzpomínku na ni j sem si nakonec 
nesl s sebou i do ciziny, kde jsem prožil 
víc než polovinu svého života. Byl jsem 
totiž po čtyřech letech studia v Římě vy-
svěcen v roce 1949 na kněze, a když jsem 
se už těšil, že se v příštím létě do Ledče 
zase podívám, tak mi sklaplo. V červnu, 
kdy j sem si už skoro balil kufry, byl v 
pražské katedrále zatčen tehdejší arcibis-
kup Josef Beran, a j á dostal vzkaz, abych 
čekal, j ak se situace vyvine. 

Jsou lidé. kteří se stydí přiznat, že se 
j im stýská. Mně se po vlasti stýskalo. Zvlášť o Vánocích. V naší koleji Nepomucenum 
v Římě jsme prožívali ještě Vánoce po našem. Když jsem se pak ale dostal do italského 
prostředí, cítil j sem. že je to cizina. Ve farnosti na Benátsku. kde jsem působil, byli na 
mne lidé velmi hodní, chtěli mně dokonce nějak nahradit ztracenou vlast, ale domov to 
nebyl. 

Pak se střídaly Vánoce jednou tam. podruhé jinde, jednou v zamrzlé Skandinávii, 
j indy v rozpálené Brazílii. Dnes bych chtěl vzpomenout na Vánoce v roce 1968. Zá-
padní svět byl zaplaven vlnou našich posrpnových uprchlíků, a j á j a k o kněz jsem pova-
žoval za svou povinnost se o ně nějak starat. Bylo nás samozřejmě víc, j á si ale tenkrát 
zvolil Švédsko, které naše lidi dost ochotně přijímalo. Usídlil jsem se tedy u faráře ka-
tolické katedrály ve Stockholmu a vydal se na hledání krajanů. Jak? Vzal j sem si místní 
telefonní seznam a volal j sem na čísla lidí. kteří měli české jméno. To byli samozřejmě 
už lidé ve Švédsku usazení, ale doufal jsem. že mi nějak pomohou. Zavolal j sem na 
první číslo, a odpověděli mi švédsky. N a druhém čísle mi někdo pražským slangem 
řekl, že fízlů má už dost a poslal mne - však si domyslíte kam. Ani na dalších číslech 
jsem neměl větší úspěch. N a pokraji zoufalství jsem udělal poslední pokus - byl jsem 
už u "Z". Nějaký doktor Železný. Tam se mi ozval česky příjemný hlas paní Železné, 
vdovy po jednom českém diplomatovi, který po roce 1948 opustil čs. vyslanectví a pře-
žíval pak. jak se dalo. Jejich syn byl známým očním lékařem a paní Železná mě hned 
pozvala na vánočku, že prý pozve i další Čechy. Byl jsem tedy zachráněn. Dostal jsem 
se pak i do styku s čerstvými uprchlíky a mohl jsem tak slavit půlnoční mši sv. v záchyt-
ném uprchlickém táboře. Bylo tenkrát strašné náledí. Mne však vezl ve vypůjčeném 
voze jeden český- závodník na ploché dráze, jakýsi Milan, a ten jel po tom ledu tak pro-
fesionálně. že nebylo ani možné se bát. 

Češi. kteří přišli před málo dny či týdny z rudého Československa, nebyli samozřej-
mě na katolického kněze zvyklí. Ale Vánoce jsou vždycky Vánoce, a tak si přišli do 
kaple aspoň zazpívat či vyslechnout České koledy. Časem jsme pak měli ve Švédsku 
vlastní misii, vedl j i P. Vojtěch Engelhart. t.č. převor pražského opatství v Emauzích. 
To j e však už j iná kapitola. Pro dnešek vám přeji hodně pravé vánoční radosti. Bůh tak 
miloval svět, že nás chtěl oslovit lidským slovem a milovat lidským srdcem. My, křes-
ťané. v to věříme. A když j e člověk sám a v cizině, může to snad prožít hlouběji a vážit 
si toho ještě víc. Biskup Jaroslav Skarvada 

Na ustavujícím zasedání nově zvo-
leného zastupitelstva byli zvoleni 
noví představitelé města! 

U P O Z O R N Ě N Í 
Městský úřad v Ledči nad Sázavou upo-
zorňuje občany, že 31. prosinec 1998 ne-
bude na MÚ DNEM PRACOVNÍM. 

t r ^ r ^ A r V • » Vazem ctenari! 
Kvapem se blížíme k přelomu tisíciletí, 
odkrojili j sme další rok k tomuto vý-
znamnému předělu. Doufám, že i ten pří-
ští rok zachováte našim novinám svou 
přízeň. Snad Vás neodradí ani malé zdra-
žení (sedm korun za výtisk), za to Vám 
mohu slíbit, že Ledečským novinám hod-
láme přidat na kvalitě papíru i tisku. Ob-
sahová kvalita bude záležet tak trochu 
i na Vás - čtenářích, na Vašich ohlasech 
i příspěvcích. 
N a závěr mi dovolte, abych jménem re-
dakce Ledečských novin popřál všem 
Čtenářům, dopisovatelům a spolupracov-
níkům mnoho zdraví, spokojenosti a vše-
chno nejlepší v roce 1999. OK 

Místní oddělení Policie České re-

publiky v Ledči nad Sázavou děku-

je touto cestou za sponzorský dar 

firmě KROFIAN, která nám věno-

vala do vybavení dva kusy resusci-

tátoru BAUMAN. Děkujeme. 



NOVE TVARE NA RADNICI 
V pondělí 30. listopadu zasedalo v místní soko-
lovně, za účasti veřejnosti, nově zvolené zastu-
pitelstvo. Po téměř třech hodinách jednání a 
tajného hlasování vstoupilo v platnost nové ob-
sazení místní radnice. Starostou se stal pan 
KAREL URBAN (ODS), místostarostou pan 
JAROSLAV POBORSKÝ (KDU-ČSL) 

Radu města doplní: 
MUDr. Jaroslav KROUTIL (ODS) 
Miroslav KOUBA (KDU-ČSL) 
Jaroslav ŽALOUDEK (ČSSD) 

V Zastupitelstvu města Ledče dále zasednou: 
Stanislav VRBA (ČSSD) 
Ing. Hana VÁŇOVÁ (ČSSD) 
Jitka GUNARATNA (ČSSD) 

Rudolf SEVERA (KSČM) 
Stanislav ČUBAN (KSČM) 
Ing. Zdeněk JANÁK (KSČM) 
Mgr. Pavel KOŘENSKÝ (ODS) 
Josef JEŽEK (ODS) 
MUDr. Jan MAŠTALKA (KDU-ČSL) 
MUDr. Jaroslava HORÁKOVÁ (KDU-ČSL) 
Městské zastupitelstvo zvolilo tři zástupce do 
"Okresního shromáždění". Jsou to páni: 
Zdeněk JANÁK 
Karel URBAN 
Jaroslav ŽALOUDEK 
Všem zvoleným blahopřejeme a zároveň pře-
jeme do nového volebního období pevné zdra-
ví a úspěšnou práci ve prospěch Ledče nad 
Sázavou. 

Starosta města KAREL URBAX Místostarosta města JARO SLA I' PO BORSKÝ 

Vážení členové městského zastupitelstva, 
vážení občané města Ledče nad Sázavou! 

Starostu města by měl dělat ten, kdo to umí. Tuto myšlenku jsem řekl několik dnů před dnešní 
volbou redaktorce Novin Vysočiny. Skutečně by tomu tak mělo být. Kdyby na starostu byly školy, 
patrně by přinejmenším měl alespoň vysvědčení. Jinou věcí je to u těch, kteří post starosty vyko-
návali a u voličů a nových členů městských zastupitelstev znovu získali důvěru. V Ledči nad Sá-
zavou tomu zatím tak nebylo a tak po této volbě se dostává do čela radnice osoba, která sice 
nepřetržitě pro město pracuje 15 roků, ale netroufá si říci o sobě, že umí být starostou. Nejspíše 
jde o to, jak mi to řekl pan Kouba, člen MZ s nejvyšším počtem obdržených hlasů. "Vy již jste byl 
ve funkci zástupce dvakrát a je zcela logické, že je na čase obhájit ten post nejvyšší a nebo se zne-
možniť\ Musel jsem uznat, že na tom je dost pravdy a že není dobré ustrnout, avšak jak se s novou 
úlohou vyrovnám, ukáže čas a zhodnotí zastupitelé či občané města. 

Nyní by každý očekával, že zde vychrlím či vysypu z rukávu co všechno zrealizujeme či 
změníme. Nebude tomu tak a musím každému připomenout, že rozhodnutí o tom. co bude, 
mají na radnici zcela jiný průběh než tomu je doma či v soukromých firmách a podobně. Ve 
městě probíhají téměř veškerá rozhodnutí při kolektivním rozhodování a to nejméně v pěti-
členné radě či patnáctičlenném zastupitelstvu. Mojí úlohou však bude předkládání náležitostí 
v časové řadě tak. aby se chod města nezpomalil. Prvořadým úkolem bude sestavení rozpočtu 
pro rok 1999, který napoví, jaká bude výchozí pozice nejen pro zabezpečení chodu úřadu, ale 
především pro možnost realizace významnějších potřeb investic či oprav, především těch, kte-
ré uspokojí či potěší obyvatele našeho města. A zde jsem u nutnosti společně s členy MR vy-
pracovat program pro plnění již v roce příštím a pro následná období, v jistém kontextu s 

/volebními programy politických stran, předložit jej nejen k diskuzi, ale také k přijetí programu 
priorit, která budou pro mne v dalším postupu vedení města závazná. 

Vím, že nejen já, ale i členové MZ, obzvláště ti noví, se budeme muset podrobně seznámit se 
záležitostmi schválenými předchozím zastupitelstvem Jako je prodej městských bytů, či výstavba 
víceúčelové budovy na Husově náměstí v prostoru bývalé tržnice a tato rozhodnutí naplnit. 

Rok 1999, ale i další, budou roky nelehkými, neboť nejen já, ale i všichni naši občané vědí, že 
potřeby tohoto městajsou obrovské a není snad oblasti, kde by nebylo něčeho potřeba. Proto tu 
však jsme a žijeme, abychom výčet těch potřeb za ty čtyři roky zkrátili. Zda se to podaří ve 
významných věcech, či bude sil jen na ty méně významné, ukáže Čas. 

Závěrem bych rád vyzval nově zvolené k tomu, aby byli vedení města nápomocni tak, že 
prosperita města bude vzrůstat. Pokud někdo z těch zvolených bude svoji úlohu chápat pou-
ze tak, že pracovat musí jen ti ve vedení města, protože jsou za to placeni, pak se nemůžeme 
dočkat valného výsledku, protože pro obrovské množství úkolu je potřeba účasti všech, i vás 
občanů, byť to bude přínos jen takový, který je v jeho či vašich silách a možnostech. V čem 
může pomoci i občan? Například v tom, že v nastávajícím zimním období uklidí chodník 
před svým domem, že nedovolí sypat odpad mimo popelovou nádobu a například i v tom, že 
při příchodu na Městský' úřad zvedne oči výš než do výše tak zvaných "zlatých klik" a podí-
vá se do očí lidem, za kterými jde. aby zjistil, že i oni jsou z masa a kostí a že vesměs jsou 
obyvateli tohoto města. 

Do závěru roku 1998 vám všem přeji osobní a rodinnou pohodu, plné zdraví a též to, aby 
konec roku vás utvrdil v přesvědčení, že rok 1999 a další budou stát za to, abychom je žili ve 
společné komunitě našeho města. Karel Urban, starosta 

ZPRÁVY Z RADNICE 
- Společníci FINZA. s. r. o., vedli s členy 

MR informativní rozhovor o prodeji 
části podílů hradu městu Ledeč n. S. 
MZ následně schválilo záměr odkoupit 
25% podíl ve společnosti FINZA, s. r. 
o., od společnosti JAS, s. r. o. 

- MR schválila úpravu cenového předpisu 
slevy pro rok 1999 ve svozu komunální-
ho, separovaného, ve lkoobjemového 
a nebezpečného odpadu studentům. 

- MR schválila výměnu bytu mezi man-
želi Krajíčkovými, bytem v ul. M. Ma-
jerové čp. 667 Ledeč nad Sázavou, a 
manželi Hanáčkovými. bydlícímí v ul. 
Štěpánská 4a Brno. 

- MR na základě návrhu OZP doporučuje 
M Z převzít do vlastnictví města od ZD 
Jedlá vodovod Soubor a Habrek. 

- MZ schválilo odprodej domu čp. 205 
v Koželské ulici (dřívější mototechna) 
společnosti WAN SERVIS, s. r. o. Le-
deč nad Sáz.. za částku 2.055.000,- Kč 
s tím. že tato částka po odečtení daně 
z prodeje nemovitosti bude účelově po-
užita na zahájení stavby "Objekt veřej-
ných služeb a obchodu" (WC + čekárna 
v prostoru starých WC a tržnice). 

- MZ schválilo odkoupení pozemků o vý-
měře cca 520 m2 v místní části Obrvaň. 
které slouží j ako "otočka" autobusů 
a jej ímiž vlastníky jsou fyzické osoby. 

"MĚSTO LEDEČ NAD SAZAVOU 

NA INTERNETU. Od měsíce října 

tohoto roku se také Městský úřad 

Ledeč nad Sázavou připojil k síti 

Internet prostřednictvím ledečské-

ho uzlu Mgr. Pavla Kořenského. 

Adresa schránky elektronické poš-

ty (e-niail) městského úřadu je mes-

to@ledec-net.cz. Veškeré informace 

o městu, zprávy pro veřejnost, zá-

měry a akce města nejdete na infor-

mačních stránkách databáze měst 

a obcí s přesnou adresou 

h t t p : / / m e s t a . o b c e . c z / v y h l e d a t . 

asp?zuj=568988, kam je možné se 

snadno připojit i přes domovskou 

stránku ledečského uzlu s adresou 

http://www.ledec-net.cz, (zmíněný 

odkaz se nachází pod znakem města 

dominujícím této stránce). Nezapo-

meňte si přidat tuto adresu k sezna-

mu Vašich Oblíbených adres!" 

J. Kubistová, MÚ 

mailto:to@ledec-net.cz
http://mesta.obce.cz/vyhledat
http://www.ledec-net.cz


STALO SE ROKU... 
1948 
V roce 1948 měla městská knihovna 236 čtenářů 
a koncem roku 3.176 svazků. Půjčovalo se v úte-
rý-, ve čtvrtek a v sobotu vždy od 13 do 17 hodin. 
Sanitním autem patřícím MNV bylo v r. 1948 
provedeno 318 převozů. 
Několik cen vázaných potravin v prosinci 1948: 1 
kg chleba 4,80 Kčs, mouka 00 - 5,80, mouka hru-
bá 7,-, pšeničná krupice 7,20; brambory 1,50; ho-
vězí maso 35,- až 48,- ; telecí maso 31,50 až 
37,50; vepřové maso 43,- až 64,-; salám 62,-; vuř-
ty 44,-; párky 58,-; vepřové sádlo (syrové) 44,-; 
vepř. sádlo (škvařené) 60,-; máslo 80,-; margarin 
38,-; cukr 15,70; sůl 4,70; hrách 9,20; mrkev 
3,60; cibule 8,60; marmeláda 27,-; 11 mléka (ega-
lizované) 4,20; petrolej 6,50; líh (k pálení) 11,20; 
pivo (přes ulici) 6,40; 1 kus jednotného mýdla 4,-; 
1 vejce 3,30; 1 q kamenného uhlí (průměrné ja-
kosti) 76,-; 1 q hnědého uhlí (prům. jakosti) 52,-
Kčs. 
1958 
Největší úspěch ze všech hraných filmů v tomto 
roce měl z loňského roku opakovaný film "Dobrý 
voják Švejk". Hráno bylo 5 dní, za den 2x až 3x, a 
stále bylo vyprodáno. 
Návštěva v muzeu za rok 1958 je 3.074 osob. Při-
šlo 30 výprav školní mládeže a 36 výprav dospě-
lých. Proti minulým létům je to téměř 
dvojnásobek. 
V tomto roce v Haškově ulici byla postavena ná-
kladem n. p. Kovofiniš velká budova obytná s 24 
bytovkami. K 1. 12. byla dána novým nájemní-
kům do užívání. Koncem roku 1958 byl zřízen po 
úpravách v bývalém hostinci Karly Škvorové u 
nádraží bufet, kde kromě studených jídel bude 
podáváno pivo. 
Jméno přežilo svou dobu 
Jen málokdo z obyvatel ledečského sídliště 
"Rámy" zná původ pojmenování této části města. 
Pochází vlastně už ze 17. století, kdy kromě ce-
chu hrnčířského byli ve městě největšími výrobci 
soukeníci. Na pastvinách, které v té době v mís-
tech dnešního sídliště byly. na rámech sušili a na-
pínali barvená a vypraná sukna. Není jistě bez 
zajímavosti, že i přes velkou cechovní tradici ne-
vyrostla v Ledči n. S. průmyslová textilní výroba. 
Koncem 19. a začátkem 20. století přežívala tu už 
jen malá výroba řemeslná. Poslední soukenický 
mistr, tkadlec František Augusta zemřel právě 
před 70 roky, dne 8. prosince 1928. 

1988 
Slouží už 20 let 
Před 20 lety, 19. prosince 1968, byla překlenuta 
poslední část nosné konstrukce mostu nad přehra-
dou řeky Želivky u Dolních Královic. Most. je-
hož délka je 306 m a výška 60 m, byl budován 
letmou betonáží z předpjatého betonu a byl piv-
ním mostem svého druhu, u něhož se podařilo 
překlenout vzdálenost delší než 100 m. 
Ledečská sokolovna slaví letos už své šedesátile-
té jubileum. Za vydatné pomoci dobrovolných 
brigád členů TJ byla postavena v letech 1927 -
1928 a to podle plánů pražského architekta (le-
dečského rodáka) Svobody. Pivní sokolská aka-
demie v ní byla uspořádána 8. prosince 1928. 

Výzva k váženému občanstvu města Ledče nad 
Sázavou. 
Jsme hrdi na to, že obchody a živnosti našeho 
města jsou schopny dobrou jakostí svých 
výrobků a rozsahem svých závodů soutěžiti s 
podniky velkých měst! Naše živnosti a obchody 
jdou s duchem času a mohou uspokojiti výběrem 
zboží i toho nejnáročnějšího zákazníka. -
Nezapomeňme, že máme k této významné složce 
obyvatelstva města i určité občanské povinnosti. 
Pamatujme, že nákupem u místních živnostníků a 
obchodníků podporujeme hospodářský' rozkvět 
města! Nemaji-li naše závody odbytu, poklesá 
zdroj příjmu a město nemůže splniti naléhavé 
úkoly. - Obraťme se ve všech potřebách s důvěrou 
na naše obchody a živnosti! Obslouží nás co 
nejpečlivěji. Každý peníz, vydaný za zboží do 
jiných měst, ochuzuje nás všechny! - Z rady 
města Ledče n. Sáz. dne 29. listopadu 1937. 
Starosta města: E. Čech, v. r. 

V pátek 27. listopadu ve 14 hodin ochromila dopravu v centru města stávka zemědělců. Okolní 
hospodáři se tak přidali k celostátním akcím na podporu zemědělství v našem státě. Cílené datum 
i čas skutečně vyvolaly místní dopravní kolaps. Efekt stávky není doposud znám. 

Foto: Miloš Sekot 

VSTUP DO DESÁTÉHO ROKU ČINNOSTI 
SVAZU DŮCHODCŮ ČR V LEDČI N. S. 

Přicházejí opět vánoční svátky a další rok 1999. V tomto roce můžeme při výroční schůzi orga-
nizace oslavit i 10 let naší činnosti ve městě. Svaz důchodců České republiky zde byl založen sku-
pinou lidí z klubu důchodců a zaznamenal po roce 1992 značný nárůst členů. V současné době 
máme zaregistrovaných 426 lidí. Desetileté výročí je příležitostí i k bilancování naší činnosti. 

V prvých letech byla realizována podnikatelská činnost. V klubu důchodců byly občanům za-
jišťovány opravy obuvi, elektrických spotřebičů, hodinek, a to i takových, které již nikdo nechtěl 
provádět. Místní klub důchodců, za podpory městského úřadu, byl i hlavním iniciátorem obnovy 
dnes již tradičního Svátku matek v Ledči. V sociálním programu organizace nabízela svým čle-
nům možnost nákupu potravin ve smluvních prodejnách za slevy. 1 když rozsah byl omezen a vy-
cházel z toho, kolik peněz bylo v "kase" organizace, část byla hrazena prodejnami. 

Po celou dobu činnosti klubu důchodců je jeho členům zajišťována rozsáhlá zájezdová činnost. 
Například v roce 1991 se uskutečnily zájezdy do Telče, Prahy a Roztok, Litoměřic a Terezína, do 
Salzburgu a k alpským jezerům. V dalších letech se zájezdová činnost rozšiřovala o pobytové zájez-
dy v Beskydech, Českých Budějovicích, Demánovské Dolině na Slovensku, Insbruku v Rakousku, 
Mariánských Lázních a jinde. Rádi vzpomínáme na pionýrské doby cestování do Insbruku, kde bylo 
ubytování na skautské základně a ložnice byla matrace na zemi. Nemůžeme zapomenout i na poby-
ty v Demánovské Dolině, na pohostinnost a ochotu slovenských lidí, vydařený byl i letošní zájezd 
na Šumavu. Několikrát v rocc navštěvujeme i Národní divadlo v BrnČ. 

Ne všechno se však daří. V prvých letech od ustavení organizace byly populární besedy a před-
nášky a dokonce v Malé univerzitě se platilo i školné. V současné době je zájem o přednášky pod-
statně menší i přes nabídku zajímavých témat, jako např. o pčstování květin, o přírodních látkách 
pro zdraví, nebo jak si udržet pohyblivost ve vyšším věku. Větší zájem projevují především členo-
vé bydlící v domě pečovatelské služby, což je dáno tím, že přednášky se konají právě zde. 

Zcela se upustilo od akcí ''odpoledne otázek a odpovědí" s pracovníky městského úřadu, pod-
nikateli, pracovníky spořitelny apod. Pro nastávající rok 1999 - rok seniorů, připravuje organizace 
mnoho akcí. Celostátně byla ustavena komise, vedená panem ministrem Špidlou a těchto progra-
mů se budou zúčastňovat státní orgány v okresech i místech. 

V následujícím roce chceme realizovat zřízení pobočky Centra sociální pomoci a služeb v ob-
lasti poradenské činnosti v právních otázkách, jak jsme informovali již v našem zpravodaji. Pro 
naše členy bude tato činnost zcela zdarma a budeme jednat s městským úřadem o rozšíření na 
všechny důchodce bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členy organizace. 

Nadále chceme pokračovat v akcích v domě pečovatelské služby, z nichž převážnou část hradí-
me z našich peněz. Bylo by záslužným činem vybavit klubovnu v nově postavené části židlemi. 
Půjdeme příkladem pro ostatní subjekty a zakoupíme první židli, zapotřebí jich je však nejméně 
20 kusů. Výbor Svazu důchodců ČR 

PROHLÁŠENÍ GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA OSN KOFI 
ANNANA K MEZINÁRODNÍMU ROKU SENIORŮ 

"Stromy sílí v průběhu let. Obdobně získávají lidé s přibývajícím věkem ve vysoké míře rozsáhlé 
a všestranné zkušenosti a moudrost. Z tohoto důvodu by měli být starší lidé nejen respektováni 
a uctíváni, ale měli by být pokládáni a uznáváni za důležitý pramen bohatství celé společnosti. 

V celém světě rapidně roste podíl starších lidí na celkovém počtu obyvatelstva. Tento proces 
probíhá sice v různých částech světa s odlišnou rychlostí, ale dříve nebo později se dotkne nás 
všech. Předpokládá se, že ve státech OECD bude v roce 2Ó30 každému třetímu obyvateli šedesát 
let nebo více. V zemích Afriky dojde k tomuto demografickému vývoji zřejmě ve druhé polovině 
jednadvacátého století. To staví občany a politiky před nebývalé problémy především s ohledem 
na ekonomické asociální zabezpečení starších lidí. Ve spolupráci s vládními orgány, se speciali-
zovanými organizacemi OSN, s nevládními organizacemi a se soukromým sektorem se snaží pro-
gram OSN o otázkách stárnutí najít cesty, aby tato celosvětová demografická revoluce probíhala 
s co možná nejmenšími třenicemi. Vzhledem k tomu, že se právě v tomto roce zabýváme obzvláš-
tě úspěchy padesátiletých snah o lidská práva a chceme to dělat lépe tam, kde jsme dosud selhávali 
nebo vykonávali příliš málo, je naší svatou povinností přijmout tuto výzvu. Starší lidé mají svá 
práva nejen proto, že jsou snad hmotně potřební, ale protože je společnost potřebuje. 

Na počátku Mezinárodního roku seniorů konstatujeme, že vzrůstající lidský' věk je jedním 
z velkých úspěchů dvacátého století. Musíme se snažit lépe využít tohoto daru a podnikat vše pro 
to, aby mezi velkými problémy 21. století byla věnována pozornost také tomuto tématu". 



ŠKOBRTAL SE ,MNOlJ TENKRÁT 
V NOCI DOBRY ANDĚL 
Stalo se to v čase ještě před velkou potopou, která zalehla celý dolnokralovický kraj. Z řeky 
Zelivky se přes noc stala nelidsky mamutí přehrada. Tam, kde dříve ve svých staveních bydleli 
a žili lidé, dnes plavou mlčenlivé ryby. Vraťme se ale do doby, kdy si městečko žilo svým životem, 
každý den tam přijížděl vlak a temné lesy kolem v sobě skrývaly prošlapané a proježděné cesty 
s prudkými zatáčkami. 
Tenkrát se ve městečku dělili dva bratři o dědictví. Znám jejich jména, ale pro tuto chvíli nejsou 
důležitá. Dědictví bylo velké, ale odkaz zněl jasně: větší díl dostane ten mladší z bratrů. Ten se 
také po čase odstěhoval do nedalekého mlýna, který' zdědil a žil tam se svojí rodinou. S bratrem se 
však přestal stýkat. Vlastně starší bratr, žijící v městečku, se přestal stýkat s ním, vyhýbal se mu, 
utíkal před ním. Snad bratrská závist, snad vztek v něm stále bujely. 
Až po čtyřech letech se sešli tváří v tvář. Ten starší totiž umíral a skrze kněze prosil o návštěvu 
svého "zavrženého" bratra. Prý s ním musí mluvit, než umře. Mladší se tedy ustrojil a šel 
k bratrovi do městečka. To jejich poslední setkání bylo zvláštní a jak pak často mladší bratr 
vyprávěl, prý se jich po celou tu dobu rozhovoru někdo neviditelný dotýkal. 
Umírající, ležící v posteli, se ve chvíli, když do místnosti vstoupil jeho bratr, rozplakal. Až po 
dlouhé chvíli se sebral a začal: "Chtěl jsem tě zabít. Říkám ti, chtěl jsem tě zabít sekerou! Ale 
nemohl jsem. Čekával jsem na tebe v nocích u zastávky, když jsi přijížděl vlakem a chodil jsi 
pěšinou do svého, chmmm, do svého mlejna. Do toho proklatého mlejna našeho otce. Jestli 
můžeš, odpusť mi a odejdi". "Proč jsi mne ale nezabil? Proč jsi to tedy neudělal?" "Já nemoh, 
prostě jsem nemoh, vždyť to nešlo, pořád s tebou někdo vysoký chodil. Nemohl jsem na tebe a tolikrát jsem tam čekal. Odpust, můžeš-li ajdi, jdi!" 
Rozechvělý a dojatý mladší bratr potichu stačil říci: "Jenže já jsem tím nočním lesem od vlaku domů chodil vždycky sám. Snad to byl můj dobrý 
anděl ochránce, ke kterému jsem se v modlitbách často obracel. To on škobrtal se mnou těmi nocemi ..." 
Ten mladší z bratrů umřel v šedesátých letech. Zatopení Kralovickase již naštěstí nedožil. Miloš Doležal 

JAK NA TO S KLIDNOU SILOU ... 
KDU-ČSL nepředložila voličům svůj program. Nebylo to z její viny. Podklady byly včas zaslány tiskárně. Údajněje tiskař ztratil. Narych-
lo byly zaslány další podklady, ale údajně pro krátkost času už bylo možno vytisknout jen tablo kandidátů. Vytištěno bylo s chybami a na-
víc místo do Ledče n. Sáz. bylo zasláno do Žďáru nad Sázavou. Proto touto cestou chceme občany seznámit alespoň s našimi prioritami. 
Žádný program nemůže vyřešit všechny potíže, které občany Ledče trápí. Je jednoduché mnoho slibovat, horší je, kdo zaplatí naslibovaná 
opatření. Program KDU-ČSL je proto stavěn realisticky s ohledem na složitou finanční situaci města, která dlouhodobě potrvá vzhledem 
k velké zadluženosti. Správnou cestu v daných podmínkách proto spatřujeme v následujících prioritách: 
- Plně podporovat místní soukromé podnikatele, kteří rozvojem svých firem zásadně ovlivňují zaměstnanost a nepřímo prostřednictvím 

daní také rozvoj města. 
- Usilovat o převod pozemků vhodných pro výstavbu RD z Pozemkového fondu ČR do majetku města; zajistit územní a technickou připra-

venost k bytové výstavbě. 
- Opětovně zvážit ekonomiku prodeje bytů ve vlastnictví města a zahájit prodej. 
- Prostředky získané z prodeje bytů zásadně využít pro investiční akce. 
- Pokračovat v záměru výstavby dalšího bloku PENZIONU pro sociálně slabší osamělé občany a usilovat o státní dotaci na jeho výstavbu. 
- Vzhledem k tomu. že výstavba kulturního domu je v dohledné době nereálná, zasadit se o přístavbu kina a rekonstrukci jeho interiéru tak. 

aby město mělo důstojný stánek nejen pro kino. ale i pro shromažďování občanů, a to jak velkých, tak i malých společenství (koncerty 
ZUŠ. divadelní představení, taneční představení, schůzky důchodců, zdravotně postižených, rodičů s postiženými dětmi atp.). 

- Udržet na odpovídající úrovni čistotu města jak pro obyvatele, tak i pro návštěvníky města: k tomu účelu vybudovat objekt služeb včetně 
veřejného WC, jehož výstavba bude finančně kryta prodejem nemovitosti čp. 205 (bývalá mototechna). 

- Propagovat a podporovat sport minimálně tak. jak tomu bylo dosud. 
- Podporovat i další nesportovní společenství mladých, aby se vyplněním jejich volného času omezily negativní atributy poslední doby. 
- Zachovat dostupnost zdravotnických služeb na poliklinice, danou 100% vlastnictvím města. 
- Zvážit rentabilitu oprav nemocnice Háj. případně zvážit odprodej při zachování její stoprocentní funkčnosti. 
- Zavést agenturu domácí péče, eventuálně obsadit praxi zdravotní sestry pro domácí péči. ve spádové oblasti Ledeč nad Sázavou. 
- Zasadit se o urychlenou opravu komunikací, jednotnou formu značení ulic a směrového značení. 
- Zasadit sc o změnu jednacího řádu MZ tak, aby pro diskusi občanů byl dán vymezený časový úsek na začátku jednání nebo před vlastním 

jednáním. Jaroslav Poborský, zástupce starost}' 

Malé ohlédnutí 
Při odchodu z radnice považuji za svou povinnost poděkovat za důvěru svým voličům a také svým spolupracovníkům z řad zaměstnanců radnice za 

toleranci, dobrou spolupráci a v neposlední řadě všem, se kterými jsem byl z titulu služebních vztahů v častém kontaktu. Jsou to ředitelé základních škol 
a jejich zástupci, ředitelky mateřských školek, vedoucí školních jídelen, vedoucí DPS a ředitel bývalých "Zdravotnických zařízení Ledeč nad Sázavou". 

Od roku 1990 jsem byl členem zastupitelstva a po čtyři roky7 vedl kontrolní komisi, kdy jsem se měl možnost blíže seznámit s chodem radnice. Vstupem 
na radnici v roce 1994 v samosprávné funkci zástupce starosty jsem z blízka pronikl do problematiky občanů a to především těch, kteří právě nebyli zrovna 
úspěšnými podnikateli, kteří nehýřili zdravím, do problematiky lidí starších a starých, kteří nestojí o milodary, ale o to, aby se necítili zbyteční a nebyli odstr-
čeni kamsi na okraj společnosti, kde je nikdo nepotřebuje. Naproti tomu jsem i silně vnímal problémy dnešního nového "ohroženého druhu" mladých lidí, 
ke kterým se příliš nikdo nehlásí, někdy ani jejich rodiče. Vždy jsem se snažil těmto lidem pomoci a řešit jejich problémy. Snad jen k tomu nejpalčivějšímu 
problému - rostoucí nezaměstnanosti. Lidé by rádi obchodovali, někde někomu radili, něco zprostředkovávali... Jestliže se nám nedaří vychovávat mladé 
lidi k poctivé práci, nemáme právo si stěžovat na to, jak "upadá morálka". Jako člen KDU-ČSL vyznávám konzervatismus a myslím si, že bez návratu ke 
staiým ctnostem, k morálce našich rodičů a prarodičů, to zkrátka nepůjde. Všimněme si, že tam, kde lidé věří jen v osobní úspěch a bohatství jsou na tom 
"lépe" se vším, co je vlastně nejvíce trápí: s rozvody, kriminalitou, s drogami, závislostí na hracích automatech ... 

Jsem již v důchodovém věku, ale přesto se nechci zříkat další práce pro město. V nedávné minulosti jsem se postaral o zprovoznění zdevastova-
ných věžních hodin na kostele sv. Petra a Pavla. Chod hodin není samozřejmost a řada občanů si to uvědomí až v okamžiku, kdy hodiny nejdou, pro-
tože jsem zrovna neměl čas je opravit. Podílel jsem se na zajišťování humanitárních sbírek. I když větší část těchto sbírek byla odeslána, bylo též 
vyhověno řadě ledečských občanů a nejvíce mě potěšilo, že se nestyděli přijít a o pomoc požádat. Humanitární sbírky byly letos dočasně přerušeny 
z důvodu celkové rekonstrukce farního úřadu, kde byly sbírky prováděny. V nejbližší době budou opět obnoveny. 

V současné době zajišťuji a pro příští rok jsem si vytyčil osobní úkol - přípravu instalace a zprovoznění 2 nových zvonů rovněž na věži kostela sv. 
Petra a Pavla. I to patří ke koloritu města. 

V Ledči nad Sázavou žiji již 30 let anení mi lhostejné, jak vypadá a tak bych si přál, aby do samosprávných orgánů byli vždy zvoleni lidé schopní 
a obětaví, pro které prospěchářství a karierismus jsou cizí pojmy. 

Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem za důvěru. Snad jsem hájil Vaše zájmy tak, jak jste ode mě očekávali, a snad jsem splnil také své předvo-
lební sliby. Při hodnocení buďte uznalí v tom, co vše jsem byl schopen z titulu funkce zástupce starosty s ohledem na obrovskou zadluženost města 
zajistit pro blaho Vás voličů. A závěrem prosba o prominutí všem z Vás, kterým jsem snad - i když neúmyslně - ublížil. 

Ing. František Slavíček 



Městský úřad a ZUŠ v Ledči nad Sázavou 
Vás zvou na 

VARHANNÍ 
PASTORALE 

Vánoční pastorely 
pro solové varhany hraje 

Jaroslav Nepily 
V programu vystoupí i žáci ZUŠ 

z Ledče nad Sázavou 
ve vánočním pásmu koled 

NEDĚLE 27. 12. 1998 
V KOSTELE 

SV. PETRA A PAVLA 
Začátek v 15.00 hodin 

Městské muzeum na ledečském hradě 
Vás zve na prodejní výstavu 

akademické malířky 
EVY HEŘMANSKÉ 

DOMOVNÍ Z N A M E N Í , 
O B R A Z Y , ŠPERKY 

(z tvorby paní Evy Heřmanské je zde 
prezentována technika smaltu, 
u šperků kombinovaná s kůží) 

Výstava je otevřena do 23.12.1998 
po - pá od 8 do 12 a od 13 do 16 h 

Výstavní síň Městského muzea 

Základní umělecká škola 
v Ledči nad Sázavou 

připravuje pro veřejnost 
vánoční programy, 

na které jste srdečně zváni. 

GYMNÁZIUM -18. prosince '98, 
g u m v 18.00 h 

K O N C E R T 
Ž Á K O V S K É H O D E C H O V É H O 

O R C H E S T R U Z U Š 

GYMNÁZIUM - t t prosince 'm 
začátek v 18.00 h 

VÁNOČNÍ PÁSMO ŽÁKŮ ZUŠ 
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O L D - S K A U T I NA SUMAVE 
Míst. která jsme dosud nenavštívili, je stále ještč mnoho. Jedna z dalších objcvitclských 

cest vedla proti proudu Prášilského potoka a Frantova mostku k hraničnímu přechodu pro 
pěší, na Gsenget. Dlouhá, stoupající stezka až na Zlatý stoleček, překonává téměř čtyři 
stovky výškového rozdílu, převážně po pruhu kdysi vybudované "čáry" - přísně střeženého 
oplocení u západní hranice. 

Na Zlatém stolečku nás žádají starší manželé z Holandska o radu, jak do Prášil a my jim 
nemůžeme dát jinou radu. než aby se vrátili přes Gsenget, nebo pokračovali dál s námi, 
k jezeru Laka. obejít Zdánidla a Zlomenou hůl a Hůreckým údolím přes Vysoké lávky. 

Nic z toho se jim nehodilo a tak dál žádali o radu procházející zde pracovníky národního 
parku. Ti ovšem neuměli německy a my se znovu ocitli v roli tlumočníků. Pak jsme odešli 
kjednomu z krásných šumavských jezer, k jezem Laka. A překvapení na sebe nedalo dlouho 
čekat. Když jsme totiž prošli starou Hůrkou - tam, co místo vesnice s kostelem a sklárnou 
stojí dnes už jen pobořená kaple s kryptou, kde byli kdysi pochováni příslušníci sklářských 
rodů Abelé a Hafenbrádlů - spatřili jsme známé Holanďany před sebou na konci Hůreckého 
údolí. Dohonili jsme je u Vysokých lávek, kde odpočívali. Ještě jedno překvapení nás 
čekalo: jsou příslušníky holandské skautské organizace a tak jsme si s nimi dlouho a pěkně 
povídali. Zajímali se o situaci v naší zemi za druhé světové války, povídali o své za německé 
okupace, o pozdějším osudu českého pohraničí, které pak zůstalo až do roku 1990 prakticky 
nepřístupné. Těžko také chápali smysl a důvod průseků, na kterých ještě nedávno stály 
sloupy s ostnatým drátem ... 

Museli jsme se ale nakonec stejně rozloučit a záhy jsme došli do Prášil, kde nás překvapil 
proti loňsku opět již trochu lépe opravený místní hřbitov. Dvojjazyčná pamětní deska 
u vchodu stručně seznamuje s osudem tohoto zdevastovaného místa posledního odpočinku 
bývalých obyvatel Prášil. I kostel tu kdysi stával, papírna a sklárna, ale to vše vzalo za své 
v období minulých let. 

Cestou zpátky jsme si vzpomněli na popěvek o "silnici do Prášil". Na přilehlé pláně není 
radno odbočit - sloužily jako tanková střelnice a všude tam vidíš tabulky, upozorňující na 
nebezpečí a na zákaz vstupu. Asi tam leckde leží nevybuchlá munice. 

Nám se ovšem líbí průzračná voda v tůni v soutoku Prášilského a Jezemího potoka s Kře-
melnou. protože připomíná i naši "koupelnu" na Pstružném potoce. Tam večer smyjeme 
únavu horkého dne a dlouhé cesty, než uzavřeme vchod do našeho stanu a rozhodíme spacá-
ky. Ceká nás totiž ta nejnáročnější cesta celého našeho letošního pobytu na Šumavě: cesta 
a výstup na Ostrý. Old-skauti OS 37 Ledeč nad Sázavou 

Ing. Lubomír Král 
daňový poradce 

Vám oznamuje, 
že dne 5. 1. 1999 

otevírá v Ledči nad Sázavou, 
Husovo náměstí čp. 139, 

I. poschodí, 
svoji kancelář. 

Nabízí Vám: 
- vedení podvojného účetnictví 

- vedení jednoduchého účetnictví 
- zpracování mezd 

- daňové poradenství 
- zpracování veškerých daňových 

přiznání (daně z příjmů, daně 
z přidané hodnoty, 
daně z nemovitostí, 

daně z převodu nemovitostí a další) 
- zpracování podnikatelských záměrů 

a tabulek pro žádosti o úvěr 
- zastupování před finančním 

úřadem, OSSZ 
a zdravotními pojišťovnami 

- další služby dle dohody 

Telefonní spojení: 0603 806477 

NOVÝ 
TANEČNÍ OBOR 

V ZUŠ 
Od druhého pololetí letošního 
školního roku bude na zdejší 

Základní umělecké škole nově 
otevřen taneční obor. Vedení 
ZUŠ počítá s otevřením jedné 

třídy pro děvčata ve věku od 6ti 
do 8 let Výuka bude probíhat 
Ix týdně 2 vyučovací hodiny. 

Rodiče mohou své děti přihlásit 
do konce ledna 1999 
na ředitelství ZUŠ 

v Ledči nad Sázmou. 



• • INZERCE • • 
P R O D Á M 
STOLAŘSKOU FRÉZU, 
STOLAŘSKOU DLABAČKU 
A FORMÁTOVACÍ PILU 
s v e l k o u s l e v o u 
tel. 05/44 21 78 67, 

05/45 22 70 21 

• • • 

MANIKÚRA A MODELÁŽ NEHTŮ 
Chcete mít krásné ruce? 
Nabízím manikúru a modeláž nehtů 
metodou 
FIBERGLASS (gel bez lampy). 
V případě zájmu volejte: 0452/2589 
nebo na adrese: 
Hana Vaňkátová 
Na Rámech 446 
584 01 Ledeč nad Sázavou 

• • • 

ZO ČZS v Ledči nad Sázavou ozna-
muje ledečským občanům, že má 
několik volných zahrádek v zahrád-
kářské kolonii "Barborka" nad novým 
hřbitovem. 
Vážným zá jemcům poskytne 
informace: 
Jaroslav Zápotočný, Ledeč n. S., 
tel.: 621 835 
František Koubík, Ledeč n. S., 
tel.: 621 623 

• • • 

ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ NOVĚ 
OTEVŘENÉ SPECIALIZOVANÉ 
PRODEJNY MORAVSKÝCH VÍN 
A NÁPOJŮ 
Prodejna se nachází v Havlíčkově 
ulici čp. 169, směr Bojiště -
nad truhlárnou "Koudela". 
Na Vaši návštěvu se těší 
Miroslava Rozkošná 

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A INTEGROVANÁ 
STŘEDNÍ ŠKOLA STROJNICKÁ SE PŘEDSTAVUJÍ 

Naše škola je jednou ze dvou středních škol v Ledči nad Sázavou. Zatímco gymnázium posky-
tuje vzdělání všeobecné, je studium u nás zaměřeno odborně. V posledních letech jsme investova-
li značné finanční částky nejen do údržby a oprav, ale především do budování odborných učeben. 
Pokud školu navštíví zájemci o studium, mohou si prohlédnout odborné učebny výpočetní techni-
ky, automatizace, počítačové podpory výroby, psaní na stroji, fiktivní firmu, jazykovou učebnu, 
svářecí školu, vybavení dílen pro praktickou výuku a fit-centrum se saunou. Obdrží také veškeré 
infonnace o studijních a učebních oborech, které je možno na naší škole studovat. Ve školním 
roce 1999/2000 to budou následující obory: 

/. Obojy, které se vyučují na středních průmyslových školách 
a) 23-81-6 strojírenství 
b) 23-98-6 management strojírenství 
Jsou to čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou, jejichž cílem je připravit žáky pro výkon 

středně technických a ekonomických funkcí. Nedílnou součástí těchto oborů je výuka německého 
a anglického jazyka a výpočetní techniky, která prolíná většinou odborných předmětů. Součástí 
výuky je i praxe 3 hodiny týdně. 

2. Oboiy, které se vyučují na středních odborných učilištích 
a) 24-14-4 mechanik strojů a zařízení 
b) 24-11-4 mechanik seřizovač pro obráběcí stroje a linky 
Jsou čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou, kde žáci chodí 3 dny v týdnu do školy a 2 

dny do dílen. Cílem těchto oborů je připravit žáky pro výkon náročných dělnických povolání 
a méně náročných středně technických funkcí. 

c) 24-64-2 strojní zámečník, 24-33-2 obráběč kovů, 24-23-2 nástrojař, 
24-67-2 galvanizér 

Jsou tříleté učební obory zakončené výučním listem, jejichž cílem je připravit žáky pro výkon 
dělnických povolání. Žáci chodí 1 týden do školy a jeden týden na praxi. 

Všichni žáci mají možnost v průběhu studia získat svářečský průkaz a řidičský' průkaz za zvý-
hodněných podmínek. U studijního oboru management strojírenství je možno vykonat státní 
zkoušku ze psaní strojem. Škola nabízí i možnost ubytování a stravování. Studium na naší škole je 
bezplatné. Studovat mohou děvčata a chlapci, kteří úspěšně ukončili 9. ročník ZŠ. 

3. Vyšší odborná škola 
a) 63-82-7 Ekonomika a mangement podniku se zaměřením na: 

- ekonomiku 
- strojírenství 

Tato škola je určena pro absolventy středních škol ukončených maturitní zkouškou. Studium je 
3-leté, když ve 3. ročníku je souvislá praxe ve firmách v délce 5 měsíců. Je zakončeno absolutori-
em a obhajobou absolventské práce a absolventi získávají titul diplomovaný specialista podle za-
měření, které si zvolili. Školné na tomto studiu činí 3.000,- Kč za rok. Výborní studenti a studenti 
sociálně potřební platí poloviční částku. 

O možnostech uplatněni našich absolventů se mohou zájemci o studium informovat nejen 
na naší škole, ale zejména na úřadu práce a u výchovných poradců základních škol, kde jim jis-
tě poskytnou objektivní informace. Mgr. Radomír Nulíček 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT A ZDRAVÍ 
PŘIPRAVUJE DEN ZDRAVÍ V LEDČI NAD SÁZAVOU 
V pondělí 11. ledna 1999 se bude konat na ledečském náměstí, v bílých stanech a v Domě dětí 
a mládeže Den zdraví. Připravuje jej sdružení Život a zdraví ve spolupráci s Městským úřadem 
a Církví adventistů. Všem zájemcům budou odborníci na počkání měřit hladinu cholesterolu 
v krvi, glukózu a krevní tlak. Každý bude mít příležitost zjistit, jak na tom je se svou váhou a jaká 
by měla být jeho optimální hmotnost. V dalším oddělení bude k dispozici řada zajímavých 
nástěnek a dalších materiálů, propagujících zdravý životní styl a oblast zdravotnické osvěty. 
Nebudou chybět videofilmy o tom, jak se vyvarovat civilizačním chorobám, ukázky produktů 
zdravé výživy a literatura z této oblasti. Cílem sdružení je propagace zdravého způsobu života 
a výchova ke komplexní prevenci proti nemocem. Akce bude zahájena v 10.00 hod. a potrvá do 
večerních hodin. 

PŘEDNÁŠKA O VLIVU PSYCHIKY NA NÁŠ ŽIVOTNÍ STYL 
Občanské sdružení Život a zdraví pořádá v úteiý 12. 1. 1999 v Domě dětí a mládeže na Husově 
náměstí od 18.30 hod. přednášku MUDr. Ivy Schneiderové o vlivu psychiky na životní styl. 
Přednáška bude zakončena diskusí a zájemci budou mít možnost osobního rozhovoru s paní 
doktorkou. Vstup na přednášku je volný. 

SEMINÁŘ PRO VEŘEJNOST O TOM, JAK ŽÍT NAD STRESEM 
Pro velký zájem široké veřejnosti proběhne s určitým časovým odstupem opět v Ledči nad 
Sázavou už podruhé, populární a stále aktuální seminář "Umění zvládnout stres". Vede k poznání 
příčin stresových stavů, ukazuje, jak lze zvládat i ty nejtěžší z nich. Seminář hledá odpověď 
například na tyto otázky: Proč vypadají někteří šedesátníci mladší než čtyřicátníci? Jak je tomu 
s naší adaptační energií (přizpůsobivostí)? Lze její konto vyčerpat? Jak jej obnovit? Proč jsou 
změny v životě tak stresuplné? Jak je možné co nejlépe zvládat pracovní stres? Jak lze zládnout 
žal? Jak ovlivňuje naše jednání náš přístup k životu? Co má společného hladina hluku se stresem? 
Dále se seminář zabývá jedním z nejvýznamnějších faktorů, který ovlivňuje zdraví osoby a její 
vztah k druhým, řeč bude o pěti základních úrovních komunikace a o tom, do jaké míry nedostatek 
komunikace produkuje stres. Další z témat se zabývá oblastí lidského strachu, co s ním, o zdravém 
sebevědomí a o lásce. Přítomní na semináři obdrží účastnické sešity, do kterých si mohou dle 
vlastního zájmu doplnit své poznámky. Seminář umožňuje diskusi a přispívá k dobré náladě. Kro-
mě mluveného slova je využíván zpětný projektor. VSTUPNÉ JE DOBROVOLNÉ. Seminář 
"LImění zvládnout stres" bude zahájen ve čtvrtek 14. 1. 1999 v 18.30 hod. v Domě dětí a mládeže 
na Husově náměstí v Ledči n. S. Pokračovat bude do 28. ledna vždy v pondělí a čtvrtek ve stejnou 
dobu. Josef Cepl 

ved. místní pobočky občanského sdružení Život a zdraví 



MAME NA SPORT V LEDCI? 
Ledeč nad Sázavou má bohatou sportov-

ní tradici i současnost. Titulek by tedy ne-
měl být poplachem, ale spíše zamyšlením 
(zainteresovaných i těch druhých) nad níže 
uvedenými údaji. 

V Tělovýchovné jednotě Kovofiniš je 
v současné době zapsáno na 700 členů, tedy 
více než 10 procent z celkového počtu oby-
vatelstva města. Činnost vyvíjí jedenáct od-
dílů a v soutěžích je zapojeno 18 družstev, 
úroveň je pochopitelně rozdílná - od soutěží 
okresních až po chvályhodnou ligu. Nebu-
de na škodu si připomenout, které oddíly tu 
jsou a kam se mohou případní zájemci hlá-
sit. 

kopaná 
házená 
vodáci - slalom 
vodáci - turisté 
lukostřelba 
lyžování 
hokej 
moderní gymnastika 
tenis 
odbíjená 
sport pro všechny 
V popularitě mají dominantní postavení 

dva sporty. Pochopitelně kopaná ("A" muž-

stvo kopané je vítězem podzimní části '98 
I. A třídy). Svou tradici nezapře ani házená 
(píšeme o ní na jiném místě), kde mladší 
dorostenky se střídavými úspěchy bojují v 
I. dorostenecké lize. Velmi nás těší úzká 
spolupráce s Domem dětí a mládeže v Led-
či. kde najdeme hlavně aktivní vodáky, ly-
žaře a házenkáře. Takových aktivních 
spolupracovníků by tělovýchova ve městě 
potřebovala víc. 

TJ Kovofiniš obhospodařuje majetek v 
celkové výši cca 3 mil. korun (letní stadion 
včetně hřiště na házenou, hřiště Na Plác-
kách, hřiště na odbíjenou, tenisové kurty, 
lyžařský areál na Melechově, loděnici). 
Celkové náklady na provoz a údržbu v rám-
ci celé TJ představují cca 950 tisíc korun. 

Rozhodující položky: 
- cestovné na utkání - 450.000,- Kč 
- údržba zařízení a majetku - 250.000,-

Kč 
- elektr. energie - 120.000,- Kč 
- vodné + stočné - 45.000.- Kč 
- pronájem školní tělocvičny - 60.000,-
I laik pochopí, že není v silách místní tě-

lovýchovy, aby uvedené náklady mohla po-
krýt sama. Částečné řešení j e vlastní 
činnost TJ, dotace a příspěvky od OVV a od 

45 LET HAZENE V LEDCI (pokračování) 
Následující další roky činorodé práce oddílu byly již pod vedením Miloslava Růžičky, který stál 

v čele házenkářského linutí plných 10 let. Oddíl měl v této době okolo 160 členů, z čehož 1/3 tvořily 
ženy. Velmi dobře si v této době vedli dorostenky a dorostenci, kteří s úspěchem bojovali v I. lize. 

Velice významným pro házenou v Ledči byl rok 1973. V tomto roce se pokládal na hřiště asfal-
tový povrch a oddíl v této době obsazoval soutěže ve všech věkových kategoriích. O velmi dobré 
výkonnosti našich dorostenců svědčilo i to, že Martin Tůma v tomto roce reprezentoval v dřezu 
Československa na tradičním turnaji Družba v Rumunsku. Období mezi 70. a 80. rokem patřilo 
vůbec k nejúspěšnějším v dosavadní historii oddílu. 

Po letech velkých úspěchů a rozmachu házené v Ledči nastal zákonitý' pokles činnosti a aktivi-
ty oddílu. Snad největší krizi prožívala házená v Ledči v sezóně 1983-84. Soutěží se účastnila 
pouze družstva žáků a žákyň a ani ta nedosáhla "oslnivých" výsledků. 

Na podzim roku 1984 se do čela oddílu staví skupina bývalých hráčů z té mladší generace 
a snaží se oživit pokleslou aktivitu oddílu. Do soutěže opět vstupuje družstvo mužů a daří se obsa-
dit i další kategorie hlavně z řad mládežnických družstev. 

I přesto, že o chod oddílu se stará pouze úzká skupina lidí, patří házenkáři k nejaktivnějším oddí-
lům TJ. Svědčí o tom i to, že od roku 1986 uspořádali z pověření Svazu házené několik přeborů České 
republiky v žákovských kategoriích i kvalifikačních turnajů o postup do republikových soutěží v kate-
gorii dorostu. Úspěchy v této době sklízí také naši odchovanci v dřezech ligových klubů v Čechách i 
na Slovensku (M. Škvařil - Dukla Praha, Z. Měrková - Štart Bratislava). Milan Škvařil reprezentoval 
Československo též na olympijských hrách v roce 1980 v Moskvě. ZT 

města. Významnou pomocí je sponzorová-
ní, ale tuto formu nelze považovat za nej-
šťastnějš í a nejj is tější . Sport bychom 
neměli považovat za záležitost občanů jako 
jednotlivců, ale za součást zájmu státu, 
vždyť nepochybně napomáhá předcházet 
zdravotním potížím dětské i dospělé popu-
lace. Proto by měl spíš patřit k sociálním 
potřebám občanů. 

Rádi bychom i v našich podmínkách vy-
tvořili takové zázemí, abychom připoutali 
zejména mládež a pomáhali tak dostat ji 
z nežádoucích vlivů, jakými jsou drogy, 
party, hospody. 

K tomu by nám výrazně pomohlo stano-
vení jasného procenta finančních prostřed-
ků z rozpočtu města, zajištění a provoz 
místních sportovních zařízení. Našimi nej-
bližšími úkoly v tomto směru jsou: rekon-
strukce travnaté plochy na letním stadionu a 
dokončení hřiště Na Pláckách. 

V poslední době došlo také ke konečné-
mu řešení vlastníků v největším podniku ve 
městě - Kovoťiniši. Na základě předběž-
ných jednání jsou vytvořeny předpoklady 
pro dobrou spolupráci Tělovýchovné jed-
noty a podniku Kovofíniš KF, s. r. o., což by 
mělo přinést větší klid do "našich vod". 

Protože tento článek vychází na konci 
r o k u j e dobré, abych poděkoval všem, kteří 
to s naší tělovýchovou myslí dobře, pomá-
hají jí a vytvářejí podmínky pro její rozvoj 
v letech příštích. 

Šťastné vánoční svátky a mnoho zdaru 
v roce 1999. Vlastimil Fiala 

Zleva: 
Stojící: Andělova, Dočkalová, Trpišovská M., Vondenová, Vondráčková, Hortová, Kovandová S., 
Viktorova, Trpišovská Z. 
V podřepu: Moučková, Horajsová, Ho/endová, Žáčková, Urbanová. 
Sedící: Šťastná, Brabcová, Tesárková, Simandlová, Kovandová J., Trpišovská Mir. 

CENTRUM - DDM 
Ledeč nad Sázavou 

pořádá 
Dětský zim ní tábor pro děti od 5. tříd 

a studenty 
v Jedlové v Orlických horách 

Termín: 1 3 . 3 . - 2 0 . 3 . 1 9 9 9 (jarní prázdniny) 

CENA: 1 . 7 5 0 , - Kč (V této ceně je zahrnuta doprava, 

ubytování, plná penze a výuka lyžování). 

(Kromě stanovené částky na pobyt děti musí mít s 

sebou 700 - 1 .000,- Kč na lyžařské vleky). 

UBYTOVÁNI: horská chata, spaní na postelích 

s lůžkovinami, jídelna ve vedlejší budově. 

Asi 50 metrů o chaty je lyžařský vlek dlouhý 

600 metrů. 

U P O Z O R N Ě N Í : nutnou podmínkou pro sjezdové 
lyžování jsou lyže s bezpečnostním vázáním a lité 

lyžáky - přaskáče. 

Tábora se mohou zúčastnit i děti bez lyžařského 

vybavení, rodiče a děti mladšího věku. 

Přihlášky a bližší informace v Centru - DDM. 
Tel.: 0452/2415 

CENTRUM - Dům dětí a mládeže připravuje 
P O K R A Č O V A C Í T A N E Č N Í K U R Z pro dívky 

a chlapce od 15 let, kteří již absolvovali základní 
taneční kurz. 

Kurz bude probíhat od 1 2 . února do 26. března 1999 
(mimo jarních prázdnin), každý pátek od 18 do 20.30 
hodin a prodloužená lekce v sobotu od 1 8 do 22 hodin 

v sále sokolovny. 

Obsahovat bude 6 tanečních lekcí a 1 lekci 
prodlouženou. 

CENA K U R Z U : 500,- Kč 



Před dvaceti roky zemřela ledečská rodačka 
paní Dagmar Vorlíčkové, rozená Fišerová. 
Kdo jste znali její ušlechtilou osobnost, 
vzpomeňte, prosíme, s námi. 

Zdeněk Vorlíček, manžel 
Ing. Zdeněk Vorlíček, syn s rodinou 
Ing. Eva Vorlíčková, dcera s rodinou 
Ing. Zdeněk Fišer, bratr s rodinou 

PROSÍM PŘÍPADNÉHO NÁLEZCE 
Č E R N O M O D R É H O M O B I L N Í H O 
TELEFONU. ZTRACENÉHO 1. 12. 
'98 U MOŠTÁRNY POD SÍDLIŠTĚM, 
ABY JEJ LASKAVĚ VRÁTIL DO 
HOBBY ZOO, NEBO ZAVOLAL Č. 
TEL. 2759 - O D M Ě N A 

Děkujeme všem. kteří nás obdaro-
vali a popřáli při příležitosti naší zlaté 
svatby - 21. listopadu 1998. Moc nás 
to potěšilo a k celé té malé oslavě při-
spě ly . z e j m é n a pan í M o r a v c o v á 
a Hrabaňová. Upřímně děkujeme! 

Manželé P ražákov i z Ledče n. S. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
7 0 . n a r o z e n i n y 
1 2 . 1 2 . Radová Marta, Soubor 27 
9 . 1 . Kohoutek Jan, Obrvaň 12 
7 5 . n a r o z e n i n y 

2 4 . 1 2 . Zelená Ludmila, Vrbka 18 
4 . 1 . Novotná Zdeňka, 28. října 548 
8 5 . n a r o z e n i n y 

1 2 . 1 2 . Malimánek Jan, Poděbradova 483 
1 1 . 1 . Dvořáková Blažena, 5. května 1202 

9 0 . n a r o z e n i n y 
3 1 . 1 2 . Krupičková Anežka, Havlíčkova 154 

9 1 . n a r o z e n i n y 
8 . 1 . Šimková Emilie, 5. května 1202 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme prožití dalších 
dnů Vašeho života ve zdraví a spokojenosti. 
N A R O Z E N I : 
2 9 . 1 0 . Brzoňová Simona, Želivská 1039 
1 7 . 1 1 . Veletová Lenka, Lovcen 362 
2 0 . 1 1 . Hess Daniel, B. Němcové 7 5 3 
2 1 . 1 1 . Semerád Martin, 28. října 550 

Vážení rodiče, s radostí vítáme narození Vašeho děťátka 
a přejeme Vám i jemu, aby vyrůstalo ve zdraví a k 
všeobecné radosti. 
Z E M Ř E L Í : 
3 1 . 1 0 . Tušlová Jindřiška ( 1 9 1 1 ) , Zahrádecká 950 
7 . 1 0 . Tvrdík Miloslav ( 1 9 3 7 ) , Fibichva 676 
3 0 . 1 0 . Janoušek Jiří ( 1 9 4 7 ) , Háj 1253 
1 0 . 1 1 . Šafránek Václav ( 1 9 1 7 ) , Komenského 430 
1 1 . 1 1 . Rýdl František ( 1 9 2 2 ) , Havlíčkova 582 
1 2 . 1 1 . Ing. Oldřich Zach (1938), Zd. Fibicha 686 
1 4 . 1 1 . Půžová Milada ( 1 9 2 8 ) , M. Majerové 655 
1 0 . 1 1 . Cihlář Petr ( 1 9 7 4 ) , Zoufalka III 985 
S V A T B Y : 
3 1 . 1 0 . Písková Martina, Cíhošf 7 

Polívka Miloš, Hroznětín 17 
2 1 . 1 1 . Tyrnerová Eva, Ledeč n. S. 1040 

Nepovím Radek, Podmoky 96 
Novomaželům přejeme do společného života hodně 
lásky, porozumění a spokojenosti. 

PROGRAM KINA 
leden 1999 

1.1. BEAN 
19.30 Filmová komedie 
2 1 KÁMASÚTRA 
19.30 Milostný příběh 
5 1 ARMAGEDDON 
19.30 Skvělý velkofilm 
7. 1 KRAKONOŠ A PYTLÁK 
16.00 Pásmo barevných pohádek 
9 1 ZACHRAŇTE VOJÍNA 
19.30 RYANA 

Úspěšný film od St. Spielberga 
12 1 MORTAL KOMBAT 2 
19.30 Druhé pokračování akčního filmu 
14 1 SMRTONOSNÁ ZBRAŇ 4 
19.30 Další díl ze superúspěšné 

série filmů 
16. 1. NĚCO NA TÉ MARY JE 
19.30 Skvělá filmová komedie 
19 1 SEDM LET V TIBETU 
19.30 Film natočený podle 

skutečných událostí 
21 1 MĚSTO ANDĚLŮ 
19.30 
23 1 ČAS DLUHŮ 
19.30 Česká filmová komedie s Lucií 

Bílou 
26 1 BÍDNÍCI 
19.30 Natočeno podle románu V. Huga 
28 1 KOUZELNÝ MEČ 
16.00 Animovaný barevný film pro děti 
30 l POVODEŇ 
19.30 Katastrofický dobrodružný film 

Od nového roku 1999 zavádí kino v Ledči nad 
Sázavou prodej vstupenek na f i lmová 
představení bez označení čísla sedadla, jen s 
uvedením jednotné ceny vstupného a da-
tumem. Návštěvníci kina si budou vybírat 
místo v sále podle svého uvážení. 
Tento způsob prodeje vstupenek zavádí všech-
na menší kina z důvodu úspor provozních ná-
kladů. Děkujeme za pochopení. 

Vlad. Pražák - ved. kina 

PROSINEC - LIDOVÉ A CÍRKEVNÍ OBYČEJE 
Přišla zima. Chmurné dny s dlouhými 

nocemi. Na smrčcích září ledové jiskřičky i 
ptáci jakoby zmizeli. Ve vířícím sněhu bez 
ustání hučí severák a tvoří hluboké závěje. 
Na teplo si teď budeme muset dlouho poč-
kat. Čekání nám zkrátí nejkrásnější svátky 
v roce, a nový rok už taky není daleko. 

BARBORA (4. 12.). Její otec, nepřítel 
křesťanů, chtěl uchránit svou dceru před 
světskými svody, proto pro ni dal vystavět 
luxusní věž, v níž dceru uzavřel Tato věž je 
atributem, s nímž se sv. Barbora nejčastěji 
zobrazuje. Jeden ze sloužících Barboru ob-
rátil na víru. Ani kruté mučení nedonutilo 
světici se zříci křesťanství. Nakonec jí hla-
vu setnul vlastní otec. 

V předvečer svátku chodívaly po ven-
kovských domech "Barborky" - ženy a děv-
čata zahalená do bílých prostěradel či šátků 
se závojem nebo rouškou přes obličej. Pře-
vládala bílá barva, symbolizující panen-
skou čistotu. Stejně jako "náš" Mikuláš, 
podělily děti sladkostmi, nebo jim hrozily 

metlou. V řadě zemí střední Evropy se udr-
žel zvyk řezání třešňových větviček - "bar-
borek" . Každá vě tv ička nes la j m é n o 
některého chlapce. Děvčata věřila, že si 
vezmou toho. jehož jméno ponese ta. která 
první rozkvete. 

MIKULÁŠ (6. 12.). Přízeň tohoto světce 
vítají hlavně děti a je pro ně první předzvěs-
tí blížících se svátků radosti a hojnosti. 
Méně se však ví, že Mikuláš chrání námořní-
ky a rybáře, ve střední Evropě převozníky7, 
pečoval o mosty, chránil před povodněmi. 
Původem byla zřejmě legenda o námořní-
cích, které světec na rozbouřeném moři za-
chránil. Vznikla v byzantském prostředí 
a rozšířila se po celé Evropě. Znal ji také 
český lid. jak svědčí poznámka v Bibli kra-
lické ze 16. století. Jako patrona vod a mos-
tů ho v českých zemích od počátku 18. 
století vytlačil sv. Jan Nepomucký. 

Tento svátek se od středověku spojoval 
s vírou v bohatství. Proto obchodníci uzaví-
rali toho dne rádi složité obchody. Štědrost 

tohoto světce vychází z legendy o obdaro-
vání tří dcer zadluženého otce. V české tra-
dici se mikulášská nadílka odbývala vždy 
v předvečer světcova svátku. Rozpustilé 
mikulášské maškary obcházely domácnosti 
už ve středověku, v českých zemích existují 
nejstarší zápisy o nich ze 14. století. Teprve 
později se změnily v nadílku dětem. 

ŠTĚDRÝ DEN (24. 12.). Souvisel těsně 
s následujícím svátkem - Božím hodem vá-
nočním. dnem narození Ježíška. Liturgicky 
se Štědrý den označuje jako vigilie. tedy 
předvečer slavnosti. Byl dnem postu a pří-
pravy. doprovázený řadou lidových zvyků, 
od rozmanitých pověr až po poetické oby-
čeje. které zlidšťují liturgickou podobu Vá-
noc. Adventní půst končil právě o Štědrém 
večeru s východem první hvězdy. Teprve 
tehdy zasedala rodina ke slavnostní večeři. 

Ať i vy, vážení čtenáři, zasednete se svý-
mi milými k této slavnostní večeři a strávíte 
ji v míru a radosti, která je tak typická jen 
pro Vánoce. OK 
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