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VYSLEDKY VOLEB 
Přehled základních údajů dle volebních okrsků 

číslo vydané % odevzd. hlasy 
okrsku voliči obálky účasti obálky celkem 

1 601 331 55,07 329 4239 
2 907 528 58,21 527 7235 
3 982 546 55,60 546 7410 
4 1043 527 50,53 526 7121 
5 1036 482 46,53 480 6100 
6 325 156 48,00 156 2143 

celkem 4894 2570 52,51 2564 34248 

SEZNAM ZVOLENÝCH CLENU ZASTUPITELSTVA 
1. Česká str. sociálně demokrat. 

Stanislav Vrba, 27. 01. 1953 - 953 hlasů 
2. Česká str. sociálně demokrat. 

Hana Váňová, 05.03. 1950 - 727 hlasů 
3. Česká str. sociálně demokrat. 

Jitka Gunaratna, 03. 04. 1944 - 724 hlasů 
4. Česká str. sociálně demokrat. 

Jaroslav Žaloudek, 28. 09. 1950 - 699 hlasů 
5. Komunistická str. Čech a Moravy 

Rudolf Severa, 03. 01. 1950 - 830 hlasů 
6. Komunistická str. Čech a Moravy 

Stanislav Čuban, 03. 05. 1953 - 719 hlasů 
7. Komunistická str. Čech a Moravy 

Zdeněk Janák, 05. 01. 1944 - 647 hlasů 
8. Občanská demokratická strana 

Pavel Kořenský, 07. 12. 1957 - 820 hlasů 
8. Občanská demokratická strana 

Jaroslav Kroutil, 11. 09. 1946 - 808 hlasů 
10. Občanská demokratická strana 

Josef Ježek, 03. 05. 1950 - 742 hlasů 
11. Občanská demokratická strana 

Karel Urban, 28. 04. 1944-691 hlasů 
12. Křesť. demokr. unie - Čs. str. lidová 

Miroslav Kouba, 10. 10. 1948 - 972 hlasů 
13. Křesť. demokr. unie - Čs. str. lidová 

Jan Mastálka, 03. 06. 1952 - 830 hlasů 
14. Křesť. demokr. unie - Čs. str. lidová 

Jaroslava Horáková, 01. 10. 1955 - 808 hlasů 
15. Křesť. demokr. unie - Čs. str. lidová 

Jaroslav Poborský, 08. 04. 1961 - 6 1 1 hlasů 

Výsledky prvního kola senátních voleb: 
Ing. Jan Fencl - 9.638 hlasů - 28,26 % 
Ing. Miloslav Palán - 8.918 hlasů - 26,15 % 

Je tichý, zasmušilý den, 

se stromů poslední list už spad, 

v mlhavých závojích ztrácí se zem, 

je chladný podzim - je měsíc listopad. 

Cas vzpomínek na duše zesnulých, 

v nich živí se s nimi načas scházejí 

a do hrobů svátečně oděných 

v myšlenkách jim do spánku vstupuji 

x t r v r V í f v • • Vazem ctenari! 
Závěr roku 1998 se blíží závratnou 

rychlostí a naše redakce Ledečských no-
vin bude mít za sebou další rok své čin-
nos t i . V ě ř í m , že V á s o b s a h t o h o t o 
měsíčníku uspokojuje, že v něm nachází-
te dostatek aktuálních informací i článků 
z dalších oblastí života ve městě. Poprav-
dě řečeno, přivítali bychom od veřejnosti 
větší vstřícnost. Vaše postřehy, ať už po-
zitivní či negativní, by jistě obohatily ob-
sah Vašich novin. 

Připomínám, že náš měsíčník také na-
bízí inzerci všeho druhu, od obchodní po 
osobní. Občané mohou prostřednictvím 
našeho listu psát svým příbuzným nebo 
zveřejnit vzpomínku na své blízké. 

Předplatné na celý příští rok j e i pro 
Vás nejvýhodnější. Ušetří Vám shánění 
novin po stáncích a za stejnou cenu j e 
dostanete až do domu. Částku můžete 
uhradit na odboru školství a kultury MU. 

Přeji Vám, abyste byli s Ledečskými 
novinami spokojeni i v příštím roce a tě-
ším se na spolupráci s Vámi - našimi čte-
náři. OK 



Kolik budeme platit v roce 1999 za odpady? 
To j e jedna z otázek, které trápí občany 

našeho města. Abychom mohli na tuto 
otázku objektivně odpovědět, musíme se 
podívat do minulosti a neubráníme se ani 
uvedení několika čísel. V roce 1998 budou 
náklady na svoz a likvidaci komunálního, 
separovaného, velkoobjemového a nebez-
pečného odpadu činit cca 3.000 tis. Kč. 
Z přepokládaného výsledku letošního roku 
vycház íme při s tanovení ceny pro rok 
1999. 

V našich podmínkách zůstává faktem 
několik zásadních věcí: 

1) V Ledči nad Sázavou se produkuje 
ročně cca 2.000 tun komunálního odpadu, 
což je způsobeno především používáním 
tuhých paliv při vytápění objektů. 

2) Odvoz a likvidace dalšího odpadu (se-
parovaného. velkoobjemového a nebezpeč-
ného) si vyžádá ročně až 800 tis. Kč. 

3) Město Ledeč nad Sázavou nemá vlastní 
skládku a odpady vozí prostřednictvím firmy 
COMPAG na skládku, kdy firma bude platit 
jen za uložení odpadu na skládku 540 Kč/t. 

Město hledá jiné levnější způsoby řešení 
a poptávkou například ve Světlé nad Sáza-
vou zjistilo, že na světelskou skládku mo-
hou ukládat cizí subjekty odpady za 680 
Kč/t a sousední město nemá zájem případně 
ukládat odpady "ledečáků" na své území. 

V roce 1999 bude městská kasa dotovat po-
lovinu nákladů, celých 1.500 tis. Kč. Občan 
pak zaplatí na hlavu 229 Kč/rok, ovšem i tato 
cena je regulována podle množství odpadů 

Ceny pro rok 1999 
za svoz komunálního, separovaného, velkoobjemového a nebezpečného odpadu 

(produkce odpadů podle věkových skupin a podle kategorie domů v Ledči nad Sázavou) 

Integrované obce (36 svozů) 

Věková skupina 
(roků) 

Produkce odpadů 
(kg/rok) 

Komunální odpad 
(Kč/rok) 

Další odpady * 
(Kč/rok) 

Roční platba celkem 
(Kč) 

0 - 6 184 168 36 204 

7 - 7 5 209 198 36 234 

nad 75 197 186 36 222 

Rodinné domv, bvtové domv s vytápěním na pevná paliva 

Věková skupina 
(roků ) 

Produkce odpadů 
(kg/rok) 

Komunální odpad 
(Kč/rok) 

Další odpady * 
(Kč/rok) 

Roční platba celkem 
(Kč) 

0 - 6 215 204 36 240 

7 - 7 5 295 294 36 330 

nad 75 250 240 36 276 

Rodinné domv, bvtové domv, či hvtv v nich s centrálním, či kompletním elektrovytápěnfm 
(elektrovytápění, či jiné vytápění / plynové, olejové / evidováno a povoleno odborem výstavby 
a ÚP zde) 

Věková skupina 
(roků) 

Produkce odpadů 
(kg/rok) 

Komunální odpad 
(Kč/rok) 

Další odpady * 
(Kč/rok) 

Roční platba celkem 
(Kč) 

0 - 6 180 J 6 2 36 198 

_ 7 - 7 5 215 204 36 240 

nad 75 203 " 192 36 228 

Rodinné domv, bvtové domv, či bvtv v nich s kombinovaným vytápěním 
(kombinované vytápění evidováno a povoleno odborem výstavby a ÚP zde) 

Věková skupina 
(roků) 

Produkce odpadů 
(kg/rok) 

Komunální odpad 
(Kč/rok) 

Další odpady * 
(Kč/rok) 

Roční platba celkem 
(Kč) 

0 - 6 180 162 36 198 

7 - 7 5 250 264 36 300 

nad 75 215 204 36 240 

* rozumí se svoz separovaného, velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
Poznámka: Ceny byly schváleny usnesením Městské rady v Ledči nad Sázavou ze dne 
19. října 1998 pod čísíem 18.98/153MR - s. 

1) Za jednu popelovou nádobu o obsahu 110 -1201 zaplatí každý majitel popelnice k výše uvede-
ným propočtům navíc 350 Kč, za nádobu o obsahu 240 1 zaplatí majitel 480 Kč, za kontejner 
o obsahu 1.100 1 zaplatí 1.920 Kč - ceny jsou v relacích roků 1997, 1998. 

2) Občané, kteří se nezúčastní systému svozu a likvidace TDOJak výše uvedeno - zaplatí ročně 
na osobu 250 Kč. 

3) Občané trvale žijící a přihlášení k trvalému pobytu v Ledči nad Sázavou, kteří prokáží svoji celoroční 
nepřítomnost, jsou od placení osvobozeni. Dále jsou osvobozeni vojáci. Migrace obyvatel v bytových 
domech spravovaných bytovými družstvy bude řešena fínačním vyrovnáním jedenkrát ročně. 

4) Za jednu popelovou nádobu o obsahu 110 -1201 zaplatí každý majitel rekreačního objektu bez 
rozdílu délky pobytu 500 Kč, 

v obytných domech a dalších hledisek, jak do-
kládá tabulka. Ceny byly schváleny usnesením 
Městské rady v Ledči nad Sázavou ze dne 19. 
října 1998 pod číslem 18.98/153MR-S. 

Jedno bychom si měli uvědomit všichni. 
Dotace ceny za likvidaci odpadů pak zákoni-
tě bude chybět v jiných oblastech (investice, 
komunikace atd.). Je smutné, že problém od-
padového hospodářství nevyřešila ani nove-
la zákona o odpadech, která platí od 1. ledna 
1998. Zákon naopak v mnohém situaci kom-
plikuje a zatím platí "bohaté město" si bude 
moci dovolit dotovat odpadové hospodářství 
větší částkou, než město, které nemá přeby-
tek finančních prostředků. 

I n g . B ř e t i s l a v D v o ř á k 
vedoucí odboru životního prostředí 

ZPRÁVY Z RADNICE 
- M R schválila výměnu bytu mezi p. Popkem 

(dosud 1+1, Haškova ul. čp. 573) a pí Zemano-
vou (dosud 2+1, ul. M. Majerové čp. 656). 

- M R schválila pronájem bytu 1+kk v Haškově ul. 
čp. 645, p. Tiboru Bednářovi, Hrnčíře čp. 521. 

- MR schválila pronájem bytu 1+1 čp. 548 v ul. 
28. října, p. Josefu Pajerovi, Stínadla 1036. 

- MR s potěšením vzala na vědomí pomplexní 
zprávu generálního ředitele Lesní společnosti 
ing. Rýgla o hospodaření v lesích města Ledče n. 
S. Dobrým hospodařením se sjednané nájemné 
za rok 1998 zvýší o cca 30 % a pro rok 1999 se 
připravuje dodatek smlouvy na zvýšení nájem-
ného na cca 300.000 Kč. MR s přihlédnutím 
k dosavadnímu průběhu nájemného vztahu mezi 
městem Ledeč n. S. a Lesní společnosti Ledeč n. 
S., a.s., schválila prodloužení pronájmu měst-
ských lesů až do roku 2003. kdy končí platnost 
LHP Nutno poznamenat, že do doby pronájmu 
městských lesů byly tyto ztrátové a ročně se na 
ně z městské kasy doplácelo cca 70.000 Kč. Pro-
nájem těchto lesů Lesní společností, a. s., se lesy 
staly rázem ziskové a zisk se neustále zvyšuje. 

- MR posoudila tři návrhy cen svozu komunálního, 
separovaného, velkoobjemového a nebezpečné-
ho odpadu pro rok 1999 a schválila alternativu 
číslo 111, která k platbě obyvatel předpokládá ze 
strany Města dotaci ve výši 1,5 mil. Kč, což zna-
mená, že obyvatelé zaplatí jen 1/2 skutečných 
nákladů na svoz a likvidaci tohoto odpadu. 

- Zasedání MZ dne 26. 10. '98 se zúčastnilo ne-
zvyklé množství občanů. K účasti je zřejmě mo-
tivovaly dezinformace o privatizaci městských 
bytů, které byly zveřejněny v tisku. Starosta 
města p. Háleíc podal hned v úvodu před zasedá-
ním MZ podrobnou informaci k záměru města 
privatizovat městské byty. Realitni kancelář 
SEVER byla vybrána z 9 uchazečů a jmenovaná 
6tičlenná pracovní skupina připravuje pouze 
pravidla pro prodej bytů z majetku města. Již 
dávno bylo rozhodnuto, že schválení pravidel, 
tzn. i ceny, bude přenecháno až nově zvolenému 
MZ, aby se tak předešlo nerozvážným, uchváta-
ným a nevýhodným rozhodnutím, jaké se stalo 
v minulém volebním období při převodu správy 
bytového fondu a tepelného hospodářství. 

- M Z p ro j edna lo rozbor hospodařen í Měs t a 
Ledeč n. Sázavou za I. pololetí 1998. Příjmy 
byly splněny na 53,38 % a výdaje na 49,26 %. 
Dále byl schválen návrh rozpočtových změn, 
kde v příjmech přibyly účelové dotace ve výši 
616 tis. Kč a sponzorské dary ve výši 16 tis. Kč. 

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 



LEDEČ MA SVŮJ PRAPOR 
V pondělí 26. ř í jna t.r. mělo poslední zasedání Městského zastupitelstva v Ledči nad Sázavou netradiční úvod. Zastupitelům a početné skupině př í tomných 

občanů byl představen prapor našeho města. Jeho slavnostní verze bude trvale umístěna v obřadní síni radnice. Verze určená pro vyvěšování na budově radnice 
bude vyvěšena vždy při příležitosti státních svátků a významných dnů města majících vztah k j eho minulosti či současnému dění. 

Pořízením městského praporu získala Ledeč nad Sázavou vedle městského znaku druhý atribut symbolizuj íc í identitu města. Město j e společenstvím svo-
bodných občanů a prapor j e symbolem tohoto společenství. Jeho umístění na radnici má svoje opodstatnění i v latinském ekvivalentu slova prapor, prae porta-
re. což znamená nositi vpředu. 

Představení praporu v předvečer státního svátku 28. října navodilo zvláštní asociaci. Úděl 28. října v našich dějinách připomíná, že státní útvary i polit ické 
systémy j sou náchylné ke změnám znamenaj íc ím leckdy jej ich rozpad či dokonce zánik. Obce a města maj í nepoměrně větší stabilitu vůči podobnému ohrože-
ní. I proto je namístě, že jsou vybaveny obdobnými atributy j aké užívají státy, znakem a praporem. Jan H á l e k , starosta 

VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI PODLE MIKROREGIONU 
(Ledeč nad Sázavou a obce, ve kterých je Městský> úřad Ledeč nad Sázavou pověřen 
výkonem státní správy v oblasti sociální) 

STALO SE ROKU ... 
1938 
Na tehdejším ledečském okrese bylo v tuto dobu přes 
600 uprchlíků ze zabraného území. V Ledči to byli 
čeští železničáři z Mostu a z Duchcova, ve Světlé n. 
S. demokratičtí Němci. - Železničáři byli do Vánoc 
1938 rozmístěni po železničních stanicích nezabra-
ného území republik}'. Někteří byli dokonce přiděle-
ni i do Ledče n. S. 
A ještě jednu změnu přinesl konec roku v politickém ži-
votě, neboť došlo k jeho zjednodušení, když všechny 
naše politické strany se spojily ve dvě strany nové, a to 
Stranu národní jednoty a ve Stranu práce. - Obě tyto 
stranv zřídilv si v našem městě svá okresní ústředí. 
1948 
7. listopadu navštívil Ledeč kulturní patron okresu, 
spisovatel Zdeněk Jirotka. Navštívil také gymnázium, 
kde pobesedoval se student}-. 
V listopadu (16.) navštívil naše město čestný občan 
Ledče n. S. JUDr. Zdeněk Ptáčník, sekční šéf Minis-
terstva vnitra v Praze. 
Profesor J. Proněk, který pozvání našeho města na 
podzim nemohl vyhověti, obdržel v uznání zásluh 
o zřízení gymnázia děkovnou adresu a obraz Ledče 
n. S. od akademického malíře F. A. Jelínka. 
1953 
Městská váha u mostu, která byla dosud používána k vá-
žení, koncem roku dosloužila. V listopadu byla předána 
uhelným skladům a v prosinci demontována. Jáma po 
váze byla zasypána. 
V tyto dny síaví místní včelaři devadesáté výročí od 
založení této organizace, která jistě pamatuje slav-
nější časy, než právě dnes. Zejména co se týká člen-
ské základny. Počet těch, kteří se k této organizaci 
hlásí, se totiž stále ztenčuje. 
1988 
Dne 3. listopadu 1988 se slavnostně otevřela nová 
školní tělocvična dětem ledečských škol. Obyvatelé 
města se tak dočkali vytoužené stavby, jej íž přínos 
pro tělesný pohybový rozvoj našich dětí, ale i pro 
sportovní veřejnost j e nesporný. Bylo tak dokončeno 
tříleté úsilí všech občanů a zejména rodičů, kteří na 
stavbu tělocvičny čekali. 
Po zařazení do volebního programového plánu 
1981 - 1985 byla roce 1981 zahájena předprojekto-
vá a projektová příprava. Generálním projektantem 
stavby byl Stavoprojekt Hradec Králové, projektový 
ateliér Pardubice. V červnu 1985 byla potom zaháje-
na vlastní v\'-stavba. Wtvořená hodnota díla bvla cel-
kem 4 mil. 995 tis. Kčs. " OK 

Porovnání je provedeno k 12. 10. 1998 ke stejnému období v roce 1997 

1997 
1998 
Nárůst proti r. 1997 absolutně 

Počet uchazečů 
celkem muži ženy 

187 38 149 
255 67 188 
+ 68 + 29 + 39 

míra nezaměstnanosti v % 
ekonomicky akt. občanů 

Nárůst nezaměstnanosti se promítá do výplaty sociálních dávek. Nezaměstnaní, 
kterým je úřadem práce vyplácena podpora v nezaměstnanosti, a ta je vyšší než jejich 
hranice životního minima, nemají nárok na sociální dávku. 
Varující j e věková kategorie pří jemců sociálních dávek. V říjnu, z počtu 51 
nezaměstnaných, kterým byla poskytnuta sociální dávka, bylo do věku 22 roků 
a mladších celkem 31, což je 60 %. z toho 12 mužů a 19 žen. 

Tento trend byl ovlivněn především následujícími skutečnostmi: 
* návrat vojáků ze základní vojenské služby 
* zamítnutá odvolání středoškoláků k výsledkům přijímacích zkoušek na vysoké školy 
* ukončení výplat dětských přídavků středoškoláků, kteří nezískali zaměstnání 
* růst nezaměstnaností ve všech oborech 

V sociálních dávkách bylo proti stejnému období v roce 1997 vyplaceno za říjen 
1998 o 85 tis. Kč více. J. Forst 

CK HARMONIA v Ledči mé Sázavou pořádá 4.12.1998 

ZÁJEZD DO PAŠOVA 
Prohlídka starobylého města spajená s místními vánočními trhy 

Možnost nákupu v obchodním domě ALDA. 
Cena zájezdu 350,- Kč 

Informace a přihlášky na tel, č.: 0452/ 62 14 71 



1 9 1 8 - 1 9 9 8 
80 LET OD VZNIKU 
SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA 

Jaký stát vlastně 28. října 1918 vznikl? Obvyklou představou je, že Československo 
bylo „ostrůvkem demokracie ve střední Evropě". Tento den i stát j sou v našem povědo-
mí opředeny mnoha mýty o české jedinečnosti. Historikové se však v názorech značně 
až diametrálně liší. To ovšem nic nemění na faktu, že šlo o N Á S STÁT. Poprvé v mo-
derní historii získali Češi státní samostatnost. Právě proto je výročí vzniku Českoslo-
venské republiky důležité. Právě proto se má 28. říjen 1918 připomínat a ctít. 

V Ledči nad Sázavou se organizace setkání občanů k uctění dne vzniku samostatného 
Československa ujala organizace KDU-ČSL. Setkání proběhlo v místním kině, z něhož 
přinášíme záběr Františka Plevy. Úvodní slovo, které otiskujeme v nezkrácené formě, 
pronesl Slávek Poborský. Jako hosté se zúčastnili a besedovali s občany poslankyně 
JUDr. Vlasta Parkanová a kandidát do Senátu ing. Josef Miškovský. O dobrou náladu se 
postaral 25tičlenný dětský dechový orchestr pod taktovkou Karla Růžka. 

Úvodní slovo Slávka Poborského: 

Dámy a pánové, mladí přátelé! 
Co říci několika větami o 28. říjnu 1918. Co říci v den 80. výročí vyhlášení samo-

statného Československa? 
Mimochodem letos tomu bude 5 let co Československo zmizelo ze zeměpisných at-

lasů a map. 
A přesto - a nebo právě proto - bychom neměli tohoto výročí nevzpomenout. 
Když zalistujeme historií a vzpomeneme těch. kteří se o naši samostatnost nejvíce 

zasloužili, našich otců. dědů či pradědů, bojujících v legiích vítězné bitvy u Zborova. 
Bachmače a Piavy - vzpomeneme statečných - Kramáře, Rašína - mužů čekajících ve 
vídeňském vězení na smrt a konečně Masaryka, Beneše a Štefánika, konajících přímo 
divy mezi těmi nejmocnějšími tehdejšího světa, když je dokázali přesvědčit o tom, že 
existence samostatného Československa j e v samotném zájmu světového míru. 

Musíme si klást otázku, co vedlo tyto muže, aby obětovali vše. třeba to nej cennější -
svůj život? Snad nejvýstižněji a nejstručněji lze říci - NEÚNAVNÝ BOJ PRO-
TI NESPRAVEDLNOSTI. To nebylo jen Masarykovo učení, ale zejména Masarykův 
osobní příklad, jeho životní postoj. 

Vzpomeňme, jak nemilosrdně kácel všechny modly v rukopisné kampani, hilsneriá-
du, útoky proti prázdnému vlastenčení. 

Proto klaďme si otázky další. Máme v současné době politiky, kteří dokáží stát za 
svou pravdou? Máme u nás politika, který nám možná demontuje naše iluze, ale bojuje 
proti nespravedlnosti, pohodlnosti, stádovosti? 

Máme u nás politika, kterému při jeho projevech vzpupní. domýšliví a sobečtí ne-
tleskají? Jen vzpomeňme nedávného setkání politických elit v Rudolfinu. 

Máme! 
Máme mnoho politiků, ale jen velmi málo státníků. Přesto velké státníky máme stá-

le. Buďme vnímaví k těm. j ež sice neopakují Tomáše Garrigue Masaryka: JEŽÍŠ, 
NIKOLI CAESAR. ale podle tohoto odkazu jednají . 

Závěrem mi dovolte, abych citoval velkého českého novináře Ferdinanda Peroutku 
jeho odkazem k 20. výročí vzniku republiky. Tehdy v roce 1938 napsal: „Jednejte vždy 
tak, aby svět cítil, že hranice svobody, hranice spravedlnosti, lidská důstojnost, začínají 
na hranicích vašich, tak, aby každý, kdo v Evropě věří v tyto ideály, pokládal hranice 
vaše také za hranice svoje." To j e to. získat si v Evropě sympatie. Dovedeme si tak po-
čínat? Je to naše osudová otázka! Ing. Slavíček 

LISTOPADKY, 
MLHY, DUŠIČKY 

Jezinky mlh obcházejí stavení, do ves-
nic a městeček už zalézá brzká tma a stu-
denost márnic se vpíjí do zdí. Z komínů 
stoupají metlice kouřů, chlumy a lesy se 
p r o p a d a j í do l i s t o p a d o v ý c h sychra-
vic a v jejich mokřinách křepčí podivné 
stíny a mátohy, podobné křivolakým ko-
řenům. Jediné místo, které září. j e svaté 
pole hřbitovní. 

Je Dušiček, všech věrných zemřelých. 
Co jen lidských duší od nás odešlo, kolik 
kostí j iž práchniví v hlíně našeho kraje. 
Na starých hřbitovech j e na náhrobcích 
dobře vidět, jak se naši předkové nesty-
děli za svoje povolání, za plná jmé-
na a mnohdy i za svoje podobizny. Leží 
tu. navrstveni za ty časy. vedle sebe -
zmrz l í f r ancouzš t í vo jác i , umlácen í 
Němci . Rusové osvobodi te lé . Židé. 
evangelíci, katolíci, bezvěrci. sedláci, 
komunisté, živnostníci, děti, zabití na 
motorkách, kněží. sebevrazi, matky, uto-
nulí, učitelé a jejich žáci. kominíci, kos-
telníci . l akomci , dobrác i , bezzemci , 
velvyslanci, spravedlivci. šprýmaři, zálet-
níci, věrní manželé, panny, udavači, dok-
toři a jejich pacienti, tlučhubové, plačky, 
kapelníci, hrobaři, bagristi, kořalníci. ab-
stinenti, fotbalisti, invalidi, milionáři, 
dentisti, továrníci, zloději i okradení, mla-
dí i staří, velcí i malí. Tyto dušičkové dny 
mají silnou atmosféru, zjitřeně v nich vní-
máme svět kolem sebe - zvuky větru, skří-
pání dveří, cesty ponořené v mlhách, 
fotografie předků, předměty, kterých se 
oni dotýkali. Vidíme v těchto dnech mož-
ná o něco důvěrněji než jindy: usmívající 
se shovívavé tváře dávno mrtvých, jejich 
oči, které se na nás skrz tmu času dívají. 
Někteří z nich volají, někteří tiše dřímají, 
jiní pro svoje zlo padli do drtivého, vyčíta-
vého prázdna. 

Hřbitovy v Kožlí, Hněvkovicích, Za-
hrádce. Dolním Městě, Číhošti. Bojišti. 
Loukově. Sačanech. Chřenovicích. Tře-
bětíně i j inde plápolavě svítí desítkami 
svící v těchto dušičkových nocích do 
chaluh tmy, aby tak svědčily o zástupech 
lidí. kteří nás předešli. Oni a jejich nový 
svět v nás vyvolávají mnohé otázky, je-
jich naléhavé tajemství k nám roste - jaká 
bude ta naše hodinka smrti? Který den 
bude napsaný za naším jménem? Až se 
k nim po naší pouti jednou přivineme, 
budeme mít šťastný, naplněný výraz? 

Miloš Doležal 
kresba Jiří Bašta 



POMOZTE 
JEŽKŮM PŘEŽÍT ! 

Obracím se na všechny, kteří bě-
hem listopadu nebo zimních měsíců 
najdou při procházce ježka, aby ho 
donesli do HOBBY ZOO, nebo do 
Stanice ochrany fauny v Pavlově 
u Ledče. 

Aby ježek, který je chráněný, pře-
žil zimu, musí dorůst hmotnosti ales-
poň 800 gramů a dobře zazimovat. Ti 
ježci, kteří v zimč běhají po venku, 
by šanci přežít neměli. 

Informace na tel. č. 0602/573004, 
nebo 0452/2759 

J. Prchalová 

OLD - SKAUTI NA ŠUMAVĚ 
Pro jednu ze svých celodenních výprav jsme si vybrali Chalupskou slať. Hlavně 

proto, že loni se nám nepodařilo dojít až k ní. Cesta - necesta se tehdy ztratila v dlouhé 
trávě, skrývající zrádné mokřiny. Vrátili jsme se tenkrát do vesničky Nový Svět s tím. 
že se raději vzdáme a netušili, že nám přece jen bude dopřáno. Jenomže jsme museli 
celý rok počkat.. . 

Dříve, než jsme letos dorazili od Kvildy na SvinnáLada, zastavili jsme se na Horské 
Kvildě u místního řezbáře, pana Tittla. Jsme u něho každoročními hosty a obdivovateli 
jeho řezbářských výrobků: sošek, betlémů. svícnů, křížků, rámečků, strašidel, 
dřevěných náramků a přívěsků, figurek pastevců, hajných, pašeráků a kdoví čeho 
ještě. Odvážíme si alespoň pár rámečků a zvonek. Zdobí už doma a vsazené fotografie 
připomínají navštívená místa, kam se teď každý rok vracíme. 

Cesta ale pokračuje dál. Nezastavujeme se na Jezerní - Kvildské slati, ani na 
Mezilesní a podle Teplé Vltavy dorazíme na Svinná Lada. Konečně jsme u Chalupské 
slati. Vede odtud udržovaný dřevěný chodník do hloubi močálu - na jedné straně hustý 
porost kosodřeviny, na druhé převážně břízy a po obou stranách černá mokřina 
rašeliny. Místy prosvítá voda a mokré bahno. Nikde jinde na slatích, které jsme dosud 
prošli - a není jich málo - nevede do hloubi bažiny tak daleko dřevěný chodník. Tenhle 
končí na malé plošince na břehu rašelinového jezírka. Na ostrůvku uprostřed se 
zabydlely divoké kachny a černé lysky, ale nás zaujalo právě to jezírko s bažinatými 
břehy. Opuštěné, smutné, zrádné. V dálce na protějším břehu svítí domky Nového 
Světa, svědek naší loňské porážky. Pokořila nás tehdy, jedna z nejhezčích. Už tolik 
jsme jich navštívili a tolik ještě zbývá. Za námi jsou Tříjezerní, Javoří, Rokytecká. 
Cikánská. Lesní i tajemná Weitfellerská, nepřístupná a nejrozsáhlejší, kterou se nám 
podařilo navštívit jenom zásluhou zvláštního povolení. Ostatně ten den není Chalupská 
slať naším posledním cílem: Od Klostermannovy chaty na Modravě jdeme přes 
Cikánskou slať na Březník. Klostermannův Purstling - odtud se otvírá pohled na věčně 
holý vrchol Luzného na bavorské straně. 

Cesta zpět vede pod Modravskou horou a kolem Modravského potoka, sbírajícího 
vody u Cikánské slati - však je odevzdá do Vydry jen zčásti, protože z druhé strany té 
slati odtékají do Studeného, který7 končí v Roklanském potoce. Nakonec se ale sejdou 
a smíří na Modravě. 

Zpátky k našemu stanu pod Hartmanicemi. blíže k Petrovicům, se vracíme notně 
unaveni, ale spokojeni. Jen Kořánovu hájovnu j sme už neuviděli - jen keře rybízu 
dávají znát. kde stávala. 

V noci přišel déšť a krásně uspával, jak drobnými pěstičkami dešťových kapek 
bubnovaly na střechu stanu. Po horkém, bezmračném dni se k ránu ochladilo. Jsme 
přece na Šumavě. Old-skauti OS 37 - Ledeč n.S. 

45 LET HAZENE V LEDCI 
Na podzim roku 1953 se začala scházet 
parta nadšenců, kteří se rozhodli založit 
při tehdejším Spartaku Kovoflniš oddíl 
české házené. Iniciátorem a hnacím 
motorem se stal pan Vojta Kavřík. který 
s házenou měl už své zkušenosti. Jeho 
úsilí podporovali dále pánové: Caska. 
Primus. Franče, Barcalík. Jelínkové, 
Zach, Šalátek. Kocmich, Utěšený. Záhy 
se k nim přidali: Škvařil. Kváš a další. 
Z a l o ž e n í o d d í l u n a š l o m a x i m á l n í 
pochopení u vedení podniku v čele 
s ředitelem Hanouskem. N a tvořivou 
partu se postupně „nabaloval i" další 
n a d š e n c i , v č e t n ě A l o i s e P r o k o p a 
staršího, který- se později ujal celého 
v e d e n í t o h o t o o d d í l u a by l mu 
dlouholetým a dobrým předsedou. 
Od slov nebylo daleko k činům, a tak 
ihned po rozhodnutí, že se oddíl házené 
založí, následovalo období intenzivních 
tréninků a seznamování se s pravidly. 
Nadšení a snaha neznaly mezí s cílem co 
nejdříve si životaschopnost oddílů a jeho 
um vyzkoušet s některým zkušenějším 
soupeřem. Postupně se hrála střetnutí 
s Humpolcem. Zručí. Havl. Brodem 
a dalšími. I když zpočátku si naši hráči 
často odnášeli „ranec" branek v jejich 
síti, na elánu jim to neubralo. 
Oficiální zařazení oddílu do soutěže 
v tehdejším jihlavském kraji si vyžádalo 

organizační úsilí i dalších lidí. Hlavně 
v té době byly problémy s dopravou na 
z á p a s y , kde p o s l o u ž i l p o d n i k o v ý 
náklaďák. Nastala tak další éra vývoje 
házené v Ledči . Díky ve lmi dobré 
spolupráci s ledečskými školami byla 
založena družstva žáků a žákyň. 
Spartak Ledeč hrál krajský přebor a v 
roce 1957 byl v této soutěži na čele 
tabulky. Dalším zlomovým momentem 
pro házenou v našem městě byl rok 1958. 
kdy oddíl přešel z do té doby hrané české 
házené na házenou mezinárodní. Přerod 
to nebyl jednoduchý, ale čas ukázal, že to 
bylo rozhodnutí správné. To ostatně 
dokazovaly i sportovní výsledky. Ostatně 

Jeden ze zakladatelů a pozdějších předsedů 
oddílu Alois Prokop starší. 

to dokazuje i to, že v roce 1960 se naši 
muži probojovali do II. ligy. 
Konkurence v této soutěži byla ale nad 
síly hráčů, a tak po roce účinkování v lize 
opě t s e s t o u p i l i zpě t do k r a j s k é h o 
p řeboru , tehdy už Východočeského 
kraje. Nová soutěž měla v roce 1963 
dvanáct družstev mužů. v soutěži dorostu 
bylo družstev deset. V tomto ročníku se 
v soutěži mužů umístilo družstvo na 
čtvrtém místě a dorostenci dokonce na 
d r u h é m místě . Družs tvo dorostenců 
postoupilo v roce 1964 do dorostenecké 
ligy. N a podzim tohoto roku byla Ledeč 
přihlášena do soutěží všech kategorií, to 
znamená, mužů. dorostenců a žáků. 
Vznikla také nová forma měření sil. a to 
na mezinárodní úrovni. Umožnily to 
kontakty s německým družstvem BSG 
Berlín. Přátelskou návštěvu Berlíňanů 
oplatila Ledeč svojí návštěvou v Berlíně, 
kde sehrála několik zápasů. 
V sezóně 1965/66 přechází Ledeč do 
soutěží Středočeského kraje. V říjnu 
1968 se d o r o s t e n c i s t a l i v í t ě z i 
v do ros t enecké lize. V dubnu 1969 
zemřel dlouholetý předseda oddílu Alois 
Prokop, na jehož počest byl oddílem 
založen Memoriál AI. Prokopa, dále pak 
Pohár Posázaví. ZT 

Pokračování příště 



ISŠ Ledeč nad Sázavou 
DŮRAZ NA ŠIRŠÍ UPLATNĚNÍ V PRAXI 

Integrovaná střední škola, od-
loučené pracoviště Ledeč nad Sá-
zavou , má j i ž t rad ic i při 
vzdělávání a výchově mladé ge-
nerace. Původně v Ledči nad Sá-
zavou vzn ik lo v roce 1962 
Střední odborné učiliště zeměděl-
ské. Za 36 let své existence při-
pravila stovky odborníků pro 
různé oblasti hospodářské čin-
nosti. 

Od roku 1996 je součástí ISŠ 
Světlá nad Sázavou. V Ledči n. S. 
bylo vytvořeno odloučené praco-
viště, které komplexně zabezpe-
čuje teoretickou a odbornou 
výchovu i mimoškolní činnost 
žáků. 

V současné době v Ledči nad 
Sázavou zajišťujeme výuku šesti 
učebních oborů: 

1. Opravář zemědělských strojů 
2. Kovář a podkovář 
3. Automechanik 
4. Klempíř pro strojírenskou 

výrobu (autoklempíř) 
5. Kuchař - číšník (kuchařka -

servírka) pro přípravu jídel 
6. Kuchař - číšník (kuchařka -

servírka) pro pohostinství 

Uvedené obory jsou koncipo-
vány tak, že absolventi nacházejí 
možnosti širokého uplatnění 
v praxi. U strojírenských oborů 

(1, 2, 3,4) např. v opravárenských 
a servisních firmách, zeměděl-
ských, lesních nebo strojíren-
ských podnicích. 

Absolventi oborů kuchař - číš-
ník nacházejí uplatnění v potravi-
ná řs tv í , ces tovn ím ruchu 
a pohostinství. 

Během tříleté učební doby zís-
kají žáci na této škole řidičský 
průkaz skupiny C, absolventi 
strojírenských oborů navíc ještě 
svářečský průkaz, takže mohou 
pracovat případně i jako řidiči, 
svářeči apod. 

Získané teoretické znalosti 
a odborné dovednosti na naší ško-
le jsou předpokladem i pro sa-
mostatnou podnikatelskou činnost. 

Úspěšní absolventi všech obo-
rů mohou pokračovat ve dvoule-
tém nás t avbovém s tudiu , 
zakončeném maturitní zkouškou. 
Po absolvování nástavbového 
studia mohou úspěšní studenti 
pokračovat v dalším studiu na 
VOS nebo vysokých školách, 
ucházet se o profese, u nichž je 
maturita jednou ze základních 
podmínek, příp. pracovat v tech-
nických, technicko-obchodních 
funkcích podnikatelské sféry. 

Naše škola má pro své žáky za-
bezpečeno vlastní stravování ve 
školní jídelně a pro zájemce uby-
tování na domově mládeže. 

Odborný výcvik strojírenských 
oborů je zajišťován ve vlastních 
dílnách, v nichž v rámci výuky 
zaj išťujeme opravy traktorů, 
opravy osobních a nákladních au-
tomobilů (opravy motorů, převo-
dovek, ka rosé r i í , p ředn ích 
náprav, seřizování geometrie, se-
řizování světlometů, přezouvání 
a vyvažování pneumatik, opravy 
brzd apod.) 

U učebních oborů kuchař - číš-
ník (kuchařka - servírka) zajišťu-
jeme v rámci odborného výcviku 
stravování vlastních žáků, stravo-
vání pro jiné podniky, dále zajiš-
ťujeme svatby, různé podnikové 
akce, abiturientská setkání, večír-
ky, slavnostní posezení apod. 

V naší škole rovněž zabezpeču-
jeme další kvalifikační kurzy 
podle zájmu žáků, např. svařová-
ní plastů, obsluhy sklízecích mlá-
tiček. Pro dospělé pracovníky 
zajišťujeme svářečské kurzy, pře-
zkoušení svářečů, kvalifikační 
zkoušky apod. 

Den otevřených dveří na ÍSŠ 
OP Ledeč n. Sáz., Na Pláckách 
644, se uskuteční v pátek 20. lis-
topadu 1998 od 8 do 15 hod. 
V naší škole Vás přivítáme i kdy-
koliv jindy, podle Vašich mož-
ností (náš telefon: 0452/620 696). 

Jaroslav Kotek 
ISŠ OP Ledeč n. Sáz. 



39. ROCNIK „BĚHU SEPTOUCHOVEM" 
V sobotu 17. října uspořádaly TJ Kovofiniš -
oddíl lyžování a Dům dětí a mládeže již 39. 
ročník veřejného závodu v přespolním běhu. 
Závody se uskutečnily za pěkného počasí 
při účasti 87 startujících z 10 oddílů. 
Potěšující byla v letošním roce vyšší účast 
žáků ze 4 ledečských škol. 
Významnou měrou se na zdařilém průběhu 
tohoto t radičního at let ického svátku 
podílely následující firmy: Aquacomp 
Hard, s.r.o., Českomoravská stavební 
spořitelna. Drogerie - hračky - papír Kokeš, 
Drogerie Sekot, Ekol, s.r.o., Elkomplex, 
Envicomp, s.r.o., Galatek, s.r.o., Glost, 
s.r.o., Jízdní kola (prodej - servis), Lecom. 
s.r.o.. Nábytek B. Jeřábková, Spektrum J. 
Brožová. 

Vítězové jednotlivých kategorií: 

Žákyně starší: 
1 Ulipová Michaela 

Žáci starší: 
1 Duben Jan 
2 Vydrář Václav 
3 Prostřední Radek 

Dorostenci mladší: 
1 Kopie Luboš 
2 Němec Ondřej 
3 Sperlink Milan 

Dorostenky starší 
1 Machačová Jarmila ml. 

Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Brod 
Havl. Brod 
Havl. Brod 

Havl. Brod 
Ledeč n.S. 

Světlá n. S. 

Ledeč n. S. 

Zeny 
1 Tomanová Monika Nové 
2 Strnadová Iveta 
3 Machačová Jarmila 

Muži mílaři 
1 Holenda Petr 
2 Svoboda Petr 
3 Svoboda Mojmír 

Muži vytrvalci 
1 Svoboda Petr 
2 Svoboda Mojmír 

Muži veteráni 
1 Holenda Petr 
2 Schwarz Josef 
3 Vosvka Ladislav 

Nové 

Nové 

Město na Mor. 
Čáslav 

Ledeč n. S. 

Pacov 
Pardubice 

Mčsto na Mor. 

Pardubice 
Město na Mor. 

Pacov 
Praha 

Světlán. S. 

TÝDEN SE STONOŽKOU 
V LEDČI NAD SÁZAVOU 

V týdnu od 12. do 16. října 1998 proběhla ve školách, které jsou 
zapojeny do hnutí „Na vlastních nohou", další humanitární akce. 

Letošní stonožkový týden se zaměřil na získání finančních pro-
středků na nákup mikrobusu pro handicapované děti, které se léčí 
v dětské psychiatrické léčebně v Opařanech u Tábora. 

ZŠ Komenského v Ledči nad Sázavou se do stonožkových akcí 
zapojuje především výtvarnými pracemi žáků již 8 let. Také letos vy-
braly učitelky výtvarné výchovy z obou ledečských základních škol. 
z gymnázia a ze ZS Hněvkovice nejzdařilejší výtvarné práce žáků. 
V DDM a v galerii na hradě se uskutečnily prodejní výstavy těchto 
výkresů. Mimořádný úspěch měl prodej vánočních přáníček. 

V pondělí 12. října přijela do naší školy na návštěvu i organizá-
torka dnes již celosvětového stonožkového hnutí, paní Běla Gran 
Jcnscn z Norska. Hned po přivítání projevila zájem navštívit žáky -
autory obrázků, které rozesílá do zemí celého světa, a z jejichž prodeje se získávají prostředky na nákup přístrojů a vybavení našich dětských 
nemocnic. Neformální besedy s paní Jensen ve třídách se staly pro naše žáky i přítomné učitele nezapomenutelným zážitkem a určitě přispě-
ly k posílení stonožkového záměru - pomáhat potřebným při každé vhodné příležitosti. 

K úspěchu stonožkového týdne přispěly i koncerty žáků ZUŠ v Ledči nad Sázavou. V průběhu pondělí a úterý byly v sále gymnázia uspo-
řádány celkem čtyři. 

Chtěl bych v závěru poděkovat všem žákům i učitelům, kteří se aktivně podíleli na akcích stonožkového týdne v Ledči. za ochotu a po-
moc ing. Z. Chadimovi, ing. P. Stránskému a firmě EST. Chtěl bych poděkovat i všem občanům, kteří přispěli na konto postižených dětí. 
Díky činnosti dětí jsme získali neuvěřitelných krásných 18.186,50 Kč. Vladimír Doležal, ředitel školy 

HRAD LEDEČ NAD SÁZAVOU 
A N K E T A 

Vylosovaných sto z Vás. kteří vyplní tuto anketu a zašlou či donesou na ledečský hrad, obdrží volnou vstupenku na jednu libovol-
nou kulturní akci v roce 1999. Pokud by se realizoval Váš nápad (viz bod 7 - samozřejmě s výjimkou běžných návrhů - hospoda, ga-
lerie. atd.), obdržíte volnou vstupenku na celý rok a poukázku na večeři pro dva ve Vinárně pod hradem. 

1) Navštěvujete kulturní akce na ledečském hradě? 

2) Pokud ne - proč? 

3) Jakým kulturním aktivitám byste dával(a) přednost? 

4) Jaký je Váš názor na akce na hradě a na záměr vytvořit zde kulturní centrum? 

5) Jaký je Váš názor na expozici městského muzea, co navrhujete zlepšit? 

6) Co z následující nabídky by Vás zajímalo? Q galerie 

• čajovna 

Q obřadní síň 

Q historické interiéry 

7) Jaké využití hradu by podle Vás bylo nejlepší? Co byste Vy navrhoval(a)? 

Jméno, adresa: 

Děkujeme za spolupráci. 



ORDINACE 
MUDr. SMEJKALOVÉ 

(dětská lékařka) 
Husovo nám. 58, Ledeč n.S. 

tel.: 62 16 87 

Ordinační hodiny: 
PO 15.00-17.00 

ÚT 8.00 - 10.00; 14.00-16.00 
ST 8.00- 9.00 
Č T 8.00-10.00 
PÁ 14.00-16.00 

MANIKÚRA 
A MODILÁŽ NEHTŮ 

Chcete mít krásné ruce? 

Nab í z ím manikúru a mode l á ž 
nehtů metodou 

F i b e r g l a s s (gel bez lampy). 

V př ípadě zá jmu volejte: 
0452/2589 

nebo na adrese: 
Hana Vaňká tová 
Na R á m e c h 446 

584 01 L ede č nad S á z a v o u 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
NAROZENI: 
29.9. Kellnerové Michaela, M. Majerové 871 
23.10. Skýva Jakub, Ke Stínadlúm 556 
29.10. Kořenská Kristýna, M. Majerové 1077 
70. narozeniny: 
18.11 . Vanžurová Marie, Z. Fibicha 782 
21.11. Panský František, Havlíčkova 394 
28.11. Veselý František, Zahrádecká 941 
1.12. Rosičková Olga, Vrbka 21 
8.12. Rajdl Bohuslav, Na Pláckách 348 
75. narozeniny: 
22.11. Svobodová Jitka, J.Haška 572 
85. narozeniny: 
4.12. Pecha Karel, Vrbka 1 
90. narozeniny: 
22.11 . Malimánková Františka, Barborka 25 
SVATBY: 
19.9. Nedomová Martina, Mrzkovice 45 

Ing. Jíška Jan, Soběslav 261 
3 .10. Strachová Iveta, Hradec 66 

Novohradský Vladimír, Ledeč n. S. 1045 
3.10. Polednová Olga, Ledeč n. S. 1097 

Jindra Miroslav, Ledeč n. S. 1097 
3.10. Pangrácová Petra, Praha 5 

Macháček Martin, Praha 6 
17.10. Mgr. Hořejšová Soňa, Ledeč n. S. 751 

Kroutil Marek, Ledeč n. S. 751 
17.10. Zengerová Jana, Ledeč n. S. 122 

Zofka Eduard, Ledeč n. S. 655 
24.10. Nedvědová Ludmila, lunochody 7 

Jerolím Václav, Uhelná Příbram 130 
31.10. Husáková Lenka, Zahájí 23 

Husák Martin, Praha 9 
ZLATÁ SVATBA: 
21. listopadu oslaví zlatou svatbu Jarmila 
a Vladimír Pražákovi, bydl. Na Potoce čp. 612. 
Redakce LN všem oslavencům upřímně blahopřeje! 
ZEMŘELÍ: 
24.9. Kladiva Jan (1941), 28. října 548 
25. 9. Haták Zdeněk (1951), Nad internátem 1134 
2.10. Matějková Milica (1923), 5. května 1202 

PROGRAM KINA 
prosinec 1998 

1.12. J E T Ř E B A Z A B Í T S E K A L A 
19.30 h Premiéra českého barevného 

filmu 

3. 12 Z L A T O V L Á S K A 
16.00 h Pásmo barevných pohádek 

pro děti 

5. 12. BIG L E B O W S K I 
19.30 h Úspěšná filmová komedie 

8. 12. Z T R A C E N C I V E V E S M Í R U 
19.30 h Dobrodružný film 

10. 12. C Í S A Ř A T A M B O R 
16.00 h Kouzelná klasická česká 

pohádka 

12.12. DRTIVÝ DOPAD 
19.30 h Vzrušující příběh o velké lásce 

15. 12 Š M A R K O N T E , B A B I Č K O 
16.00 h Č A R U J 

Premiéra české pohádky 

17. 12. SOPKA 
19.30 h Katastrofický film 

25. 12 Š E R I F O V É 
19.30 h Úspěšná akční filmová komedie 
26. 12 
19.30 h 

29 12 G O D Z I L L A 
16.00 h Legendární monstrum znovu 
19.30 h v akci 

LISTOPAD - LIDOVÉ A CÍRKEVNÍ OBYČEJE 
Listopadu se také někdy říká rodný tatí-

ček zimy. Přicházejí první mrazíky a sněho-
vé přeháňky. Dny jsou stále kratší, venku je 
smutno a nevlídno. Opadalo poslední listí. 
A jedenáctého Martin: přijede na bílém 
koni, a nebo v zablácené bryčce? 

1. listopad - Všech svatých. Svátek vy-
chází z historické události - církevního vy-
svěcení Pantheonu v Římě roku 609. Panthe-
on byl původně antický' chrám, v němž se 
uctíval kult všech římských bohů. Všech 
svatých je vzpomínkovou slavností zemře-
lých. kteří již dosáhli věčné blaženosti (na 
rozdíl od Dušiček, které jsou vzpomínkou na 
ty, kteří této blaženosti nedosáhli). 

2. listopad - Památka všech zemřelých. 
Svátek lidově označovaný jako Dušičky je 
tedy vzpomínkou na zemřelé, jejichž duše 
ještě pobývají v očistci. Úctu a vděčnost 
svým předkům projevovali lidé od nejstar-
ších dob. V počátcích křesťanské církve se 
zemřelých vzpomínalo v rodinném kruhu. 
Výroční vzpomínka, spojená s veřejnou 
slavností, se objevila až po roce 998 ve fran-
couzském klášteře Čluny. Od 11. do 13. sto-

letí se svátek rozšířil do dalších zemí a ve 14. 
století zdomácněl i v Římě. Od roku 1915, 
kdy v první světové válce zahynulo tolik lidí, 
mohou kněží sloužit toho dne tři mše. V čes-
kém prostředí však tato vzpomínková slav-
n o s t nen í j e d i n o u , t aké v k v ě t n u se 
vzpomínalo na zesnulé při svátku „maitest". 

Podle lidové víry vystupují v předvečer 
Dušiček duše zemřelých z očistce, aby si 
alespoň jednou v roce odpočinuly od muk. 
S tím souvisela i řada pověrečných praktik. 
Lampa se místo olejem plnila máslem, aby 
si j ím mohly duše zemřelých potřít spáleni-
ny. které v očistci utrpěly. Rodina pila večer 
studené mléko či se jím lidé postříkali, ne-
boť mléko pomáhalo k ochlazení duší. Ko-
n a l y se p r ů v o d y n a h ř b i t o v y , l i d é 
navštěvovali hroby svých zemřelých a přá-
tel, zdobili je květy, věnci a svícemi. V ně-
kterých vsích se peklo zvláštní pečivo 
zvané ..dušičky", j ímž se obdarovávali po-
cestní. žebráci u kostela a chudáci. 

11. listopad - Sv. Martin. Podle legendy 
v zimě, kdy projížděl městskou branou. 
spatřil chladem se třesoucího chudáka. Pro-

tože u sebe neměl nic, rozetnul mečem svůj 
plášť a polovinu mu daroval. 

Na den svatého biskupa Martina - milý 
hospodář a jeho družina - husy jedí, víno 
k tomu pijíce, - štědrého Martina chválíce; -
páni, žáci a kněží se radují, - neb se jim ko-
ledy přibližují. Pacholci a dívky svobodu 
mívají, - a u jiných pánův se zjednávají. 

Svatého Martina bylo tradiční datum, 
kdy čeleď opouštěla sjednanou službu, do-
stávala mzdu a hledala si nového hospodá-
ře. případně o rok prodlužovala dohodu se 
stávajícím. Toho dne se velmi slavilo. Exis-
tují četné záznamy o rozpustilostech i vý-
tržnostech, prováděných „martínky". 

25. listopad - sv. Kateřina. Stala se pat-
ronkou učenců, studentů, univerzit a kniho-
ven. Na den sv. Kateřiny platil podle lidové 
víry zákaz práce se vším, co mělo kola 
(mlýn. povoz aj.). O jejím výročí se konaly 
rozpus t i lé taneční zábavy, v m n o h é m 
podobné masopustním. Po sv. Kateřině za-
čínala adventní postní doba. v níž byl tanec, 
zpěv a zábava zakázány. Ale o tom až pří-
ště. O K 

Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb LN - příspěvky představují 
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