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Představujeme 
58-letý přednosta zubního oddě-

lení a dnes i řed i te l Zdravotn ic -
kých zařízení v Ledči nad Sázavou 
MUDr. František Vyroubal je jed-
ním ze sedmi č lenů městské rady. 
V komuná ln ích vo lbách kand idova l 
za Sdružení nezávis lých kand idá tů , 
získal ce lkem 1550 h lasů a sta l 
se mluvčím nezávis lých poslanců. 

MUDr . Vyrouba l se narod i l roku 
1933 ve Hvozdě okr. Prostějov. 
S tudova l na lékařské faku l tě v Br-
ně. 

Do Ledče n. S. př ichází v r. 1961 
jako zubní lékař na místní pol i-
k l in iku , kde působí dodnes. M imo 
to se výrazně angažoval v tělový-
chově a sportu, podí le l se výraz-
nou měrou na vybudování teniso-
vých dvorců, byl č lenem h lavního 
výboru TJ, předsedou oddí lu teni-
su a dnes zastává funkc i s tarosty 
Sokola. 

MUDr . Vyrouba l není a n ikdy ne-
byl č lenem žádné po l i t i cké s t r a n y / -

Po l i s topadu 1989 pa t ř i l mezi mluv-
čí ledečského OF, pozděj i začal 
vys tupova t jako nezávis lý. Do měst-
ské rady byl zvolen 21 hlasy. 

-red-

Zasedání na dvakrát 
Před zaplněným sálem Domu dětí a mládeže se v úterý 10. 3. 1992 

od 16-ti hodin konalo veřejné zasedání Městského zastupitelstva v Ledči 
n. S. Při nepřítomnosti starosty města pana Kolaříka řídil toto zasedání 
jeho zástupce pan Karel Urban. Na programu, který obsahoval celkem 
16 bodů, bylo projednání hospodaření M U a nového rozpočtu MO, hos-
podaření TS, MBP a MKS, majetkoprávní úkony města, zřízení městské 
policie, změny vyhlášek města atd. Od posledního zasedání MZ, t. j. 
od 17. 12. 1991, se nahromadila celá řada problémů, které nebylo v silách 
MZ v jednom dni projednat. Próto členové MZ se rozhodli postupovat 
podle předloženého programu, projednat v prvé řadě hospodářské a roz 
počtové otázky a zbylé body programu, na které se do 20 ťé hodiny ne 
dostane, projednat na dalším zasedání MZ za 14 dní. 

Jak ukázal následující průběh jednání, bylo to rozhodnutí oprávněné 
neboť během 4 1/2 hodinového jednání se z 16-ti bodů nestačila projed 
nat ani polovina. Půl hodiny se MZ věnovalo pochybnostem o správ 
nosti pronájmu školských zařízení tlumočených členem MR RNDr . Doub 
kem, další půlhodinu se z podnětu pana Hálka zabývalo MZ opět přípa-
dem Linek a téměř dvě hodiny se na žádost MUDr . Pavlíčka diskutovalo 
o rozhodnutí MR, komu přidělit přestavbu ZŠ v Barborce (k průběhu 
tohoto jednání se vracíme na jiném místě). 

Po tomto diskusním maratónu již stačilo MZ pouze schválit rozšíření 
aparátu M Z o dva pracovníky pro živnostenský úřad, projednalo a 
n e s c h v á l i l o zřízení městské policie a rozhodlo o převedení vybra-
ných poplatků z prodeje alkoholu na konto „ N E M O C N I C E " . 

O dva týdny později dne 24. 3. 1992 pokračovalo zasedání MZ opět 
v Domě dětí a mládeže v projednávání zbylých bodů programu i ten-
tokrát bez nemocného pana starosty. Bylo projednáno hospodaření MO, 
hospodaření rozpočtových organizací MU, t. j. MBP, TS a MKS. Byl 
schválen rozpočet M U na rok 1992, změny vyhlášek města č. 2/91 a 3/91. 
Byly projednány žádosti o prodej pozemků města, žádost o příspěvek 
3 500,— Kčs Svazu zdravotně postižených, příspěvek na vysílání rozhla-
su po drátě. Též byl projednán návrh na prodej bytů v obytných domech 
a po novém projednání s c h v á l e n o zřízení městské policie. Poplatky 
za znečišťování ovzduší schváleny nebyly. 

Jednání MZ probíhalo tentokráte konstruktivněji a 21 bodový program 
byl projednán téměř beze zbytku. 

Dvojí zasedání M Z potvrdilo správnost požadavků některých členů 
MZ pořádat minimálně jednou za 6 týdnů pracovní porady MZ, na kte-
rých sporná a nejasná rozhodnutí MR budou předem prodiskutována, 
doplněna o podrobnější informace tak, aby následná jednání MZ měla 
konstruktivnější průběh. 

Mnohý z účastníků prvního letošního zasedání MZ odcházel ze sálu 
Domu dětí zřejmě rozhořčen a se smíšenými pocity, možná i mnohý 
hodnotil jednání MZ jako ostudu, ale také se mnohý přesvědčil, že MZ 
není mašina na hlasování, že rozhodnutí o věcech veřejných a samo-
správa města nezávisí pouze na automatické a nekompetentní aklamaci 
a že většině členů M Z není lhostejné, jak MR rozhoduje. 

Stanislav Vrba 

Hospodaření MU v 
VÝDAJE M U K 31. 12. 1991: 

Rozpočet 15 030 000 Kčs 
Skutečnost 14 724 000 Kčs 

PŘÍJMY M U K 31. 12. 1991: 

Rozpočet 15 030 000 Kčs 
Skutečnost 16 960 000 Kčs 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ M U V 
R. 1991: 

Pří jmy MÚ vyšší o 12,8 % 
Výda je MÚ nižší o 2,0 % 
Přebytek + 2 236 000 Kčs 

roce 1991 a rozpočet MU na rok 1992 
PLÁNOVANĚ PŘÍJMY PRO R. 1992: PLÁNOVANÉ VÝDAJE PRO R. 1992: 

Pří jmy MÚ z rozpočtových 
organ izací 2 827 000 Kčs 
(Tech. služby, školy, jesle aj.) 

Daně a pop la tky 620 000 Kčs 
(daň z př í jmů a domovní, správa) 

Faku l t , pop la tky 353 000 Kčs 
(mís tn í pop la tky , úroky apod.) 

Dotace a subvence 

PŘÍJMY Ú H R N E M 

11 478 000 Kčs 

15 278 000 Kčs 

— vodní hospodářs tv í 20 000 Kčs 
— komuná ln í odpady 300 000 Kčs 
— místní komun ikace 148 000 Kčs 
— škols tv í 6 850 000 Kčs 
— jesle 640 000 Kčs 
— ku l tu ra ( M K S ) 145 000 Kčs 
— správa MÚ 1 875 000 Kčs 
— soc iá ln í věci 2 000 000 Kčs 
— Technické služby 1 400 000 Kčs 
—' Měst . byt . podn ik 1 800 000 Kčs 
— lesní hospodářs tv í 50 000 Kčs 
— s tavebn ic tv í 50 000 Kčs 
V Ý D A J E CELKEM 15 278 000 Kčs 



Ú S P Ě Š N O S T 77,1 % ! 
To je bi lance, kterou vykazuje 

místní pol ic ie za minu lý rok. Ve 
srovnání s výsledky v CR, je to 
b i lance velmi příznivá a pro ob-
čany města a spádové oblast i míst-
ní pol ic ie i radostné zj ištění. O 
pořádek a naši bezpečnost se pod 
vedením nadporučíka M. Brýdla 
stará 11 stá lých členů pol ic ie a 
jeden další z řad vojáků základní 
služby. 

Největší starost dělaj í místním 
po l ica j tům zloději . V ledečském ra-
jónu je celá řada chatových oblas-
t í , která jsou rájem nemakačenků 
a zlodějů všeho druhu. Jej ich „ná-
vštěvou" bylo poctěno celkem 13 
rekreačních objektů. 

Zloděj i však „nepracuj í " jen ve 
skrytých zákoutích přírody. Láka-
jí je i naše restourace a prodejny 
s drahým zbožím. Takto byla dva-
krát vykradena stejným pachate-
lem restaurace U nádraží. Množ] 
si vzpomenete i na drzou loupež 
v centru města — v prodejně E-
LEKTRA, ale ani t i t o pachatelé se 
ze zboží za půl mi l iónu korun dlou-

ho neradoval i . 
Smůlu měl i noční „hos t " v 

HUNGARIA BARU, který svůj lup 
nestači l donést ani na druhý ko-
nec mostu. Nutno poznamenat, že 
mnohým krádežím by v lastníc i 
mohl i předej í t větší opatrnost í a 
důsledností sami. 

iDalší smutnou kap i to lu v t restné 
č innost i tvoř í výtržníci , kteří vět-
šinou rozjařeni nějakým pivem na-
víc vyvolávaj í rvačky, rozbíjejí vý-
k ladní skříně, informační tabule i 
dopravní značky. Tento nehezký po-
hled se nám naskýtá hlavně po 
diskotékách a tanečních zábavách. 
Ve veřejném pořádku bylo proto 
uloženo 56 blokových pokut v hod-
notě 5 784 Kčs. 

Podstatně více bylo uloženo blo-
kových pokut v dopravě. Celkem 
769 v hodnotě téměř 40 t is íc ko-
run. Možná i ta to prevence vedla 
k tomu, že se počet nehod v na-
šem obvodu snížil oprot i roku 1990 
o 39 na 76 dopravních nehod. 

Příznivá bi lance v úspěšnosti vy-
řešených případů však není důvo-
dem k pokl idné spokojenost i poli-
c ie ani veřejnost i v našem městě. 

-ok-

POŠTOVNICTVl V LEDCl n. S. PO ROCE 1918 
V roce 1918 se budova pošty v 

Ledči n. S. nacházela vedle dnešní 
prodejny elektro (dříve drogerie 
Hruška). Dnem 28. října 1918 by-
ly přerušeny veškeré kontakty s 
Rakouskem, a tedy i dodávky poš-
tovních známek ze Státní tiskárny 
cmin ve Vídni. Zásoby známek po-
malu a jistě docházely a tisk no-
vých čs. známek se rodil poměrně 
obtížně. V Praze či jinde k tomu 
nebyly přizpůsobené tiskárny, rytci, 
výtvarníci. Proto první čs. známky 
s námětem Hradčan od známého 
malíře Alfonse Muchy vyšly v hod-
notách 5 a 10 haléřů až 18. pro-
since 1918. Nejdříve se zásobovala 
Praha a teprve později docházely 
známky na větší pošty v novém 
Československu. Protože byl nedo-
statek známek, pošty si pomáhaly 
všelijak. Třeba se známky půlily, 
jak to je například vidět na lístku 
z Ledče n. S. s datem 29. prosince 
1918. Šlo o 20-ti haléřovou znám-
ku s portrétem císaře Karla I. Por-
to na lístek bylo tehdy 10 haléřů 
a pošta tyto známky neměla. Prv-
ní čs. známky s Hradčany na ko-
respondenci z Ledče n. S. jsem ob-
jevil až s datem 6. 2. 1919. 

Mistr Jakub Teplý 
V únoru letošního roku jsme si 

připomněli 190. výročí od smrti 
významného sochaře a řezbáře 
J akub a Teplého. Tento 
pardubický občan se svými prace-
mi nesmazatelně zapsal i v Ledči 
n. S. 

Mistr přichází do Ledče v roce 
1766 z Pardubic. Koupil si zde do-
mek i s polností v místě, kde dnes 
stojí v Koželské ulici Husův sbor. 

^ A ^ 
Sluší se poznamenat, že rakous-

ké známky platily až do konce 
února 1919, korespondenční lístky 
pak až do května. 

RNDr. M. Vostatek 

Ten mu však v tom samém roce 
vyhořel při velkém požáru, který 
vznikl v obecním dvoře v Koželské 
ulici. Za oběi plamenům padlo teh-
dy 63 domů a 13 stodol. Po tomto 
neštěstí se mistr vrátil zpět do 
Pardubic. 

V našem městě zanechal díla, 
která dodnes patří k ozdobám. Je 
to především mariánské sousoší na 
Husově náměstí, kazatelna a oltář 
v kostele sv. Petra a Pavla a so-
cha sv. Jana Nepomuckého před 
Jarním úřadem. 

František Pleva 

Informační servis 
+ Od 24. 3. 1992 je sídlo doprav-
ního inspektorátu v Havl. Brodě v 
budově bývalého Svazarmu. Úřed-
ní dny jsou nadále úterý a čtvrtek, 
a to od 7.30 do 12.30 hodin a od 
13,00 do 17.00 hod. v I. a II. pat-
ře objektu. Telefonní čísla zůstáva-
jí stejná. 

Od 1. 9. 1992 bude na SOU v 
Ledči n. S. otevřen první ročník 
Střední průmyslové školy strojnic-
ké. 
+ Dle průzkumu veřejného mínění 
v našem okrese, který formou do-
tazníků u 2 000 respondentů pro-
vedla v minulých týdnech ČSSD je 
přízeň voličů k jednotlivým politic-
kým stranám následující: 
ODS 16,9 % 
KSČM 10,1 % 
LSU 4,5 % 
ČSSD 12,3 7. 
SPR - RSČ 7,9 % 
ČSL 4,5 % 
Jiné strany by volilo 7,9 % 
Volit nepůjde 7,9 % 
Zatím nerozhodnuto volit 4,5 % 
Nerozhodnuto koho volit 21,3 % 
S dosavadním politickým a hospo-
dářským vývojem je 
— velmi nespokojeno 34,8 % 
— spíše nespokojeno 29,2 7» 
— velmi spokojeno 7,9 % 
— spíše spokojeno 28,1 % 
Jako prvořadý problém pro řešení 
vidí 37,1 % hospodářství a pouze 
4,5 % národnostní otázky. 
+ ZO Českého zahrádkářského 
svazu v Ledči n. S. dostala nabíd-
ku k odkoupení zemědělského po-
zemku. Vážní zájemci, kteří chtěj í 
získat pozemek k zahrádkaření, se 
mohou in formovat o bl ižších pod-
mínkách na te l . 3123. 

-red-

ČIŠTĚNf KOBERC0 
A ČALOUNĚNÉHO 

NÁBYTKU 
účinným extrakčním 

přístrojem 

W A P 
Vám provede přímo v bytě 

J a n C h l u p s a 
Marie Majerové 1089 
Ledeč nad Sázavou 

tel. 0452/2654 
CENA : 

— koberce 7,— Kčs/m2 

nad 30 m2 6, - Kčs/m2 

— čalouněný 
nábytek 8 , - Kčs/m2 

Staleté lípy 
Právě před 120 lety byly na le-

dečském náměstí vysázeny lípy za 
dnešním Domem dětí (tehdy dívčí 
škola). Nejstarší lípa však je 250 
let starý strom u kostela sv. Petra 
a Pavla. Tento strom je chráněn 
státem. 

Ve městě je dnes třeba chránit 
každý strom a na vhodných mís-
tech vysazovat nové. Vždyť zeleň 
a zvláště stromy přispívají ke zle-
pšení vzhledu a ekologie města. 

- / P -



Letecká záchranná služba 
Ve čtvr tek 12. března v odpoledních hodinách mnozí z vás mohl i za-

hlédnout nad Ledči vr tu lník, který pak př is tá l na fo tbalovém hř iš t i TJ 
KOVOFINIŠ. Nejednalo se o1 žádnou atrakci , ani havár i i , ale o vyt ipo-
vání vhodných př istávacích míst v našem městě pro leteckou záchran-
nou službu, tzv. hel ipor tů. 

Význam zřízení letecké záchranné služby pro naše město, které je od 
okresní nemocnice v H. Brodě vzdáleno 32 km, nejlépe posoudí každý, 
kdo v mezní s i tuaci absolvoval p ř e v o z č l e n i t ý m terénem po okresní ko-
munikac i stávaj ícími sani tn ími vozy. Časovou zt rátu v s i tuaci , kdy se 
jedná o záchranu l idského života, by po té to komunikac i neodstrani l 
ani ten nejmodernější záchranný vůz. 

Při výběru vhodných př istávacích míst záchranného vr tu lníku byla 
v Ledči n. S. vyt ipována ta to č tyř i místa, umožňující v budoucnu i pří-
padný noční provoz: 
1. Prostranství před areálem nemocnice v Háj i . 
2. Bývalá skládka vedle komunikace Ledeč - Kožlí (nad f i rmou INTEX) . 
3. Prostor vedle kotelny na ipevná pal iva na síd l iš t i St ínadla (zde je 

nutné provést potřebné úpravy pro př is tání ) . 
4. Horní parkoviště pro osobní automobi ly podniku KOVOFINIŠ (zde je 

př is távání podmíněno vykl izením parkov iš tě) . 
LETECKOU ZACHRANNOU SLUŽBU MÚZE V PŘÍPADĚ POTŘEBY VO-
LAT KAŽDÝ OBČAN NA TOMTO TELEFONNÍM ČÍSLE: 0451 -22335. 

Leteckou záchrannou službu volejte v těchto případech: 
1. Dopravní nehody. 
2. Těžší pracovní, sportovní a domácí úrazy. 
3. Akutní onemocnění: 

— dechová nedostatečnost u dítěte 
— selhání krevního oběhu u dítěte 
— ztráta vědomí u dítěte 
— otrava dětí 
— těžké alergické reakce 
—, porod v průběhu nebo předpokládané komplikace (dítěte nebo 

matky). 
V ostatních případech o umístění a způsobu přepravy rozhodne přivo-
laný lékař. 
Co potřebuje vědět dispečirtk letecké záchranné s!užby? 
— co se stalo, 
— kol ik je postižených, 
— jak je to dlouho, 
— popis postižení s důrazem na stav dýchání a vědomí, 
— kde se to stalo, 
— uvedení jednoho ze čtyř vy t ipovaných př istávacích míst, kam bude 

postižený dopraven, 
— kdo volá, 
— číslo te lefonu volaj ícího. 
Letecká záchranná služba pracuje uvedeným způsobem doposud pouze 
v denní době. Letecká záchranná služba je poskytována b e z p l a t n ě ! ! ! 
Městský úřad v Ledči n. S. okamži tě navázal kontakty se střediskem 
Letecké záchranné služby v Havl. Brodě, které zaj isté přispěje ke zkva-
l i tnění zdravotnických služeb pro naše obyvatele. 

Josef Forst 

Sociální demokracie včera a dnes 
Pracovníci ČSSD mi poskyt l i fo-

tokopie f inančního vyúčtování ná-
silně l ikv idovaných místních orga-
nizací Československé sociální de-
mokracie v bývalém okrese Ledeč 
nad Sázavou. Spolu s nimi také 
několik dalších dokumentů z let 
1946 - 1948, které byly až do ro-
ku J990 zadržovány v archívu ÚV 
KSČ. 

Z uvedených dokumentů vyplývá, 
že v okrese bylo tehdy téměř t is íc 
členů ČSSD. Místní organizace by-
ly i na vesnicích, např. v Tomí-
cích, Všebořicích, Zahrádce, Chře-
novicích, Blažejovicích, Nové Vsi 
u Dolních Královic. 

Jména posledních řádně zvole-
ných funkcionářů jsou uvedena na 
l ikv idačních zápisech. Fotokopie 
část i těchto zápisů se jmény jsou 
vyvěšeny v nástěnkách ČSSD v 
Ledči na náměstí Svobody a v 
Dolních Královicích za zdravotním 
střediskem. Tam se s n imi může 
každý zájemce o h is to r i i a t rad ice 
ČSSD blíže seznámit. 

Věřím, že sociálně demokrat ické 

t radice v té to oblast i nevymřely. 
ČSSD vždy působi la jako strana 
státotvorná, strana slušných l idí, 
kteří v zájmu celku dokázal i obě-
tovat zájmy své. 

Jako jeden z přík ladů chci uvést 
prof. W . Komárka, který mohl mít 
své „k l idné, teplé místečko" se 
slušným pří jmem a místo toho se 
snaží konstrukt ivně poukazovat na 
nedostatky současného průběhu e-
konomické reformy, aniž by zavr-
hoval č i špin i l to, co je na ní dob-
ré, aniž by zdůrazňoval, kdo tu kte-
rou věc dělal. A v tom je právě 
smysl slova demokracie. Není dů-
ležité se t ímto slovem ohánět, je 
podstatné se demokrat icky chovat. 
A právě t ím se ČSSD od ostatních 
demokrat ických stran l iší. Členství 
v ČSSD neznamená jen průkaz v 
kapse či odznak na klopě a už vů-
bec ne prospěch jednot l ivce. ČSSD 
jde především o vztah k práci, de-
mokraci i a státu. 

I bez průkazky. 
Zdeněk Rumler 

Zákon č. 38911991 
Rozruch mezi obyvate l i našeho 

města vzbudi la zpráva, že Městský 
úřad př ipravuje zavedení poplat-
kové povinnost i pro maj i te le ro-
d inných domků za znečišťování 
ovzduší vyměřuje Okresní úřad, a 
l iv, jak to umožňuje c i tovaný zá 
kon ČNR. 

Zákon č. 389/1991 Sb. rozeznává 
velké, střední a malé zdroje zne-
čištění. V našem městě se vysky-
tu j í střední zdroje — kotelny MBP, 
kterým poplatek za znečišťování 
ovzduší vyměřuje Okresní úřad, a 
malé zdroje — kot le ÚT v rodin-
ných domcích, kde o výši poplat-
ku rozhoduje Městské zastupitel-
stvo. 

Pro letošní rok rozhodlo MZ dne 
24. 3. 1992 poplatek nestanovovat, 
neboť provozovatelé kot lů na ÚT 
nemají možnost j iného al ternat iv-
ního zdroje topení. Městská rada 
navrhovala původně poplatek ve 
výši 174,— Kčs ročně za kotel o 
výkonu 27,0 kW, což odpovídalo 
částce, kterou v průměru zaplat í 
nájemníci v obytných domech vytá-
pěných z kotelen MBP. Těm Okres-
ní úřad napaří poplatky bez pardo 
nu, přestože nemají také možnost 
změnit druh topení. Při pohledu na 
zakouřené centrum města je nade-
vše jasné, že ne poplatky, ale ply-
nof ikace či e lekt rof ikace tepelných 
zdrojů může jedině př ispět k čis-
to tě ovzduší. To však bude něco 
stát, proto zákon určuje, že případ-
né vybrané poplatky musí být úče-
lově vázány k ochraně životního 
prostředí obce. 

V našem městě se bez těchto 
pří jmů bude muset MÚ obejí t . Vy-
braných 60 0 0 0 , - Kčs by stejně 
bylo jen malou kapkou v moři mi-
l iónových nákladů, které si přive-
dení plynu do Ledče n. S. vyžádá. 

-sv-

Případ linek 
(Dokončení ze str. 3) 

Toto rozhodnutí MZ bylo dne 10 
3. 1992 podrobeno kr i t ice, proto 
MZ uloži lo revizní komisi , aby po-
stup řešení prověři la a podala MZ 
zprávu na zasedání. 

Revizní komise postup prověřila 
a doporučila MZ pozemek pro měs-
to nepoužitelný odprodat. MZ 24. 
3. 1992 odprodej schválilo. -sv-

OMLUVA REDAKCE 
V březnovém čísle LN jsme na 

druhé straně uveřejnili článek o 
malíři a umělci, s jehož díly se 
dodnes v Ledči n. S. setkáváme. 
Chybou redakce došlo ke zkomo-
lení jeho jména. Správně jeho jmé-
no zní: JAN VENUTO. 

Omlouváme se vám, čtenářům, 
i autorovi článku panu Františku 
Plevovi. -red-



C A U S A B A R B O R K A 
DOHADY: 

„Pan starosta a místostarosta 
mají zřejmě vřelý vztah k ledeč-
ské firmě HARD. Jinak si neumím 
vysvětlit, proč dali ve výběrovém 
řízení na dodavatele stavebních 
prací na ZS v Barborce přednost 
právě této firmě před brodskou 
STAVOUNIÍ , která nabízela prove-
dení stejných prací o 400 tisíc Kčs 
levněji s tříletou zárukou," zaháj i l 
MUDr. Pavlíček, člen MR, svoje 
vystoupení na zasedání 'MZ dne 
10. 3. 1992. Připomněl i případ z 
nedávné minulost i , kdy pan místo-
starosta zadal sám práce na opra-
vě budovy soudu též f i rmě HARD 
za smluvní cenu, jejíž výši MUDr. 
Pavlíček a jím přizvaní odborníc i 
též zpochybňoval i . Dále obv in i l oba 
zástupce města z manipulace s 
průběhem výběrového řízení, které 
se prý z jej ich popudu změnilo z 
veřejného konkursu na užší výbě-
rové řízení snad proto, aby mohli 
f i rmě HARD vybrat vhodné soupe-
ře, Na ostrém a nevybíravém vy-
stoupení MUDr. Pavlíčka nezměni-
la nic ani výtka MUDr. Vyroubala: 
„Vo l te slova, pane doktore", neboť 
MUDr. Pavlíček „vo l i l slova úměr-
ná s i tuac i " . 

Olej do ohně přilil dopis pana 
starosty, který z nemocnice reago-
val na výtky MUDr. Pavlíčka pí-
semně. Dopis adresovaný členům 
MZ rekapitulující průběh výběrové-
ho řízení sklidil částečný potlesk 
v sále, avšak slova: „překvapuje 
mě, že právě člen strany, která má 
ve svém názvu slovo demokratická, 
zpochybňuje demokratické rozhod-
nutí MR, které je též členem", po 
pudila členy MZ s politickým za-
měřením. 

Zástupce starosty i jednotliví 
členové MR informovali poté MZ o 
průběhu výběrového řízení a o dů-
vodech, které je vedly k rozhod-
nutí pro firmu GLOST. 

Na požadavek MUDr. Pavlíčka 
se MZ hlasováním vyjádřilo k ná-
vrhu na revokaci rozhodnutí MR. 
Výsledek hlasování by! následující: 
1 pro, ostatní proti nebo se zdrželi. 
Požadavek na změnu rozhodnutí te-
dy MZ nepřijalo. 

Je nutné poznamenat, že všichni 
členové MZ jsou o jednáních MR 
informováni prostřednictvím zápi-
sů, které j im MU zasílá poštou. 
Průběh výběrového řízení na pře-
stavbu MS v Barborce lze v těch-
to zápisech sledovat od 8. 11.1991. 
Dále má každý člen MZ právo na-
hlédnout do projednávaných doku-
mentů MR. Z těchto pramenů čer-
pám i následující fakta: 

Kdo rozhoduje 
Chceme-li hodnotit rozhodování 

městské rady, měli bychom si uvě-
domit, že v ledečské městské ra-
dě se z profesního hlediska sešli 
3 stavaři, 1 stavař — ekonom, 1 
profesor, 1 stomatolog a 1 gyneko-
log - hygienik. Z profesního hle-
diska by tedy mělo být řešení otá-
zek výstavby, investic, školství a 
zdravotnictví v rukou odborníků. 

-sv-

FAKTA: 

- KOVOFINIŠ se rozhodl v polo-
vině r. 1991 převést MS v Barbor-
ce na město, svoje rozhodnutí a 
souhlas s přestavbou podmiňoval 
nulnost í vybudovat u ZŠ cv ičný ba-
zén a tě locvičnu, né svojí účastí 
na přestavbě. Převod měl být bezú-
platný. 
- MZ vyslovilo 9. 7. 1991 souhlas 
s převzetím MS a 17. 9. uložilo 
ved. OVZPMR vypsat nabídk. říze-
ní. 
- Převod maieťku s. p. KOVOFI-
NIŠ na MU se nemohl před schvá-
lením pr ivat izačního projektu KF 
uskutečni t . Pro případ negat ivního 
stanoviska ministerstev CR byla s 
KF projednána i možnost pronájmu. 
- 8. 11. 1991 vyslovila MR souhlas 
s tím, že budou obeslány stavební 
organizace nabídkou přestavby na 
ZS I. stupně. K použití formy užší 
soutěže vedla MR zkušenost s prů-
během konkursu na COV, kdy mu-
sel MU všem firmám rozesílat kom-
pletní podkladové materiály. 
— Nabídky byly z rozhodnutí MR 
rozeslány těmto f i rmám: 

Stavební podnik Humpolec 
Stavební podnik H. Brod 
Pozemní stavby H. Brod 
STAVOUNIE H. Brod 
KOVOFINIŠ, 1. Ihotecká, HARD 

Požadovaná byla dodávka „na k l íč" 
včetně projektu. 
—f Odpovědi na nabídky se výraz-
ně lišily, od částky 800 tisíc až po 
4 milióny. Proto MR rozhodla za-
dat PROJEKTSERVISU H. Brod vy-
pracování projektu na přestavbu 
ZS a poté zaslat projekční pod-
klady bez souhrnného rozpočtu zú-
častněným výše uvedeným firmám. 
— Pro vyhodnocení výběrového ří-
zení ustanovi la MR komisi v© slo-
žení: Kolařík, Svoboda, Lukšíček 
(starosta, člen MR, ved. OVŽPMR) 
— Komise se po obdržení odpově-
dí seznámila s nabídkami jednotli-
vých firem a rozhodla se MR for-
mou protokolu předložit všechny 
nabídky k rozhodnutí, přestože vět-
šina nesplňovala podmínky soutěže 
(GLOST, STAVOUNIE, KF). 
— V protokolu byly uvedeny f i rmy: 
KOVOFINIŠ Ledeč 2,915 mil. Kčs 
Poz. st. H. Brod 2,964 mil . Kčs 
OSP Humpolec 2,480 mil. Kčs 
STAVOUNIE H. Br. 2,090 mil. Kčs 
GLOST Ledeč n. S. 2,510 mil. Kčs 
(GLOST = stavební četa HARD) 
5 protokolem se seznámil i vš ichni 
členové MR. 
- Dne 26. 2. 1992 provedla MR 
vyhodnocení užší soutěže. Vyřadila 
nejprve nabídky přesahující rozpo-
čet 2,5 mil. Kčs (u KF přispěl k 
vyřazení i fakt, že nedisponuje 
stavebními kapacitami). 
Poté vyřadili i STAVOUNIÍ , která 
se odklonila od rozpočtu opačným 
směrem a již při první nabídce 
stavbu výrazně podcenila. 
Při rozhodování mezi humpoleckou 
a ledečskou firmou dali přednost 
místní společnosti GLOST s r. o., 
pro kterou hlasovalo 6 členů MR. 
1 hlas dostala STAVOUNIE. 
— Při seznámení GLOSTu s vý-
sledky řízení a skutečným rozpoč-
tem př is toupi la ta to f i rma na do-
hodu o snížení celkových nákladů 
na hodnotu 2,25 mil. Kčs. -sv-

J S M E J E D I N Í ? 
Na svém prosincovém zasedání 

rozhodlo MZ uzavřít nájemní smlou 
vy se Školským úřadem v H. Bro-
dě na pronájem budov školských 
zařízení, které jsou v majetku měs-
ta s tím, že nájemné bude účtová-
no dle rozhodnutí MR v souladu 
s vyhláškou o cenách za pronájem 
nebytových prostor. MZ se zacho 
válo jako každý vlastník nemovi-
tostí: chceš-li v mé budově provo-
zovat nějakou činnost, tak plať! 

Vybrané nájemné mělo být pou-
žito na opravy a údržbu školských 
budov. 

Toto rozhodnutí MZ a MR zpo-
chybnil na dalším zasedání MZ 
profesor Doubek, když uvedl, že 
jako člen školské komise má infor-
mace z dalších měst, kde postu-
povali jinak: 

Školskému úřadu prý vyměřilj 
jen symbolický nájem sto korun a 
ten jim na oplátku poskytuje do 
statek finančních prostředků na 
provoz. 

MZ proto uložilo MR a komisi 
pro školství prověřit způsob pro-
vozování školských zařízení, Domu 
dětí a mládeže, ZUS v ostatních 
městech a podat o tom MZ zprá-
vu. 

Školský úřad do vyřešení nájem-
ní smlouvy se zdráhá např. DDM 
řídit, což pracovníkům DDM prak-
ticky znemožňuje další činnost. 

-sv-

Případ „Linek" 
Případem „L inek" se MZ zabýva-

lo již t ř i k rá t a v den uzávěrky to-
hoto čísla i počtvrté. Případem se 
zabývala i kontro lní komise. Oč se 
vlastně jednalo? 

Pan Linek si postavi l před lety 
rodi nný domek na stavebním po-
zemku, kde předt ím stávalo sta-
vení jeho tchána. Původní stavení 
bylo zbouráno a na jeho místě sto-
jí dnes domek pana Linka. Z pů-
vodních staveb zůstaly však za-
chovány kůlny př i léhaj ící k úvozo-
vé cestě a ty jsou dnes předmětem 
dohadů, Pan Linek to t i ž po léta 
užíval obecní pozemek podél ve-
řejné cesty jako sk ladiště dřeva, 
hospodářského nářadí a kompostu, 
zřejmě bez platného povolení. 

Proto nové MZ dne 29. 10. 1991 
uloži lo ta jemníkov i MÚ prošetř i t 
celý případ, uložit panu Linkovi , 
aby vyk l id i l veřejné prostranství 
do konce l is topadu. 

Žádost pana Linka na odprodej 
pozemku MZ tehdy zamít lo. 

Dle rozhodnutí MÚ pan Linek 
vyk l id i l sk ladiště podél cesty a na 
odboru výstavby MÚ se dodatečně 
prověři ly hranice pozemku pana 
Linka. Tím se z j is t i lo, že i původ-
ní kolny jsou též postaveny na 
obecním pozemku a měly by tedy 
být též odstraněny. Po seznámení 
s tou to skutečností a vzhledem k 
tomu, že zastavěný pozemek nemá 
pro město prakt ický význam, roz-
hodlo MZ dne 17. 12. 1991 na ná-
vrh MR pozemek panu Linkovi od-
prodat. 

(Pokračování na str. 4) 



Společenská kronika 
70. N A R O Z E N I N Y 
22.4. An ton ie Smutná, Ledeč n. S., 

Mostecká 503 
26.4. Jaroslava M i l f a i t ová , Ledeč 

n. S., Ke S t ínad lům 556 
27.4. Jaroslava Šaf ránková, Ledeč 

n. S., M. Majerové 660 

75. N A R O Z E N I N Y 

27.3. Frant išek Rada, Obrvaň 16 
15.4. Anastáz ie Kůrková, Ledeč n. 

S., Hav l íčkova 659 
17.4. Mar ie Plevová, Ledeč n. S., 

Pivovarská 130 

80. N A R O Z E N I N Y 

6.4. V las ta Vančurová, Ledeč n. 
S., M. Majerové 940 

28.4. Anežka Peroutková, Ledeč n. 
S., Zahradní 878 

SVATBY 

6. 3. Tomáš V las tn ík , Ledeč n. S. 
č. 924 
Hana Kr is tová, V í ton ice 16 

14.3. Mi ros lav Peca, Bo j iš tě 33 
B lanka Štěpánková, Trpišovi-
ce 12 

21 .3 . J i ř í Prchal, Kožlí 12 
Mi lena Vad inská, Lešt ina u 
Svět lé 41 

NAROZENÍ 

17.2. Tomáš Žeml ička, Majerové 
660 

18.2. Dav id Hoskovec, Majerové 
667 

18.2. Domin ika Rajdlová, Havl íč-
kova č. 160 

23.2 . Žaneta Marková, Vrbka 6 
26 .2 . Tomáš Váňa, J. Wo lke ra 834 
29.2. Lukáš Dvořák, Majerové 930 

5.3. Ondře j Mar t inek , Majerové 
924 

7.3. Domin ika Dvořáková, Havl íč-
kova 312 

ZEMŘELÍ 

14.2. Zdeněk Sedláček (r . 1928) 
Ledeč n. S., H laváčova 553 

16.2. Blažena Kudrnová (r. 1911) 
Ledeč n. S., Hrnčíře 45 

17.2. Anna Voj í řová (r . 1908) 
Ledeč n. S., S t ínad la 1047 

18.2. Karel Kopecký (r . 1908) 
Souboř 4 

20.2. Frant iška Vos ta tková (1914) 
Ledeč n. S., Hradní 724 

21.2. Růžena J i rá tová (r. 1917) 
Ledeč n . H u s o v o nám. 9 

23.2 . Mi ros lav Z ikmunda (r . 1934) 
Ledeč n. S., M. Majerové 664 

26.2. J indř ich Geher (r . 1910) 
Ledeč n. S., Poštovní 95 

28.2. Josef Syrovátka (r. 1932) 
Ledeč n. S., Hrnčí ře 40 

1.3. Pavl ína Štěpánková (r. 1924) 
Ledeč n. S., Z. F ib icha 685 

3 .3 . Frant išek Franče (r . 1920) 
Ledeč n. S., B. Němcové 753 

12.3 . Rudol f V i te ra (r. 1923) 
Ledeč n. S., Z. F ib icha 781 

14.3 . Mar ie Novo tná (r . 1911) 
Souboř č. 14 

- m ú -

Svaz důchodců informuje... 
SVÁTEK MATEK - O B N O V E N Í 
TRADICE 

Svaz důchodců ČR společně s 
M U a MKS již podruhé pořádá A-
kademii ke „Svátku matek" v míst-
ní Sokolovně dne 6. 5. 1992 od 
15-ti hod. Vystoupí mládež z JU-
NÁKA, z Domu dětí a Základní u-
mělecké školy. 

Svátek matek je vyjádřením díků 
a lásky maminkám a je třeba vští-
pit mladé generaci do paměti tu-
to starou, ale krásnou tradici. 

Akci sponzorují firmy HARĎ v. o., 
s. a GLOST s. r. o. z Ledče n. S. 

AKADEMIE k Svátku matek se 
koná i v Domě pečovatelské služ-
by dne 12. května. 

VÝLET S V Y C H Á Z K O U 

Dne 26. května se uskuteční vý-
let s vycházkou na hrad Č. Štern-
berk, cesta je naplánována vlakem. 

SBĚRNA OPRAV O B U V I 

Svaz důchodců ČR v objektu bý-
valého soudu (příchod Haškovou 
ul.) zahájil počátkem měsíce dub-
na sběr obuvi. Ve spolupráci s o-
buvnickou dílnou ve Zruči n. S. bu-
de zajišťovat jejich opravy. Tato 
služba dosud v Ledči n. S. po pro-
vedené privatizaci citelně chyběla. 
Otevřeno je v pondělí od 13-ti do 
17-ti hodin, ve středu a v pátek od 
9-ti do 13-ti hodin. Těšíme se na 
Vaši návštěvu u nás. 

Během měsíce dubna bude dálé 
v objektu SVAZU zahájen prodej 
některých výrobků pro důchodce 
jdko průzkum potřeb. 

Sledujte vývěsní skříňky, kde bu-
dou další informace. 

Jaroslav Brož 

Živo v Domě dětí a mládeže 
9. a 10. března proběhla v Domě 

dětí a mládeže Ledeč n. S. ku l tu rn í 
s lavnost . Na soutěž rec i tace při-
jelo 48 dětí z celého okresu. Dět i 
i odbornou porotu jako první přiví-
ta l v našem městě zástupce sta-
rosty pan Karel Urban a popřá l 
j im hodně štěst í a př í jemný pobyt . 
Za f i rmu OVEX, která ce lou akc i 
sponzorovala, dětem popřál mnoho 
zdaru ing. Váňa. 

Celé ponděl í odpoledne probíha-
la samotná soutěž, která byla roz-
dělena do t řech kategor i í . 

Po večeři si vš ichn i soutěžící vy-
bra l i z nabízených básní ty, k teré 
se j im nejvíce l íb i ly . Je j ich úko-
lem bylo vybrané téma zdramat izo-
vat . O d té chv í le bylo v celém 
D D M jako v úle. Dět i s t ř íhaly , le-
pi ly , š i ly, malovaly , no zkrá tka 
t vo ř i l y . Pak začaly předváděčky. 
Dětská fan taz ie a tvo ř i vos t nezna-
la mezí. Byl to vsku tku báječný ve-
čer. Z í ra l i jsme. A zíra l i by j is tě 
i uč i te lé češt iny, kdyby tu by l i . 
Nabíz íme v ideozáznam z ce lé akce. 

V úterý odpo ledne jsme se s dět-
mi roz louč i l i a představte si, že 
se j im ani nechtě lo domů. 

Pro nej lepší rec i tá to ry však sou-
těž nekončí, pojedou reprezentovat 
náš okres do kra jského kola. No a 
je j ich jména? Tady jsou: 

1. kategorie: 
Lucie Svrčkoviá z Havl. Brodu 
Michaela Radová z Havl. Brodu 

2. kategorie: 
Ludmila Nyklová z Havl. Brodu 
Irena Pavlíčková z Chotěboře 

3;. kategorie: 
Šárka Šterbáková z Havl. Brodu 
Mariana Jůdová z České Bělé 
Jitka Fejtlová z Havl. Brodu 

14. března jsme v sále Domu dě-
tí přivítali šedesátku zpěvaček a 
zpěváků na XI I . ročníku LEDEČ-
SKĚHO SLAVÍČKA. Bezvadnou at-
mosféru pomohl vykouzlit předseda 
poroty pan Mleziva, který dětem 
hrál na kytaru a naučil je nové 
písničky. 

V ÍTĚZOVÉ: 

1. třídy: 

1. Jana Urbanová 

2. Hana Malinová 

3. Hana Blažková 
a Luboš Soukup 

2. a 3. třídy : 

1. Lenka Nováková 

2. Zuzana Soukupová 
Tomáš Doležal 

3. Markéta Chladová 
Viktor Polák 

* 

4. - 6. třídy: 

1. Vladislav Pavlíček 

2. Marie Urbánková 
Romana Coufalová 

3. Michaela Uhrová 
Simona Čapková 

Tak s|končil X I I . ročník a všichni 
se již těšíme na ten další X I I I . 

A ještě bych se ráda vyjádřila 
k jedné akci v Domě dětí. Dne 10. 
března jsem zašla na zasedání MZ. 

Byl to pro mne doslova šok. Ne-
chutné tahanice, vzájemné osočo-
vání, místy jsem měla dojem, že 
někteří členové MZ nemají o prá-
vě projednávaných věcech žádné vě-
domosti a informace. Asi jsem na-
ivní, ale měla jsem o lidech, kteří 
rozhodují o důležitých věcech ve 
městě, úplně júný názor. Mnozí z 
nich dostali hlas i ode mne a já 
teď přemýšlím, jestli jsem udělala 
dobře?! 

D D M Ledeč n. Sázavou 
Marie Zajícová, 



Plukovník generálního 
štábu Zdeněk Vltavský -
Waldhutter 

Narodil se 8. srpna 1894 v Dol-
ním Městě, kde byl jeho otec míst-
ním učitelem. Jeho jméno však pat-
ří neodmyslitelně k Ledči nad Sá-
zavou, kam se brzy rodina Wald-
hiitterových stěhovala a otec učil 
na měšťanské škole. Mladý Zdeněk 
vystudoval gymnázium v Němec-
kém Brodě, začal se studiemi práv 
na pražské UK. Jako dvacetiletého 
ho zastihla 1. světová válka, atak 
narukoval. Domů se vrátil jako 
francouzský legionář v hodnosti 
kapitána. V armádě už zůstal a 
svoji odbornost si prohloubil ná-
ročnými studiemi na vysoké škole 
válečné v Praze a Paříži, což jej 
předurčilo k tehdy významné vo-
jenské a diplomatické dráze. Stál 
se totiž vojenským atašé při na-
šich velvyslanectvích v Londýně a 
Paříži. Své vlastenecké smýšlení 
v té době dokumentoval změnou 
svého jména na Vltavský, což bylo 
jméno jeho matky za svobodna. 

V letech 1931 až 1934 zastával 
funkci vojenského přidělence v 
Londýně a Paříži, kde tehdy co by 
velvyslanci působili Jan Masaryk 
a dr. Štefan Osuský. Je pochopi-
telné, že se tehdy poznal s celou 
řadou významných osobností, např. 
jedním z jeho přátel byl tehdejší 
plukovník tankových vojsk Charles 
de Gaulle, který byl mnohokráte 
hostem v rodině plk. Vltavského. 

V letech 1935 — 1939 se stal po 
návratu domů velitelem 1. pluku 
útočné vozby v Milovicích, kde 
byla tehdy největší tanková "jed-
notka u nás. 

Za druHé světové války byl čin-
ný v odboji a byl členem ilegální 

organizace RUDA. Spolu s tovární-
kem Císařem zřídil v Tasících 
tajné skladiště zbraní, které po-
skytli později i parašutistům na 
Melechově. 

Během pražského povstání půso-
bil mezi důstojníky vojenského ve-
litelství v Praze. Tento štáb, je-
hož velitelem byl gen. Kutlvašr, 
rodák z Michálkovic u Havl. Bro-
du, připravoval a vedl pražské po-
vstání. Plk. Vltavský tehdy při-
pravil v ČKD povstalecké tanky a 
vedl jejich boj. Byl též členem 
vojenské delegace, která vedla 
vyjednávání s velitelem jednotek 
gen. Vlasova. Dále pomáhal zpro-
středkovat kontakty a jednání s 
velitelem německé posádky v Pra-
ze gen. Rudolfem Toussaintem. 

Protože v roce 1946 odmítl vstou-
pit do KSČ, nebyl povýšen, nedo-
stál se do funkcí, které by odpo-
vídaly jeho vzdělání a zkušenos-
tem. V roce 1947 se stál profeso-

rem taktiky a strategie tankových 
vojsk na Vysoké škole vojenské 
v Praze. Pedagogickou funkci vy-
konával s mimořádným zájmem. 

Když přišel rok 1948, byl plu-
kovník Vltavský jako nežádoucí 
živel z armády vyhozen. A ták se 
vrátil do Ledče n. S., kde trávil 
zbytek života. Ani zde nezůstal v 
nečinnosti. Jako hluboce věřící 
člověk se stal předsedou Rady 
starších církve Českobratrské hu-
sitské. Vedl i místní zahrádkář-
soku organizaci v době, kdy jeho 
přítel Charles de Gaulle byl fran-
couzským prezidentem a jednou z 
vůdčích osobností na světě ... 

Ve svých 69 letech umírá dne 
17. března 1963 a byl v Ledči n. S. 
pochován. 

V červenci 1991 byl rehabilito-
ván a zařazen do návrhu na kandi-
dáty na řád M. R. Štefánika a na 
povýšení in memoriam. 

Životní osudy plk. Vltavského by-
ly jak bohaté, ták i zajímavé a 
pro naši vlast velice prospěšné. 

V tomto krátkém souhrnu vám 
podávám stručné sdělení o člově-
ku, jehož život byl spjat s Ledči 
nad Sázavou. 

RNDr. M. Vostatek 

1 4 . - 1 6 . 4 . TOTAL RECALC 
(20.00) F i lm USA, sci-f i . ' 
15.4. ZVÍŘÁTKA A LUPIČI 
(16.00) Barevná pohádka. 
16.4. ŘIDIČÁK 
(17.30) Fi lmová veselohra. 
1 9 . - 2 0 . 4 . THELMA A LOUISE 
(20.00) Dobrodružný f i lm. 
22.4. HIGHLANDER II. 
(20.00) Fantast ický příběh. 
2 5 . - 2 6 . 4 . ZEMŘÍT MLADÝ 
(20.00) Mi los tný příběh. 
(17.30) 
2 7 . - 2 9 . 4 . TERMINÁTOR 2 
(20.00) Vzrušující f i lm USA. 
30.4. POLICAJT ZE ŠKOLKY 
(20.00) Barevný f i lm USA. 

Program k i n a 
1. 5. dt to 
3 . - 4.5. THE DOORS 

(20.00) Hudební , f i lm. 
6. 5. STUDENÝ JAKO 

(20.00) KAMEN (20.00) 
Vzrušující f i lm. 

8.5. PROHNILÝ PROTI 
(20.00) PROHNILÝM (20.00) 

Detekt ivní příběh. 
9.-10Í . 5. SLUNCE, SENO A 

(20.00) EROTIKA (20.00) 
Česká veselohra. 

1 1 . - 1 2 . 5. REQUIEM PRO 
(20.00) PANENKU 

Vzrušující f i lm. 
13. 5. KRAL BARBAR 
(16.00) Dětský f i lm. 
14. 5. DUCH 
(20.00) Úspěšná komedie. 
(17.30) 

Změna programu vyhrazena! -mks-

Komentář k hospodaření města 
t is . Kčs 

Rozp. Skut. 
Původně stanovený rozpočet na r. 1991 7 599 7 599 
z toho: g lobální dotace 4 299 

v lastní pří jmy 3 300 
V průběhu roku došlo ke zvýšení rozpočtu a 
to jak g lobální dotace, tak účelových dotací 
i v lastních a doplňkových pří jmů. 
Globální dotace — valor izace mezd a nákl. 2 250 2 272 
z toho: školství 1 550 

Technické služby * 394 
Ostatní (jesle, správa, ku l t . ) 328 

Účelová dotace na kryt í zás. MBP 852 852 
Účelová dotace na provoz MBP 943 943 
Účelová dotace na kote lnu ve Fib ichově ul. 400 400 
Účelová dotace na KBV v Horní Ledči 493 467 
Účelová dotace na sociální dávky 772 772 
Účelová dotace na mont. agregátu ZŠ Nádražní 100 100 
Vlastn í a doplňkové pří jmy 333 1 709 
Schválené převody z FRR 1 096 995 
Převod zůstatku FRR (metod ická změna) 647 
Převody z akcí Z 192 204 

Příjmy celkem 15 030 x 16 960 
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