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ÚVAHA NEJEN HISTORICKÁ 
Nedávno jsem se svým přítelem, učitelem, uvážlivým člověkem, hovořil o demokracii, 

o tom, kam směřujeme, jaké překážky nás čekají, čeho bychom se měli vyvarovat. 
Při té příležitosti mě upozornil na historickou zkušenost z Francie. A poněvadž při tom 

není možné se vyhnout revoluci, která na konci 18. století zničila království, popravila 
krále i královnu, zmasakrovala šlechtu a zdecimovala církev, citoval mi z toho nejlepšího, 
co bylo o ní napsáno, Tainovu "Revoluční Francii". 

Toto dílo u nás vyšlo jedinkrát, a to ještě před první světovou válkou. Snad proto, že za 
první republiky bylo třeba Francii jen oslavovat. A za komunismu? To se zase nehodilo uka-
zovat, kolik společného měli jakobíni s pozdějšími bolševiky ve své fanatické vůli ovládnout 
všechno, od státu až po soukromý život nejposlednějšího člověka. Totálně a krvavě. 

Jedna věc nám ale při srovnání komunistické a francouzské revoluce neladila. Ta v Rusku se 
prosadila za války a ozbrojenou mocí, ani v nejmenším nebyla výsledkem nějaké demokratické 
volby. Za to revoluce francouzská začala v době míru všeobecným sněmem, zasedáním parla-
mentu, všechny změny od umírněných zákonů, přes represe až po masové popravy a likvidaci 
svobody byly výsledkem hlasování národního shromáždění - svobodně zvoleného!!! 

Jaké volby to byly? Jací to lidé a jakým způsobem byli zvoleni? Mrazilo mě, když mi 
o nich četl. Stojí za to citovat celou stránku Tainovy knihy: "K volbě starosty a obecních 
úředníků v Besanconě z 3200 zapsaných voličů počítá 2141 nepřítomných v lednu 1790 
a 2900 nepřítomných v září roku následujícího. V Grenoblů v měsíci srpnu a září téhož 
roku z 2500 zapsaných sejde se 150 hlasujících. V Paříži z 81200 voličů v srpnu roku 
1790 jich 67200 nehlasuje a za tři měsíce počet nepřítomných je 71408. 

Takto na jednoho voliče hlasujícího jsou čtyři,/šest,' osm, deset ba i šestnáct nehlasujících. 
Stejný zjev, pokud se týká volby poslanců. V Paříží roku 1791 z 81200 zapsaných přes 74 tisíc 
nevolí. V jednom kantonu departmentu Cote d'Or na konec hlasování zůstane jen osmina vo-
ličů. V Rouenu ze 700 voličů pouze 160. Zkrátka ve všech departmentech z pěti voličů sotva 
jeden vyhověl svému příkazu. Takto většina se vzdává svých práv a z nehybnosti, neprozíra-
vosti a omrzelosti. z odporu k volebnímu hluku, z nechuti ke všem kandidátům vymyká se 
úloze, kterou jí ústava předepsala. Docela naopak ctižádostivci a dogmatikové: nejenomže 
hlasují při volbách, ale zamýšlejí podržet pro sebe úřední moc." 

Jak vidět, o složení parlamentu a obecných rad nejvíce rozhodli ti, kdo nevolili. Násled-
ky pak pocítil zejména francouzský venkov. Krutá lekce. Krutá zkušenost. Zkušenost ape-
lující na všechny, kdo uvažují nejít k volbám. Slávek Poborský 

• Volhy 18 
19. a 20. června se konají volby 

do Parlamentu ČR 

CELOSTÁTNÍ TRAMPSKY 
JARMARK 

T.O. VENTURER ROVERS, 
RANGERS A ROVERI z Ledóe 

pořádají 

v obci KOŽLÍ u Ledče nad Sáza-
vou dne 13. června 1998 (na sv. 
Antonína - patrona pocestných) 

I. CELOSTÁTNÍ 
TRAMPSKÝ 
JARMARK 
Je přislíbena účast nožířů, sedlá-
řů, brašnám, výrobců z kůže a 
prodejců dalšího trampského 
zboží. 

Jarmark bude zahájen 13. června 
v 9.00 hodin (na fotbalovém hřišti) 
a ukončen v 17.00 hodin. 

COUNTRY BÁL propukne ve 
20.00 hodin a hrát bude skupina 
MONOKL. 

Na Vás se těší osada z Posázaví 
- VENTURER ROVERS 

Na výše uvedeném architektonickém návrhu od pana ing. Bělohradského vidíte novou uva-
žovanou zástavbu současné tržnice a veřejných záchodků města. Toto zařízení pro technic-
kou dožitost bylo uzavřeno a bude zbouráno. V nově navrhovaném řešení bude sanitární 
zařízení obnoveno a nově řešeno na patřičné úrovni dnešních možností s přístupem a řeše-
ním i pro imobilní občany. Další využití navrhovaných prostor bude rozhodováno na 
jednáních městského zastupitelstva. K uvolnění prostor tržnice dojde v nejbližší době, kdy 
Obecní živnostenský úřad navrhuje pro nový tržní řád řešení trhů na náměstí v určené 
tržní dny a na vymezených místech Husova náměstí. Karel Urban, zástupce starosty 



Z KRONIKY OLD-SKAUTU 
V dubnovém čísle LN jsme se zmínili, že letos po osmadvacáté pořádají ledečtí OLD-

skauti svou tradiční výpravu na Doubravku. A tak to nakonec i dopadlo - sešlo se nás 
devět, třebaže podle těch dotazů a slibů, že "...já přijdu, vždyť se už těším..." bylo daleko 
víc. Někdo měl asi důvod, který mu přijít nedovolil, jiný ... 

Vlak přímý do Havlíčkova Brodu v 5.17 a v Brodě půlhodinka čekání na další, do Cho-
těboře. Ta nás přivítala rozkvetlými stromy v zahradách i kolem silnice a blatouchy v pří-
kopech, ale také studeným větrem, který ustal až dole v lese, u mlýna co tu stával. Opět tu 
přibylo pár donesených kamenů na mohylu "věrných" a první zastávkou byla výspa nad 
Točitým vírem, při pověsti o Tunavě a boji vodníků. Posvačili jsme a pokračovali na Čer-
tův stolek. 

V lese je spousta od větrů pokácených stromů, dřevo, odsouzené zetlřt na místě pro uži-
tek nové generace porostu na těžko přístupných stráních. Od Čertova stolku za Macháčko-
vou lávkou nový výstup na Sokolohrady a po návštěvě skalního balkonu vysoko nad 
Doubravkou si znovu čteme verše prof. Boštíka. Tentokrát o poustevníkovi, jeho boji 
s pokušením a pak ještě o Zbyškovi a Slavěně. Každoročně nás zde tyhle pověsti čekají... 

Předposlední "čtená" zastávka - tentokrát čte malá Alenka - byla u Mikšovy jámy 
a cestu podél toku Doubravky končíme u lomu pod Bílkem, kde už jen čekáme, až ve 
12.56 přijede náš vlak. Trochu deště přišlo až na zastávce, v Brodě na nádraží dokonce 
bouřka, ale nám celá výprava vyšla tak, že jsme ani v nejmenším nezmokli. O půl třetí už 
jsme byli v Ledči. Spokojení - doufám. 

Jen o pár dní později jsme slyšeli trochu výčitek, že jsme o svém výletě některým zá-
jemcům nedali včas vědět - rádi že by šli s námi. Ostatně proč ne? Tak třeba příště. Když 
už ale není skříňka, kam by se pozvánka dala vyvěsit, je to obtížné. Mělo by to být pro nás 
po devětadvacáté. Old-skauti Ledeč, S. Kovařík 

Upozornění: 
V období letních prázdnin (červenec - srpen) nebude Okresní správa sociálního zabez-
pečení Havlíčkův Brod úřadovat na svém detašovaném pracovišti v Ledči nad Sáza-
vou. Od měsíce září bude vždy v sudý týden (poprvé 14. 9. 1998) od 13 hod. do 16 
hod. úřadovat opět v budově bývalého Městského úřadu, nyní Technické služby, Hu-
sovo nám. 16, v zasedací místnosti v přízemí. 
V nutných případech je možno se obrátit přímo na Okresní správu soc. zabezpečení do 
Havlíčkova Brodu (úřední dny pondělí a středa od 8 do 17 hodin), telefon, spojení: 
0451-465 111. 

HRAD LEDEČ - léto 1998 
13. června koncert sk. ŘEMDIH, ADAMANTEUS - historický šerm 
14. června ADAMANTEUS - historický šerm 
20. - 21. června Draco Ardens - historický šerm 
26. června Classic rocknroll band - sokolovna - taneční zábava 
27. června DEN D. (den malých divadel) - Mrak, Trakař 
4. - 6. července AD PORTÁM TEMPORE (středověké slavnosti) - Igniferi. Manharti. Táborští 

střelci, Kladenští z Kladna, Remdih 
11. července NOC KOUZEL ZBAVENÁ (noční prohlídka hradu s živými obrazy) 
18. července MUSICA EXALTAT ANIMAM (festival středověké hudby) Musica vagantium 

Krysař, Řemdih, Draco Ardens, Krless, Ballata, Traxleři, Kolovrátek. Žaltář 
19. července Draco Ardens (historický šerm) 
25.-26. července BETHYNGALW (kejklíři a kouzelníci) - Jarek Havlíček, Zdeněk Vlček, 

Sacramont, Petr Kasnar + noční představení (Trakař) 
1. sq:>na Barel rock - koncert 
15. srpna Krless - koncert 
15.-16. srpna Draco Ardens - historický šerm 
22. srpna Kapitán Kid - koncert 
29. srpna DEN D. (den malých divadel) 
30. srpna PO STOPÁCH ROBINA HOODA 

(akce pro děti) - ZUS, Vartemberkové ze Zvířetic, Rytíři práva poctivého 
5.-6. září Draco Ardens (historický šerm) 
19. září VETERÁN RALLYE LEDEČ - LIPNICE 

ZPRÁVY Z RADNICE 
Formou "Opatření MR č. 1/98" byl vydán 
s účinností od 1. 6. 1998 "Řád pohřebišť 
v územním obvodu města Ledeč nad SázavoiC. 
MR na základě dopisu Školského úřadu 
Havlíčkův Brod ve věci hodnocení práce ře-
ditele ZŠ Nádražní v Ledči nad Sázavou klad-
ně zhodnotila jeho dosavadní práci 
a vyslovila souhlas s pokračovánímjp. Vladi-
míra Kirchnera ve funkci ředitele ZŠ Nádraž-
ní. 
MR stanovila pro volební kampaň 3.6.98 -
17.6.98 toto pravidlo užívání plakátovacích 
ploch: 
1. Pro účely volební kampaně mohou městské 
plakátovací plochy bezplatně užívat jen ty po-
litické strany, účastnící se voleb, které mají 
v Ledči nad Sázavou místní organizaci. 
2. Výlep plakátů v době volební kampaně si 
mohou strany zajišťovat samy bez užití výlepo-
vé služby TS Ledeč nad Sázavou s.r.o. 
3. Možnost využívání plakátovacích ploch 
musí odpovídat zásadě rovnosti kandidují-
cích politických stran. 
Za domem dětí a mládeže na Husově náměstí 
byl instalován mobilní WC, který bude slou-
žit po dobu rekonstrukce veřejných WC. 

KVĚTNOVÁ NEDĚLE 
Dřevo se listem odívá, křičím si z^rados-

ti od rána a klopýtám krajinou. Čtverce 
světle hnědých zasetých polí se plazí 
k těm zeleným bytostem, které prošlehává 
běl kvetoucích trnek. Celé okolí, které 
pojmu do očí, pak vypadá jak odhmotnělé 
světelné tělo, vzkříšené a letící vesmírem. 
Tak lehké, jakoby je nic netížilo. Moje po-
stava je v jeho celku jenom sirkou, urput-
ně se držící dna a vrhající miniaturní 
podélný stín. Vedle mého stínu plují po 
zemi ještě dva jiné. Zvednu zrak a vidím 
dvě černobílé mladé straky, které se učí 
létat. Máchají křídly, vítr s nimi lomcuje, 
překlápí a vrací, ony mu chtějí pro-
klouznout, třepetají celým tělem čím dál 
víc a zase padají k zemi. Pištivě křičí: 
"Tuhý, ťuhý..." a přes clonu větru slyším: 
"Světa zuby, zuby." Cestou nedělní vesni-
cí míjím malá dramata: kuře honí žlutého 
motýla, telátko přes plot vejrá jak nevy-
spalý traktorista, kůzle na dvoře přišláplo 
nebožáka střevlíka, ve velkém červeném 
kalichu tulipánu schová dítě pěst, pes po-
močil kola na návsi stojícího stříbrného 
BMV... (následuje němá groteska: majitel 
auta - chalupář vybíhá, hází po psisku štěr-
kem, pak čuchá ke kolům, běží pro intim-
sprej a ostříkává své natupírované 
autečko). 

Pan Jeřábek celé dopoledne sbíral ka-
mení, silný krk má opálený jak topinku 
a teď za sebou vleče na voze fůrku balva-
nů. Bude s nimi zasypávat výmoly a díry 
v cestě a přinese tak důkaz, že i poslední 
kámen má své nepodřadné místo. 

Strejka Žlabů, starej kameník, jde o holi 
do vršku, zas se dočkal, každé jaro se belhá 
vyčistit kamennou mísu u lesa, aby z ní 
mohli pít ptáci. Sedne si pak na mez a dívá 
se, kontroluje z výšky "své" stromy, které 
zasadil a mrmlá: "Támhleté lípě se daří, 
kurňa ten jeřáb se kroutí, topol dobře letí 
k nebi, no dube, už se probuď! Tady jsem 
narouboval hrušku na bez a loni dala tři-
atřicet hruštiček. Můj doktor Dudek si na 
nich smlsl. Jenže pak ji sekačkou ze statku 
vorajbovali, chlíváci... Támhle pod loukou 
bych viděl řadu vrb." A zvedá se a pomalu 
jde sázet vrbové proutky. 

Miloš Doležal 



/ v 

VYHLASKA 
o době a místu konání voleb 

Město Ledeč nad Sázavou podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a do-
plnění některých dalších zákonů stanoví: 

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční 
dne 19. června 1998 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
dne 20. června 1998 od 7.00 hodin do 14.00 hodin 

2. Místem konání voleb 

v okrsku č. 1 - je místnost v budově čp. 16 - bývalá budova Městského úřadu, Husovo náměstí, Ledeč nad Sázavou pro 
voliče bydlící v ulicích: 

- Husovo náměstí Mostecká - Hrnčíře 
- Barborka Pod Šeptouchovem - Tyršovo nábřeží 
- Podolí Jaroslava Haška - Petra Bezruče 
- Julia Fučíka Jiřího Wolkera - Mlýnská 

v okrsku č. 2 - je místnost v Domě dětí a mládeže, Husovo náměstí čp. 242, Ledeč nad Sázavou pro voliče bydlící 
v ulicích: 

- Havlíčkova Z.M. Kuděje - Melechovská 
- Háj Na Potoce - Hutní 
- Koželská Hůrka - Pod Skalkou 
- Na Skalce Nad internátem - Družstevní 
- Zahrádecká Spojovací 

v okrsku č. 3 - je místnost v Základní škole, Nádražní ul. čp. 780, Ledeč nad Sázavou pro voliče bydlící v ulicích: 

- Heroldovo nábřeží Zahradní - Slunečná 
- Zouťalka I Partyzánská - Zoufalka III 
- Pivovarská Zoufalka II - Růžová 
- náměstí Svobody Čechova - Nádražní 
- Sázavská Mizerov - Komenského 
- Lovčen Poštovní - Hálkova 
- Na Žižkově Lipová - Hlaváčova 
- Poděbradova 28. října - Hradní 
- U Hradce 

v okrsku č. 4 - je místnost v Integrované škole strojírenské, Komenského ul. čp. 231 pro voliče bydlící v ulicích: 

- Na Rámech 5. května - Zdeňka Fibicha 
- Aloise Jiráska Pod Stínadly - Ke Stínadlům 
- Habrecká Na Sibiři - Boženy Němcové 
- Marie Majerové (do čp. 670) 

v okrsku č. 5 - je místnost v Základní škole, Komenského ul. čp. 626, Ledeč nad Sázavou pro voliče bydlící v ulicích: 

- Stínadla Marie Majerové (od čp. 681) 

v okrsku č. 6 - je místnost v administrativní budově ZD Jedlá v Habreku pro voliče bydlící v místních částech LedČe nad 
Sázavou: 

- Habrek Obrvaň - Souboř 
- Vrbka Sychrov - Sychrov - Sačany 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství České republiky a údaje o oprávně-
nosti hlasovat v uvedeném okrsku. 

4. Každému voliči budou doručeny tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky, spolu s nimi bude voličům doručen též 
informační leták, v němž budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva. 

Jan Hálek, starosta města 



HLAVU VZHURU, 
s touto výzvou vstupuje Občanská demokratická strana do předčasných voleb, které nezpůsobila. My, její členové, jsme na 
volební soutěž připraveni a vnímáme ji jako velkou výzvu a velkou příležitost. Nepohlížíme na uplynulé roky jako na 
velký omyl. Víme, že naše země udělala obrovský pokrok a těší nás, že u toho ODS byla. Při účasti ODS jako rozhodující 
síly došlo k výraznému posunu z postkomunistického marasmu. ODS dokáže vidět i své chyby i řadu neúspěchů. Poslední 
léta však znamenala stálou obranu před socializujícími tendencemi. Především ofenzíva těchto tendencí přivodila předčas-
né volby. 

ODS ví, kým je, kde stojí, ví, co chce a zná svůj úkol. Dnešní ODS je stranou lidí, kteří nepodlehli soustředěné a diskva-
lifikující kampani či panice ze ztráty svého dřívějšího postavení. Pro své představitele je podnětem k tvrdé práci. Je to stra-
na vyrostlá z iniciativy tisíců lidí, pro něž mají nepominutelný význam principy svobody. 

Nedotknutelné soukromí, levný stát, nezadlužená budoucnost a solidarita zodpovědných, to jsou naše základní progra-
mová východiska, která na březnovém setkání starostů ODS v Poděbradech dostala název Čtyři poděbradské artikuly. 
Artikuly je možné chápat jako minimum, ze kterého nehodláme ustoupit. Jsou jedním klíčem pro řešení jednotlivých sku-
pin společenských problémů. Nedotknutelnost soukromí je předpokladem svobody. Proto je pro ODS prioritou. Rubem 
svobody je její zneužívání, avšak útok proti svobodě vždy začíná jako líbivý krok k pořádku. Jsme si toho vědomi a proto 
nepodlehneme pokušení slibovat totální ochranu proti jakémukoli nebezpečí a přitom si za to od občanů vybrat daň v po-
době části jejich soukromí a svobody. Stát je v současné době pro jeho občany drahý. Občan platí státu penězi, svobodou, 
časem, energií a často i duševní pohodou. ODS chce změnu. Chce, aby stát sloužil občanům a fungoval výkonně a co nej-
levněji. Problémy naší doby musí vyřešit současné generace a potomkům zanechat čistý stůl. Cestou k tomuto cíli je eko-
nomická aktivita svobodných občanů a mobilizace domácích zdrojů. Mluví-li ODS o solidaritě zodpovědných, pak nemá 
na mysli konec státních přerozdělování, ale nové vymezení této formy lidské solidarity. 

ODS rozumí odlišným potřebám různých generací, nestaví je však proti sobě. Naším cílem je úcta k rodinným hodno-
tám a podpora mezigenerační sounáležitosti. Uvědomujeme si, že člověk je především neopakovatelným jedincem 
s vlastní identitou a suverenitou, vidíme ho optikou generační příslušnosti a respektujeme jeho společenskou pozici. Ne-
chceme podporovat vytváření nových, kupříkladu generačních, antagonismů. Respektujeme nárok každého na vlastní ži-
vot a na vlastní cestu za j ím preferovanými potřebami. Zastáváme názor, že politika má lidem jejich životy usnadňovat 
a ne jim vnucovat jakoukoli "jedinou správnou" cestu. V tom vidí ODS své poslání a je připravena ho plnit. 

Místní sdružení ODS v Ledči nad Sázavou 
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KDO JSME A CO CHCEME 

Za pár dnů půjdeme volit. Drtivá většina občanů touží po razantních změnách. Podle průzkumů jen pět lidí ze sta podporuje zachování dosavadního 
kursu vládní politiky. Jsou to pravděpodobně ti, kteří si nestačili ještě dost nakrást a ti, kteří již mají nakradeno, ale bojí se postihu. 

Ledečsko patří tradičně už od minulého století k silné sociálně demokratické voličské základně. Je to tím, že obživa tu vždy byla nelehká a nejistá. 
I proto se zde občané rozhodují po zralé úvaze a ne podle momentální popularity jednotlivých politiků. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že tomu tak 
bude i v letošních červnových volbách a proto si dovoluji předložit základní preambuli volebního programu ČSSD. 

Česká strana sociálně demokratická je naši nejstarší politickou stranou. Je uznávanou součástí nejsilnějšího celosvětového i evropského společenství, tvo-
řeného sociálně demokratickými stranami. Velká většina zemí Evropské unie. do níž chceme vstoupit, má dnes sociálně demokratické vlády. To nám dává 
pocit hlubinného zakotvení v čase i prostoru a umožňuje nám čerpat ze zkušeností vyspělých demokracií s moderní, sociální a ekologicky orientovanou 
tržní ekonomikou. 

V celé své historii se sociální demokracie orientovala na lidi práce - ty. kdo žijí ze své mzdy nebo ze svého starobního důchodu, na dělníky, techniky, za-
městnance, malé a střední podnikatele. Snažila se hájit jejich zájmy na základě zásad sociální spravedlnosti a solidarity. Tak je tomu i dnes v současné situ-
aci České republiky. 

Naše země nevzkvétá. Díky nesprávné hospodářské a sociální politice minulých konzervativních vlád má nejnižší tempo ekonomického růstu ve střední Evro-
pě. Došlo k rozsáhlému rozkrádání či tunelování státního majetku. Roste naše zadluženost, snižuje se nebo stagnuje životní úroveň rozsáhlých sociálních skupin, 
roste inflace i nezaměstnanost. Výrazně se zpomalila bytová výstavba, narůstají potíže ve zdravotnictví, školství, veřejné dopravě i v dalších oblastech. 

Máme-li překonat tento stav, musíme v první řadě zabránit bující ekonomické kriminalitě, korupci, daňovým únikům a dalším podvodům. Nemůžeme 
připustit situaci, kdy jsou malí zloději stíháni, zatímco velcí unikají bez trestu a dokonce se stávají součástí společenské elity. Proto ve svém programu na-
vrhujeme řadu konkrétních opatření, jejichž cílem je potlačení vlivu ekonomických mafií a jejich prorůstání do státní správy. Jsme si přitom vědomi toho, že 
tento náš postoj vyvolává snahu těchto lidí všemi prostředky zabránit volebnímu vítězství sociální demokracie a očemit ji před veřejností nejrůznějšími špi-
navými kampaněmi. 

Nestačí však jen kritizovat činnost minulých vlád a bojovat proti důsledkům této činnosti. Máme vlastní, pozitivní program, který je založen na zásadě 
investic do rozvoje člověka - sociálních investic. Chceme, aby daňové příjmy státu nebyly vynakládány na přebujelou státní byrokracii nebo na záchranu 
krachujících bank, ale vkládány do rozvoje školství, zdravotnictví, podpory bytové výstavby, veřejné dopravy, ochrany životního prostředí a sociální péče. 

Růst těchto příjmů je podmíněn oživením hospodářského růstu, aktivní průmyslovou i zemědělskou politikou, usnadněním zejména úvěrových podmínek 
pro rozvoj podnikání. Proti nezaměstnanosti chceme bojovat vytvářením nových pracovních příležitostí včetně rozvinutí soustavy veřejně prospěšných 
prací. Zvláštní pozornost přitom chceme věnovat dvěma nejohroženějším sociálním skupinám - mladým rodinám a důchodcům. 

Dosažení těchto cílů vyžaduje trvalý sociální dialog, komunikaci vlády s odborovými i dalšími společenskými organizacemi. Odmítáme aroganci moci, 
která nechápe politiku jako službu občanům, ale pouze jako způsob uspokojování osobních ambicí. Budeme se snažit otevřít co nejširší prostor spoluúčasti 
všech občanů na správě věcí veřejných, a to formou občanské samosprávy nebo formou podílu zaměstnanců na firmách, v nichž pracují. Jsme pro účinnou 
kontrolu moci na ní nezávislými orgány. 

Věříme, že budoucí společnost bude společností vzdělání, spoluúčasti a solidarity a chceme, aby taková byla i česká společnost. Navazujeme přitom na 
naše národní tradice, které vždy vzdělanost obyvatel pokládaly za jednu z nejvyšších hodnot. Škola, nikoli banka, má být nejdůležitější budovou v obci. uči-
tel. nikoli bankéř má být tím nejprestižnějším povoláním. Jsme solidární s nemocnými, protože každý z nás může onemocnět. Jsme solidární s důchodci, 
protože každý z nás jednou zestárne. Dobrá vláda se pozná podle toho, jak dokáže pečovat o děti a o naše starší spoluobčany. Vzdělání nebo zdravotní péče 
nejsou zbožím, které se směňuje na trhu. Jsou službou, poskytovanou solidární společností všem potřebným. 

Nechceme žít v zemi, kde člověk je člověku vlkem, kde platí pravidla džungle, kde individuální úspěch je vykupován neúspěchem ostatních, a kde nej-
úspěšnější je tunelář. Chceme žít ve společnosti, v níž zbohatnout lze pouze poctivou prací a kde se každý její člen může rozvíjet v důstojných životních 
podmínkách. V demokratické, humanistické společnosti rovnoprávných občanů, v níž lidskost zvítězí nad sobectvím. 

Tolik tedy velice stručně k našemu programu. Věřím, že to bude i váš program a že dáte svými hlasy ČSSD šanci dělat to lépe, než dosavadní koalice. 
Jiří Nekvapil, předseda O W ČSSD 



JDĚME K VOLBÁM! JE KOHO VOLIT 
Do předčasných parlamentních voleb v červnu zbývají už pouhé dny. Podle půzkumu veřejného mínění víme, že lidé v naší zemi podléhají rezignaci a zvažují, mají-

li k volebním umám vůbec přistoupit. Občané po trpkých zkušenostech posledních osmi let přestali věřit, že ještě existují politické strany, které by se jejich problémů 
ujaly a vnesly tak do deformované a rozpadající se společnosti znovu tolik potřebnou novou energii a nutnou dávku optimismu. 

Dnes naneštěstí vítězí ten, kdo umí nejlépe podvádět. Kdo žije z poctivé práce - zaměstnanec, poctivý živnostník a drobný podnikatel - stále více živoří. Většina oby-
vatel chudne, pouze malá část bohatne. Důchodci stěží budou moci hradit náklady na zdravotní péči a slušné bydlení. Mladí lidé nemají šanci získat byt a založit rodi-
nu. Pro nadané děti z chudých rodin se stává studium nedostižným. Nezaměstnanost stoupá. Zaměstnanci se bojí o práci a nad podnikateli visí hrozba zadluženosti. 
Svoboda projevu je omezena ekonomickým tlakem. Jen kriminalita a byrokracie vzkvétají. 

JDE O EKONOMICKOU I POLITICKOU KRIZI, O KRIZI CELÉHO SYSTÉMU. 
Ten je u nás od počátku založen jen na pouhém majetkovém převratu spojeném s výlučnou podporou soukromého vlastnictví a na tolerování špinavých peněz. Uvá-

žená restrukturalizace ekonomiky a podpora nejperspektivnějších odvětví zcela chybí. Vládnoucí pravice nemá právo se odvolávat na minulost. Ekonomický potenciál, 
který bylo možné využít a rozvinout, nechala úmyslně rozkrást. Krize a rozklad minulé pravicové vládní koalice je jen důsledek její politiky. 

Vznik nových stran ze starých tváří a se stejně špatným programem je trik, jak znovu oklamat občany. Naši podporu nemají ani ti, kteří se na dosavadní vládní politi-
ce přímo podíleli, ani ti, kteří ji tiše podporovali. Důležitá nejsou hesla - ale skutečné kroky. Nemůžeme podporovat režim, který je postavený na loupeži společného 
majetku a odírání zaměstnanců. 

PŘÍČINA JE V TOMTO REŽIMU. 
Postoj Komunistické strany Čech a Moravy k minulosti i současnosti stručně vystihuje heslo: 

KUPŘEDU K SOCIALISMU - NE ZPĚT! 
Co to znamená? 
Sociální spravedlnost a rovnost - nikoli rovnostářství. ale stejné šance pro všechny. Rovné podmínky pro rozvoj každého občana, včetně bydlení, vzdělání, péče 
0 zdraví, zajištění klidného stáří, rovnost před zákonem bez ohledu na postavení. 
Solidarita - vyšší zdanění bohatých, bezplatné a kvalitní zdravotní zabezpečení, vzdělání a starobní i invalidní důchody zabezpečující důstojný život pro všechny - so-
ciální péče pro potřebné. 
Svoboda - možnost aktivně uplatnit své schopnosti v každé sféře společenského života včetně podnikání nebo různých občanských iniciativ, svoboda projevu a rovný 
přístup do sdělovacích prostředků, svoboda cestování. 
Hospodářsky rozvoj - respektování podmínek trhu při promyšleném usměrňování celé ekonomiky, ochrana a podpora domácí ekonomiky, rovné ekonomické, právní 
aj. podmínky pro různé formy vlastnictví, politická podpora samosprávných forem ekonomiky, včetně družstevnictví, úloha státu při strategickém plánování a cílevě-
domá podpora perspektivních a pro celou společnost důležitých oborů. 
Demokracie - obnova úlohy státu, rovnoprávné podmínky pro působení stran, hnutí i občanských iniciativ, rozšiřování práv odborů, stálé prohlubování samosprávy 
občanů ve všech oblastech života včetně prosazení referenda, zaměstnanecké rady v podnicích, občanské výbory v místech. 
Nesouhlasíme s praxí, kdy má občan právo jen jednou za čas odvolit a pak rozhodují pouze politici. Odmítáme názor, že "do toho nemá co mluvit ulice". Naším cílem 
je rozvoj občanské společnosti, v níž se stále rozšiřuje možnost všech občanů ovlivňovat veřejné dění a rozhodovat o něm. 

JINÍ O LIDECH - MY S LIDMI! 
Ve Východočeském kraji kandiduje v předčasných volbách za KSČM 36 kandidátů. Na prvních místech to jsou: 1. Doc. RSDr. Jaroslav Štreit, CSc. - Hradec Králové, 
2. Ing. Josef Mandík - Nasavrky, 3. Doc. PhDr. Alena Svobodová - Turnov. 

Na čtvrtém místě Mgr. Milan Bičík z okresu Havlíčkův Brod - stávající předseda O V KSČM. Dalšími kandidáty z našeho okresu jsou ještě Mgr. Jaroslav Salák ze 
Stoků. Jaroslav Ledruška z Chotěboře, Mijan Plodík z Havlíčkova Brodu a Jiří Hlaváček ze Světlé nad Sázavou. 
Předvolební setkání s kandidáty za KSČM z Východočeského kraje se v Ledči nad Sázavou uskuteční 9. 6. 1998 na náměstí. Začátek setkání je v 17.00 hodin. Na-
vštíví nás jeden kandidát z prvních míst a někteří další. 

CHCETE ZMĚNU? VOLTE KSČM! 
Nabízí Vám: 

SCHOPNÉ LIDI, NOVÁ ŘEŠENÍ 
Komunistická strana Čech a Moravy, ZO Ledeč nad Sázavou 
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JAK NA TO S KDU-ČSL 

"Nestačí vyhlížet cíl, je třeba vstoupit na správnou cestu". Napsal v dopise kancléř Helmut Kohl, sjezdu KDU-ČSL v r. 1997 a my Vám chceme 
přiblížit jak vidí tu správnou cestu KDU-ČSL. 
Poradíme si s nepořádkem? 

Co nás trápí: Výkon státní správy je zdlouhavý, finančně náročný, státní správa je často netečná k občanovi, soudní řízení se vlečou, právo sice 
platí, ale často nelze vynutit jeho dodržování, v politice a v ekonomice nevítězí jen schopní, ale i ti, kteří jsou "schopni všeho". 

Jak na to? Nově upravit správní řád, který umožní jednodušší a méně nákladné řízení. Zahájit systematickou obnovu právního řádu tak, aby se 
české právo stalo přehledným. Vykonatelnost soudních rozhodnutí svěřit soukromým licencovaným osobám, jejichž odměna bude závislá na 
výsledku rozhodnutí. Stávající právní úpravou zákona o střetu zájmů rozšířit tak, aby se dotýkala volených i jmenovaných veřejných funkcí, aby 
byl zveřejňován majetek a majetková přiznání lidí ve veřejných funkcích. U dlužníků zavést institut zjišťovací přísahy, kdy by dlužníci měli učinit 
přísahu o svém majetku. Neuvedou-li jej v plném rozsahu, dopustí se trestného činu. 
Budeme se mít lépe? 

Co nás trápí: Klesá životní úroveň. Situace malých a středních podnikatelů je obtížná. Energie se stále zdražuje a lidé se proti tomu cítí bezmoc-
ní. 

Jak na to? Uskutečnit daňovou reformu, snížit přímé daně, zvýšit nepřímé daně tak, aby člověk sám změnou míry a struktury své spotřeby roz-
hodoval o míře svého zdanění. Výrazně zvýšit limit pro osvobození drobných podnikatelů od platby DPH. Urychlit odepisování nových technolo-
gií a investic do vývoje. Nahradit daň z příjmů pro drobné podnikatele fixní daní. Zabránit neoprávněnému růstu cen energií stanovovaných 
monopoly. Podpořit programy úspor a využití obnovitelných zdrojů energií. 
Postaráme se o sebe a o druhé? 

Co nás trápí: lidé ze středních vrstev se stále více propadají do zachované sociální sítě. Mladé rodiny se staly nejohroženější skupinou obyva-
telstva. Lidé se bojí chudoby ve stáří, cítí se po létech práce společností opomíjeni. Bydlení je stále problémem, nový a cenově dostupný byt je 
téměř nedosažitelný. Financování zdravotnictví je v krizi, reforma je neujasněná, mizí zde stále větší peníze, objevuje se nejistota o kvalitě zdra-
votní péče, expanze drog ohrožuje budoucí generace a přivádí k nám organizovaný zločin. 

Jak na to? Zavést odečitatelné položky na státem uznané výdaje u daně z příjmu ze závislé činnosti a podpořit tak například přípravu na povolá-
ní, rekvalifikaci, náklady na léčení, pořízení bytu a pod. Realizovat takovou bytovou politiku, aby byty byly pro rodinu dosažitelné, pokud vyna-
loží úsilí přiměřené svým možnostem a schopnostem. Proto navrhujeme převod pozemků určených k zástavbě bytů ze státu do vlastnictví obcí 
a zrušení poplatků za jejich vynětí ze zemědělského půdního fondu. Dále pak, aby stát poskytoval záruky za stavební úvěry. 

Podporovat rodinu jako prostor pro soužití generací v tomto smyslu tvořit systém sociální pomoci, která by měla směřovat bezprostředně k pří-
jemcům, aby oni a jejich rodiny mohli této pomoci využít přednostně k péči v rodině spíše než ve spec. zařízeních, v nichž se staří lidé dostávají 
do izolace. Vypracovat systém zdravotnických standardů, zavést systém akreditace zdravotnických pracovišť, zavést kontrolu předepisování léků 
tak, aby léková politika sledovala zájem pacientů a ne farmaceutického průmyslu. Zřídit léčebná zařízení pro drogově závislé děti do 15 let. Pod-
pořit ty formy projektů zaměřených k využití volného času, na nichž se účastní samospráva. 

Samotný volební program KDU-ČSL obsahuje 22 témat, z nichž jsme se jen v základních bodech dotkli 3. Vedle podrobného programu připra-
vila KDU-ČSL i odpovědi na, podle jejího názoru, nejpalčivější problémy dneška v podobě brožurky nazvané "Jak na to", ve které jsou uvedeny 
1 ekonomické okruhy. 

MO KDU-CSL 



KOŇKOVICE DOBRÉHO HOSTINCE 
Do severního táhlého srázu kopce Melechova, robustního vládce našeho kraje, který padá ke ko-

rytu řeky Sázavy, je vsazena ves Koňkovice. Silnice se jejím středem provine dvěma zatáčkami se 
dvěma krátkými stoupáními. Podél jednoho z nich je ve svahu rozkročena Hospoda pod Melecho-
vem manželů Zikmundových, s krásnou "tváří" venkovské secese. Nebo spíše - cesta je natažena 
podél krčmy. Tedy vlastně co bylo dříve - cesta či krčma? 

Koňkovická hospoda je místem dobrých majitelů. Vítají poutníka s otevřenou náručí a s ne-
předstíraným zájmem. Je to dům odvozený od slova HOSTIT - mají tu pro vás nejen dobré 
slovo, ale s péčí se postarají o váš žaludek. Pan Libor hned roztáčí pivo a jeho paní, vyhlášená 
kuchařka a tanečnice, začíná v prostorné kuchyni vařit a smažit a péct, "tancovat" kolem kamen 
a současně krájet zeleninovou oblohu. Hosty neodmítají ani v neděli v podvečer, kdy mají za 
sebou několikadenní šichtu a oči se jim klíží. Součástí hospody je i obchod koloniální, posezení 
ve dvoře, stodola pro vodáky, salonek a místo nejdůležitější a nejživější, centrum domu - sál. 
V jeho zdech jsou zapsány místní dějiny: svatby - trachtace - divadelní představení - rozchody -
seznámení - zapíjení narozeného dítěte - pohřební hostiny - taneční reje. Podlaha sálu je živou 
kronikou a díky umu starých mistrů stavebníků je dokonale odpružená, takže když tu protancu-
jete noc, nohy vás nebolí. V jejich vy tancovaných letokruzích a sucích můžete číst, kolik nohou 
a bot se jí dotýkalo, kroužilo po ní, belhalo, podlamovalo se a klopýtalo. Dokonce jsou v ní 
vidět ještě díry pro oponu. Sál sejí přepažil a mohli v něm hrát ochotníci nebo kouzlit potulný 
komediant. Z oken je vidět plující vrak Lipnice, pásy lesů, vytáhlá konstrukce zvoničky a roz-
házená koňkovická stavení. V rohu sálu stojí klavír a někdy i zelený stůl se síťkou - za deště si 
tu totiž můžete zahrát ping-pong a upíjet přitom grog. Nebo si se šťopičkou vína můžete prochá-
zet hospodou a dívat se z oken nebo na obrazy - na reprodukci Průchova Jara Na Župandě, na 
"olej" Lipnice, Karlštejna, na portrét potulného dědka Knulpa, Loučení tatínka s dcerou nebo na 
melancholický portrét z roku 1918 - Matka a syn. Vyzařuje z něj zvláštní tajemná urozenost 
a současně úzkost. V jejich očích a v chvějivém pozadí tušíme jakousi tragédii. Tento mladý 
černovlasý muž mohl být Žid a skončit za války v osvětimské peci. 

Naši malou prohlídku přeruší zatroubení. To nám pan Libor z výčepu trumpetou oznamuje, že 
právě natočil vrchovatou čepici piva, která na nás čeká. Paní přináší velkou porci teplého jídla 
a po chvíli se nás ptá, chceme-li přidat. Vzácná a nevídaná domácí starost! 

Přicházejí noví lidé, hospoda se plní. hraje se na kytaru a harmoniku, zpívá se, pohostinný 
dům plný lidí letí jako koráb do nočního vesmíru. Tři velká průčelní okna svítí do vsi, když za 
tmy odcházíme, sálají jak rozpálené výhně. Míhají se za nimi stíny lidí, ven doléhá smích. 
Teplý květnový vánek lehce provívá koruny jabloní a roznáší sladkou, omamnou vůni. Nad 
hospodou, která připomíná rozsvícenou lucernu nebo maják, se jak vlna zdvíhá černá silueta va-
livého Melechova, a ještě výš jsou rozházeny roje a trsy špičatých hvězd. Tak špičatých a v této 
chvíli tak blízkých, že si o ně můžeme česat vlasy. 

A protože jsme v Koňkovicích, je nutné cosi dopovědět. Kdysi, na začátku devadesátých let, 
přišel do výčepu Hospody pod Melechovem na návštěvu za panem hostinským Zikmundou kůň, 
velký živý kůň. Pokynul hlavou, vylemtal ve výčepu vodu ze dřezu a pak si ústy svého majitele 
poručil velké pivo. Obrátili ho do něj, kůň zařehtal, zastřihal ušima a spokojen vyklusal ven. 
Zvíře s velkýma očima tak podalo přesvědčivý důkaz o kvalitách místního restaurantu a součas-
ně svým "vystoupením" stvrdilo i odvěký název obce. Do Koňkovic se ale můžete vydat i bez 
koně. "Koňsky" posilněni odejdete. Miloš Doležal, kresba: Jiří Bašta 

AGENTURA AMÁLKA VÁM NABÍZÍ 
SVÉ SLUŽBY: 

Hlídání dětí 
- zdravých i nemocných 
- v e dne i v noci 
- doučování 

Péče o domácnost 
- kompletní úklid domácnosti včetně žehlení 

pravidelně stálou hospodyní nebo nárazově 

- obstarávání nákupů a vaření 

-da lš í služby po dohodě 

• Úklid kanceláří 
• Péče o starší osoby 
• Výuka na PC 
Telefon: 0603/716711 
Spolehlivost, kvalita, výhodné ceny. 

CESTOVNÍ KANCELÁŘ 
HARMONIA 
v Ledči nad Sázavou 

pořádá třídenní zájezd 
od 7. do 9. 8.1998 

do RAKOUSKA 
ALPY * jezera, vodopády 
ubytování v hotelu "Sommerhaus" -
koupání v bazénu - cena zájezdu 
3.200,- KG - ubytování, 2x snídaně 
(švédské stoly), 2x nocleh, pojištění, 
průvodce, autobus LUX. 

Přihlášky přijímá Fr. Pleva - FOTO-
ATELIÉR, náměstí Svobody, Ledeč 
nad Sázavou, tel.: 0452/621471 

Zavedená účetní firma 
Ing. Král + K r á l o v á 
Vám nabízí: 
u vedení jednoduchého 

a podvojného účetnictví. 
• zpracování mezd 
• daňové poradenství 
• zpracování podnikatelských 

záměrů a tabulek pro žádosti 
o úvěr 

Kontakt: tel + záznamník 
0453/3255, mobil 0603/806477 

PRODÁM POZEMEK V LEDČI 
NAD SÁZAVOU (v Pivovarském 
údolí). Celková výměra pozem-
ku 1.702 m2. Parcela je oploce-
na a osázena ovocnými strom-
ky. Je zde zavedena voda, 
možnost připojení elektriky. 

Informace na tet.: 02/8554426 

SBĚRATEL VYKOUPÍ 
• Historické rybářské potřeby (do r. vý-

roby 1989) 
• Navijáky bubínkové, smekací i jiné 
• Pruty bambusové, štípané i jiné. 
• Staré fotografie i texty s rybářskou te-

matikou. 
Kolegové sběratelé, prosím, navažte 
kontakt: 
KAREL URBAN 
Ttel. 02/81914826 0603/431172 

AUT0PŮJČ0VNA RONDO 
Světlá nad Sázavou, Horní Bohušice 920 

Půjčovní doba: 

po-pá: 8 30-11.30 a 12.30- 18 30 
so-ne: 8.30-11.30 a 12.30-14.30 
Telefon: 0451/52436 

HLEDÁM PRO PRODEJ 
ZBOŽÍ NA SPLÁTKY 
BEZ ÚROKŮ A BEZ RUČITELE 

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE 
Jedná se o katalogový prodej s dovozem 
zdarma až do bytu 

Tel.: 0455/620723, 0454/23784 

PRODÁM Š 120 L 
typ M, vyrobena 12./85 
červená barva, cena 30.000,- Kč 

Telefon: 0452/620540-1 
Privát: 0452/829 
Zn.: Spěchá 



PSAL SE ROK... 
1978 
Dne 26. června ve 13 hodin byl u hlavní 
kotelny čp. 657 v ulici Zd. Fibicha odstře-
len vadný komín. Odstřel provedly Prů-
myslové stavby Brno bez jakýchkoli potíží. 
Tito pracovníci za účasti techniků Teplo-
techny a za účinné pomoci pracovníků 
z Kovofiniše, Okresního stavebního pod-
niku a podniku Bytového hospodářství, po-
stavili za čtrnáct dnů komín nový, který je 
vysoký 30 metrů. Nevídaná rychlost stavby 
svědčí o svědomité práci techniků a dělní-
ků. Komín je postaven ze železobetono-
vých rour, vysokých 324 cm o průměru 
2 metrů. Je to první komín takto stavěný 
v celé republice, jehož dílce na návrh ing. 
Jiřího Tomáše z Teplotechny z Prahy vy-
robil podnik Prefa Lužec. 
1958 
V červnu byla dokončena stavba můstku 
u bývalého pivovaru, nákladem Jednoty, 
která má zde sklady potravin. V této době 
byla rovněž dokončena lávka u sokolovny 
z předpjatého betonu pro pěší. 
27. června v pátek se přehnala přes Ledečsko 
prudká bouře, při níž došlo k zajímavému 
úkazu. Kulový blesk si zařádil ve stodole ze-
mědělce Sedláčka v Budčicích. Nezapálil, 
ale rozházel ve stodole všechno seno. 
1948 
V celku byl celý rok deštivý. Zvláště dlou-
hé letní deště zdržovaly žňové práce. (Již 
přede žněmi byly časté bouřky, z nichž 
nejsilnější byla 22. června, při níž mezi sil-
ným deštěm padaly i kroupy. Ty způsobily 
značné škody v některých okolních vesni-
cích, jako např. v katastru obce Pavlo v. 
Opatovice a Zebrákov). Teprve podzim byl 
krásný a poměrně suchý. 
Od 4. června byla v sále gymnázia uspořá-
dána výstava obrazů a kreseb profesora 
zdejšího ústavu Emila Hrdličky, která 
potrvala týden. 
V neděli dne 13. června se konal v Ledči 
nad Sázavou I. okresní hasičský sjezd, spo-
jený se slavností rozvinutí nového prapo-
ru. Stuhy, které byly současně připínány, 
věnovali legionáři. Sokol, MNV a ROH. 
Podle vydaných potravinových lístků mělo 
město 30. června 2.432 a 31. prosince 
2.429 obyvatel. Na konci školního roku 
1947-48 bylo v reálném gymnáziu 8 tříd 
s 229 žáky. 

TOULKY VRCHOVINOU 
Redakce projektu knihy Toulky Vrcho-
vinou se obrací s prosbou na všechny 
občany bývalého ledečského okresu 
o zapůjčení starých fotografií staveb, ži-
vota v obcích, slavností a pod. Přivítá-
me i možnost nahlédnout do sou-
kromých kronik, zápisů a jiných listin, 
dokumentujících historii tohoto regi-
onu. Kniha, která bude zahrnovat na 
šedesát měst, vesnic, osad a samot, by 
se měla dostat na knižní trh v roce 
1999 k výročí začátku nového století. 
Pro všechny milovníky historie bude 
vítaným dárkem. Případné nabídky 
adresujte na Městský úřad - odbor 
kultury, Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč 
nad Sázavou, nebo na Informační stře-
disko - nám. Svobody 503. Ledeč nad 
Sázavou, tel.: 0452/621471. 

fp-

OSTEOPOROSA A OSTEOMALACIE dokončení 

Vážení čtenáři! 
V dnešním pokračování článků o osteoporose a osteomalacii se zmíním o vlivu bílkovin, 

cukrů a tuků na rozvoj těchto onemocnění a o negativním působení zlozvyků na kostní tkáň. 
Stavebním materiálem pro kostní hmotu jsou bílkoviny, a proto je nezbytný jejich dostateč-

ný přívod. Chybí ve stravě vegetariánů. U nich např. v pokročilém stadiu choroby mohou při 
ošetřování a polohování na lůžku vzniknout i vícečetné zlomeniny žeber. Ovšem nadměrný pří-
vod zvláště živočišných bílkovin - hlavně masa - napomáhá osteoporose. Též dieta s nadměr-
ným množstvím cukrů působí nepříznivě, neboť se zvyšuje hladina inzulinu, který v ledvinách 
snižuje zpětné vstřebávání vápníku, který pak uniká do moče. Nepříznivý je i vysoký obsah 
tuků v potravě, který vytváří s vápníkem ve střevě nerozpustná mýdla, která pak odcházejí stoli-
cí. Ale ani dieta bez tuků není správná, protože se nevstřebává vitamin D v tucích rozpustný. 
Negativní dopad má i vysoký obsah fosforu v dietě - vyskytuje se v mase, ale i v Coca- cole. 

U osteomalacie je základním lékem vitamin D, jehož dávky výrazně kolísají podle příčiny 
osteomalacie a stavu jater a ledvin. Předávkování se hlídá hlavně podle vylučování vápníku do 
moče. Někdy se v léčbě přidává i kalcium, protože kosti při hojení začnou rychle vychytávat 
vápník. Proto narůstající smog, který filtruje ultrafialové paprsky, vede k osteomalacii u dospě-
lých resp. k rachitidě u dětí. 
Vliv zlozvyků na kostní tkáň: 
1) Kouření: 
nikotin snižuje kostní novotvorbu, zvyšuje odbourávání kosti. Kuřačky mají dříve menopausu, 
pro snížené hladiny ženských pohlavních hormonů (kouření inaktivuje estrogeny), bývají 
štíhlejší pro časté nechutenství a mají pak méně kostní hmoty a rychle ji ztrácí po menopause. 
Tuková tkáň je rezervoárem ochranných estrogenů. Též častější infarkty a bronchitidy u kuřáků 
vedou ke snížení pohyblivosti. 
2) Alkohol: 
ničí kostní buňky přímým působením, poruchou funkce jater a ledvin blokuje přeměnu vitaminu 
D. Většina alkoholiků se živí neadekvátně, mají snížený přívod vápníku a živin, ať již pro časté 
nechutenství nebo z finančních důvodů. Dále špatně vstřebávají vápník ze střeva. Též časté jsou 
pády se zlomeninami postižených kostí. 
3) Drogy: 
následky jsou mnohem těžší a objevují se dříve - pro výživový deficit bílkovin a vápníku, sníže-
nou pohyblivost a zvýšený počet úrazu. 
4) Kofein: 
zvyšuje ztráty vápníku močí. 
Vážení čtenáři, děkuji Vám za pozornost, kterou jste věnovali sérii těchto odborných sdělení 
o civilizačním onemocnění, které mnohdy zbytečně obtěžuje život řady z Vás. Úpravou živo-
tosprávy můžete rozvoj této choroby významně zpomalit a ve spolupráci s lékařem úspěšně 
řešit tento zdravotní i ekonomický problém. 
Děkuji redakční radě LN, která umožnila publikaci těchto odborných příspěvků. 

MUDr. Jaroslav Šedivý 

DISKRIMINOVANÉ DĚTI... 
Občany města Ledče nad Sázavou jsou také těžce zdravotně postižené děti. Jako rodiče těchto 

dětí považujeme za nutné sdělit ostatním spoluobčanům to, co cítíme jako nedostačující zájem 
0 ně, někdy i příkoří vůči nim. Jaké jsou naše děti a co potřebují? Jsou podobné jako jejich zdra-
vější vrstevníci. Chtějí si hrát, radovat se, potřebují být zahrnuté péčí, pozorností a láskou. 
1 když většinou obtížně komunikují, jsou citlivé, mnohdy citlivější než zdravé děti. Cítí význam 
slov máma, táta, domov ... Liší se pouze tím, že jsou "křehčí" než zdravé děti, tj. rychleji se 
unaví, jsou náchylnější k běžným nemocem (např. virózám), většinou trpí poruchami spánku. 
Péče o tyto děti a jejich výchova není zásadně odlišná od péče a výchovy zdravých dětí, jen je 
intenzivnější. (Vyhl. č. 284/95 Sb. ji charakterizuje jako mimořádnou péči, dříve mimořádnou 
péči zvlášť náročnou). 

Postižené děti by měly mít možnost stýkat se s vrstevníky a ze zákona mají právo na vzdělá-
vání. Patrně z neznalosti jejich potřeb jsou jim nabízeny nevhodné varianty, např. umístit je do 
ústavních či internátních zařízení, neboje dovážet do speciálních denních zařízení (stacionářů) 
do Havlíčkova Brodu, Chotěboře, Čáslavi apod. Odborníci (speciální pedagogové, psychologo-
vé, neurologové) považují za nutné umožnit postiženým dětem výchovu a vzdělávání v kolekti-
vu v místě bydliště, podobně jako zdravým dětem. 
Existují dva možné způsoby řešení: 
a) vybudovat speciální zařízení (stacionář) pro těžce zdravotně postižené děti; příkladem by 
mohlo být chotěbořské "Sluníčko", jehož zřizovatelem je městský úřad. 
b) integrace mezi zdravé vrstevníky, většinou za pomoci osobních asistentů. 

Apelujeme na zodpovědné pracovníky městského úřadu (sociální odbor, odbor školství), na 
ředitelky, ředitele, učitelky a učitele mateřských a základních škol a školy zvláštní i na všechny 
ostatní, kteří mohou pomoci, aby projevili zájem o naše děti a pomohli v péči o ně. Děkujeme. 

Rodiče těžce zdravotně postižených dětí 

HYPOTÉKY! FINANČNÍ NOVINKA NA NAŠEM TRHU! 
Víte, jak získat novým způsobem minimálně o 1/3 levněji hypoteční úvěr? 
BEZPLATNĚ vám poradíme a sestavíme váš finanční pián pro realizaci 
stavby, koupě, či rekonstrukce vašeho bytu, domu, případně nájemního 
domu. 

TELEFON: denně od 9.00 do 18.00 hod, - 0602 350 596. 



VÝSTAVA MANŽELU 
BARTOŠKOVÝCH V LEDEČSKÉM MUZEU 

Do 19. června 1998 máte možnost navštívit 
v ledečském muzeu výstavu manželů Bartoško-
vých., Jejich domovem je malé vysočinské městeč-
ko Úsobí, známé svojí sklárnou, kostelem 
a zámkem se zpustlou, tajemnou zahradou. Kolem 
Úsobí se táhnou sítě alejí a bývalých kočárových 
cest, klenou návrší se záhadnými tvrzemi a sýpka-
mi, a do nebe tam máchají staré stromy. Pro mne 
se ten celý úsobský okrsek sbíhá do kamenné 
Piety, stojící uprostřed náměstíčka městyse. 

Reálie domova Bartuškových nevyjmenovávám 
nadarmo. Ona záhadnost, strašidelnost a divo-
kost, jakási jurodivost úsobské krajiny totiž vstupu-
je do jejich výtvarné tvorby a zvláště u Stanislava 
Bartůška je tento rozměr silně přítomen. V jeho 
grafikách a kresbách z poslední doby (1997-98) 
se honí astrální těla a skřeti, ožívá zakletý kámen, 
čert se protrkal na místo slunce, andělé lehce na-
šlapují, motýl a volavka jsou posly duchovních 
světů. Na jedné grafice na vás blikají malé oči -
jsou to oči sovy, nebo šíleného tuláka nebo bludné 
duše, která nenalézá pokoje? Stanislav Bartůšek 
je v této sérii obrazů nejpůvodnější. 

Jeho paní, Ludmila Bartůškové, vystavuje obra-
zy a miniatury z paličkované krajky. Jsou čisté, 
jemně "pletené", důkladnou a precizní rukou vytvá-
řené, konkrétní i snové. Vedle ptáčků, kytek a po-
stav se na jejích krajkách objevují předměty 
všedního dne (váza, mlýnek, džbánek), ale i tvář 
Krista, mariánský motiv nebo pokus o zachycení 
nálady či děje (Vítr). Vystavené krajkové obrazy 
jsou malá pohádková vyprávění, žensky citlivá po-
zorování. Vlasová bílá linka nitě přímo čaruje, stáčí 
se do sebe i od sebe, ohraničuje i "vykresluje" vnit-
řek krajky. Malé paličkované "události" autorka 
také kombinuje s podmalbou, která dává obrazu 
nový, další prostor. Ludmila Bartůškové ve svých 
pracích mistrovsky navazuje na nejlepší tradice li-
dového krajkářského umění a na obdivuhodné 
práce dávných anonymních tvůrkyň, jejichž do-
vednost můžeme obdivovat v jiné části ledečského 
muzea. Minulost se v ledečském muzeu důvěrně 
potkává s prací současnice a to je důkaz o živosti 
jejích vystavených paličkovaných obrázků. 

Miloš Doležal 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 
14. 6. Fialová Anežka, Na Potoce 195 
4. 7. Tichá Božena, Zahrádecká 957 

75. narozeniny 
13.6. Veletová Anna, Soubor 11 
15. 6. Rajdlová Marie, nám. Svobody 503 
25. 6. Hájek Karel, Havlíčkova 775 

3.7. Merclová Růžena, Na Žižkově 360 
7. 7. Zeman Jaroslav, Pod Stínadly 787 

85. narozeniny 
11.6. Rada Ladislav, Obrvaň 31 

93. narozeniny 
12. 6. Kuhlmannová Antonie, 

Havlíčkova 674 

95. narozeniny 

15. 6. Tesařová Anna, Pod Skalkou 1184 

NAROZENÍ: 
4. 5. Novotná Kateřina, Melechovská 533 
4. 5. Koubský Erik, M. Majerové 924 
1.5. Bělohradská Andrea, Údolní 1032 

10. 5. VopěnkováZuzana, 
Pod Skalkou 1173 

12.5. Kozlíková Edita, Habrek 3 
30. 5. Kislíková Dita, Na Potoce 287 
30. 5. Kislík Dominik. Stínadla 1064 

ZEMŘELÍ: 
25.4. Šťastný Jaroslav (1952), 

Družstevní 1030 
30. 4. Rinda Vojtěch (1913), Haškova 568 
4. 5. Nováková Vlasta (1927). 

M. Majerové 667 
16. 5. Kocmich Jan (1927), Slunečná 865 
18. 5. Petrus Jiří (1939), Na Rámech 928 

PROGRAM KINA" 
Červenec 1998 
LETNÍ PŘEHLÍDKA NEJÚSPĚŠNĚJ-
ŠÍCH FILMŮ 

2 .7 FLUBBER 
20.00 Úspěšná filmová komedie 

4. 7. PROČ KOČKA NENÍ PES? 
20.00 Komedie 

5. 7. ROMEO A JULIE 
20.00 Moderní adaptace největšího 

milostného příběhu 

8. 7. VYVOLÁVAČ DEŠTĚ 
20.00 Premiéra filmu USA 

11.7. MRTVĚJ BROUK 
20.00 Tragikomický příběh ze současnosti 

14 7. ZTRACENI VE VESMÍRU 
20.00 Film USA 

16 7. STŘELCI NA ÚTĚKU 
20.00 Akční trhák - USA 

18.7. ŠAKAL 
20.00 Skvělý americký akční film 

21 7 TITANIC 
16.00 Milostný příběh na pozadí největší 
20.00 námořní katastrofy století 
23.7 KOULE 
20.00 Film sci-fi 

25. 7 VETŘELEC - VZKŘÍŠENÍ 
20.00 Další pokračování napínavého 

sci-fi Vetřelec 1 

28.7. SPAWN 
20.00 Fim USA 

30. 7. PAN MAGOR 
16.00 Skvělá filmová komedie 
20.00 

ČERVEN - LIDOVÉ A 
V minulém čísle LN jsem psal o Svato-

dušních svátcích. Na tyto svátky bezprostředně 
navazuje svátek Božího těla (slavnost Těla 
a Krve Páně). Slaví se jedenáct dnů před 
Božím hodem svatodušním, v rozmezí od 21. 
května do 24. června. Svátek Božího těla se 
odvozuje od vidění sv. Juliány, kterého se jí 
dostalo roku 1209. Bůh ji vyzval, aby se snažila 
o zavedení svátku ke cti Nejsvětější svátosti. 
Papež Urban IV. stanovil r. 1264 tento svátek 
pro celou církev. V Praze se prvé procesí Bo-
žího těla konalo až roku 1355. V českých ze-
mích nabyla tato oslava zvláštního rázu. 
Průvod přijal charakter prosebného procesí za 
příznivé počasí před nastávajícím létem a za 
ochranu před přírodními katastrofami. Procesí 
se konalo postupně ke čtyřem oltářům. Rázu 
procesí odpovídaly i modlitby, začínající invo-
kacemi, např.: "Od hromobití, krupobití a zá-
huby bouře, od moru, hladu a války - ochraňuj 
nás, Pane". U oltářů se někdy světily květinové 
věnečky účastnic. Zeny se také snažily získat 
pár ratolestí lípy a břízy, jimiž byly zdobeny 
oltáře. Pokud je zastrčily do lnu, vyrostl prý 
obzvláště vysoký. 

Významným červnovým dnem zůstává 
svátek sv. Jana Křtitele - 24. 6. Tento den 

CÍRKEVNÍ OBYČEJE 
připadá na dobu letního slunovratu. Je to 
jediný svátek církevního roku, kdy se slaví 
narození světce. V předkřesťanských do-
bách byl výročím nastávajícího léta 
a úrody. Podle pohanských představ vyvě-
raly na povrch magické síly země, neboť 
slunce, obracející se na své pouti oblohou, 
ztrácelo toho dne nad nimi moc. 

Pálení ohňů, zřejmě ještě před-
křesťanský zvyk, nemohla církev potlačit, 
a proto ho v lidovém prostředí tolerovala. 
Ohně dostaly název "svatojanské", scháze-
la se u nich především mládež, chlapci 
přeskakovali plameny, existovala různá ří-
kadla a dokonce i symbolická oběť ohni 
(květy, věnec). 

Různé pověry toho dne se vztahovaly 
k rostlinám. Zvláštní síla se připisovala 
bylinám, natrhaným v předvečer svátku 
(svatojánské koření), které se užívaly v li-
dovém léčení i magii. Obdobné vlastnosti 
se připisovaly máslu, stlučenému během 
svatojánské noci. V lesích se daly podle 
zářícího kapradí nalézt ukryté poklady, 
šťáva ze zázračného kapradí činila člověka 
neviditelným nebo mu umožňovala rozu-
mět řeči zvířat. Podle světce se také nazý-

val "svatojánský chlebíček", protože se 
jím prý živil. 

Ze světců tohoto měsíce bychom si měli 
ještě připomenout sv. Medarda (8.6.). Praxí 
potvrzená pranostika "Medardova krápě -
40 dní kape" nemá s osudy světce nic spo-
lečného. 

Za zmínku ještě stojí, že Medard rodnému 
městu Salency odkázal pole, aby z jejich vý-
těžku dostávala každoročně nej ctnostnější 
panna 12 tolarů. Slavnost zvaná "růžová" se 
koná dodnes, dívka "růžová královna", je 
korunována věncem bílých růží. 

V minulosti byl oblíbeným světcem sv. 
Antonín (13.6.). Platil za ochránce cestují-
cích, za pomocníka při hledání ztracených 
věcí a obecně za pomocníka v nouzi. 

Nelze opomenout svaté - Petra a Pavla, 
jimž je zasvěcen náš děkanský kostel 
(29.6.). Patří k nej starším svátkům světců, 
které církev slaví v Římě. O něm existuje 
zmínka již ve 4. století. Podle lidové víry si 
toho dne žádala oběť řeka - proto se na sv. 
Petra a Pavla nikdo nekoupal a dokonce 
ještě v 19. století se převozníci zdráhali 
vyjet na vodu, ba dokonce i vylovit utopen-
ce OK 

TIRÁŽ - VEMTE Z MINULÉHO 


