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418,974 kilobyte 
in formací v 192 č láncích od 58 au-
torů, 26 fotograf i í a 22 inzerátů vám 
přinesl v roce 1993 druhý ročník Le-
dečských novin. Před zahájením 
ročníku třet ího přeje redakční rada 
svým čtenářům hezké prožit í 
svátků vánočních a v íce štěst í 
a spokojenost i v novém roce 1994. 

Starosta bilancuje 
Vážení spoluobčané! 

Všechny politické strany, ať se již uchá-
zely v posledních komunálních volbách 
o přízeň voličů samostatně nebo v koa-
ličním sdružení, a stejně tak i nezávislí 
kandidáti, měli ve svých volebních pro-
gramech přibližně shodné záměry sle-
dující zvelebení města a směřující 
v různých oblastech veřejného života, 
jako např. ve školství, kultuře, zdravot-
nictví nebo ekologii, ku prospěchu ob-
čanů. Prostě bylo toho hodně, co by bylo 
nutno vylepšit. Jak se to podařilo v le-
tošním roce, to nechám na posouzení 
vás, občanů. Město, kromě zajištění 
běžného provozu všech zařízení, které 
spravuje, dokázalo uskutečnit, a to s ne-
malým úsilím na získání finančních 
prostředků, následující akce. 

V neděli dne 14. 11. 1993 v 10.00 hodin byla na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou 
slavnostně otevřena nově vybudovaná městská knihovna v prostorách bývalého soudu. 
Slavnostního zahájení se zúčastnili starosta města pan E. Kolařík, náměstek Okresního 
úřadu Havl. Brod pan Dolejš, vedoucí Okresní knihovny PhDr. I. Štrossová, vedoucí 
ledečské knihovny paní M. Viktorová, kteří jsou zachyceni na snímku. Dále byli za-
hájení účastni i členové Městského zastupitelstva v Ledči n. S. a další pozvaní hosté. 
Zdařilý počin MU v Ledči n. S. dokresluje nejlépe článek Vánoční dárek otištěný 
uvnitř listu. - s v -

Plnění volebního programu v roce 1993 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Čistírna odpadních vod 
- uzavření smluv na výkupy pozemků pro 

ČOV 1 004 tis. Kč 
- zpracování prováděcího projektu 

567 tis. Kč 
- získány prostředky z fondu životního pro-

středí ČR 
nevratná dotace 22,3 mil. Kč 
bezúročná půjčka 13,4 mil. Kč 

- Generálnímu dodavateli stavby firmě EURO-
MONT a. s. Jihlava předáno staveniště 1.11. 
1993 

Likvidace tuhých komunál, odpadů 
- probíhá jednání s firmou Marius Pedersen 

o vybudování překladiště odpadu na skládce 
Rašovec a zajištění jeho odvozu na skládku 
do Chvaletic, protože skládka na Rašovci ne-
odpovídá současným předpisům pro naklá-
dání s odpady. Z toho důvodu muselo město 
zaplatit za rok 1992 sankční poplatek 386 ti-
síc Kč, za rok 1993 to bude činit cca 1 000 
tis. Kč. Zabezpečení naší skládky proti pro-

nikání škodlivin do spodních vod by předsta-
vovalo finanční náklady cca 20-30 mil. Kč. 
Řešení této situace jakýmkoliv způsobem se 
proto promítne do vyšších poplatků za likvi-
daci těchto odpadů. Do konce roku bude ještě 
vydána vyhláška města o likvidaci odpadů 
a čistotě města. 

ZDRAVOTNICTVÍ 

Poliklinika v Ledči n. S. 
- provedena rekonstrukce kotelny a rozvodu 

tepla 1 000 tis. Kč 

Nemocnice v Háji 
- nakoupeny přístroje pro nově vybudované 

endoskopické pracoviště 1 200 tis. Kč 
- ve spolupráci s OkÚ Havl. Brod zahájeno po-

kračování na dostavbě rozestavěné budovy 
včetně výstavby nové kotelny a kuchyně pro 
oba objekty 

Okresní nemocnice v Havl. Brodě 
- finanční příspěvek na onkologické oddě-

lení 20 tis. Kč 

ŠKOLSTVÍ 

ZŠ v Komenského ulici 
- oprava omítek zadního traktu školy Včetně 

budovy jídelny a výměna oplechování střech, 
okapů a svodů 312 tis. Kč 

ZŠ v Nádražní ulici 
- částečné vybavení školy novým nábyt-

kem 300 tis. Kč 
- oprava komínu a expanzních nádob 

22 tis. Kč 
- výměna přepážek v šatnách 76 tis. Kč 

Zvláštní škola 
- výměna kotle na tuhá paliva za elektroko-

tel 58 tis. Kč 

Mateřská škola v ulici 28. října 
- přestavba prostor bývalých jeslí na třídu 

MŠ 256 tis. Kč 

Školní jídelna v Nádražní ulici 
- zakoupení myčky nádobí 50 tis. Kč 

(Pokračování na 2. straně) 

Vážení spoluobčané, protože toto vydání Ledečských novin je poslední v tomto roce, dovolte, abych využil této příležitosti a popřál vám to nejkrásnější 
prožití svátků vánočních, hodně zdraví a spokojenosti v příštím roce. Podnikatelům pak úspěch v podnikání, zaměstnancům všech oborů valorizaci 
mezd odpovídající růstu životních nákladů, důchodcům stále zvyšování důchodů, lékařům a zdravotníkům samé zdravé nemocné, profesorům a učitelům 
poslušné a chytré žáky, studentům pak trpělivé pedagogy a dětem, jak již kdysi říkal pan Werich: „aby už konečně ve světě se přestalo šetřit na 
kanónky, aby zadarmo byly balónky, aby život ráj byl a ne pes a aby už zítra jsme byli aspoň o dvě koňské délky dále, než jsme dnes," a všem 
dohromady pevnou naději, že tomu tak bude. Emil Kolařík, starosta města 



Plnění volebního programu v roce 1993 
Pokračování z 1. strany 

KULTURA 
- oprava střech, výměna kotle a revize topení . 

v městském kině 120 tis. Kč 
- rekonstrukce přízemí budovy bývalého soudu 

pro měst. knihovnu s výhledem použití dal-
ších podlaží pro rekonstrukci na městský 
úřad 1 530 tis. Kč 

- zakoupení videokamery a videa pro 
MKS 64 tis. Kč 

TĚLOVÝCHOVA 
- terénní úpravy a oplocení 

lovný 
- příspěvek TJ Sokol 
- příspěvek TJ KF 
- příspěvek FIT CENTRU 
- příspěvek Junákům 

SOCIÁLNÍ PROGRAM 
- sociál, dávky a podpory občanům 

1 500 tis. Kč 
- zahájení výstavby dalšího pavilonu pečova-

telské služby v rozpočtové hodnotě 
11 mil. Kč 

MÍSTNÍ ROZVOJ 
- rekonstrukce vozovky v ulici J. Wolkera 

262 tis. Kč 
- rekonstrukce vozovky v ulici 28. října 

cca 800 tis. Kč 
- vybudování první etapy přístupové cesty pro 

pěší do Horní Ledče cca 780 tis. Kč 
- zakoupení zametacího stroje pro Technické 

služby 237 tis. Kč 
- rekonstrukce části domu čp. 145 na Úřad 

práce a úprava půdních prostor 375 tis. Kč 
- přehodnocení územního plánu města 

52 tis. Kč 

- příspěvek na rekonstrukci věže děkanského 
kostela 100 tis. Kč 

- příspěvek hasičům 25 tis. Kč 
- příspěvek Svazu důchodců 10 tis. Kč 
- příspěvek organizaci zdravotně postiže-

ných 5 tis. Kč 
- úprava přístupu a oplocení prostor daných 

k dispozici Svazu důchodců 45 tis. Kč 
- uzavřena smlouva o dílo společně s Gymná-

ziem na provedení fasády na budově Gym-
názia firmou VANDERLAAN Světlá nad Sá-
zavou 150 tis. Kč 

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Bytové domy 
- č. p. 784 - výměna rozvodů vody a od-

padů 230 tis. Kč 
- č. p. 571 - kabelová přípojka NN 

75 tis. Kč 
- č. p. 655 - výměna rozvodů topení v sute-

rénu 60 tis. Kč 
- č. p. 568, 555, 565, 614 a 667 nátěry 

oken 270 tis. Kč 
- č. p. 645 a 655 - výměna rozvodů vody a od-

padů 140 tis. Kč 
- běžná údržba obytných domů 

cca 1 375 tis. Kč 

Kotelny 
- č. p. 604 - výměna bojleru 180 tis. Kč 
- č. p. 93 - oprava kotlů, střechy a zauhlo-

vání 288 tis. Kč 
- č. p. 94 - odlučovače, odhlučnění, oprava 

střech, terénní úpravy, rampa 391 tis. Kč 
- č. p. 96 - oprava rozvodů vody a komínu 

106 tis. Kč 
- č. p. 1048 - oprava kanalizace, kotlů, komína, 

stroj, zařízení a střechy 669 tis. Kč 
- měřiče tepla 1 434 tis. Kč 
- běžná údržba kotelen za cca 572 tis. Kč 

• Ministerstvo pro správu národního 
majetku a jeho privatizaci ČR sdělilo 
městu Ledči n. S. v odpovědi na žádost 
o pomoc v získání ledečského hradu do 
majetku města, že hrad nebyl s. p. Lesy 
ČR Hradec Králové zařazen do priva-
tizace a z tohoto důvodu na tento sub-
jekt nelze podávat privatizační projek-
ty. Prodej je možné uskutečnit pouze 
na základě výjimky z par. 45 zák. 92/91 
Sb. O tuto výjimku musí s. p. Lesy CR 
požádat vládu ČR prostřednictvím Mi-
nisterstva zemědělství ČR. 

• Ve výběrovém řízení na zpracování ak-
tualizace územního plánu sídelního 
útvaru města Ledče n. S. zvítězila ing. 
arch. Jelena Zemánkové z projektového 
ateliéru v Hradci Králové. 

Informační servis 
# S výstavbou „Penzionu - domu s byty 
pro důchodce" uvažuje v areálu domu 
s pečovatelskou službou MÚ ve spolu-
práci OkÚ Havl. Brod. Jednalo by se 
v podstatě o prodloužení stávajícího 
domu o další pavilon. Proběhlo již vý-
běrové řízení na dodavatele stavby a do 
konce tohoto roku obdrží MÚ potřeb-
nou dotaci na zahájení výstavby. Z roz-
hodnutí MR bude inženýrskou činnost 
na výše uvedené stavbě vykonávat le-
dečská firma INEPOS. Uživatelé za-
hrádek, kterým bylo předčasně ukon-
čeno právo k dočasnému užívání zahrá-
dek z důvodů výstavby penzionu, bu-
dou finančně odškodněni. 

# S umístěním nové autobusové čekárny 
uvažuje MR a OVŽPMR v oblouku kři-
žovatky před autobusovým nádražím. De-
finitivní umístění bude schváleno až po 
zpracování projektu a vyjádření přísluš-
ných institucí k tomuto záměru. 

# Podmínky placení příspěvků rodičů 
na neinvestiční výdaje v MŠ a ŠD jsou 
následující: 
- příspěvek se vybírá za každé zapsané 

dítě, 
- krácení příspěvku o 1/4 za celý týden 

bude provedeno při uzavření MŠ, 
v případě nemoci dítěte, kdy bude vy-
žadováno potvrzení o délce jeho lé-
čení, 

- vybírání příspěvku budou provádět 
přímo v MŠ či ŠD tyto pracovnice 
školských zařízení: 
MŠ 28. října - paní I. Urbanová 
MŠ Plácky - paní M. Uhrová 
MŠ Stínadla - paní M. Uhrová 
ŠD Barborka - paní J. Palánová 

Povinnost zaplatit příspěvek ve výši 115 
korun u MŠ a 30 Kč u ŠD ukládá ro-
dičům vyhláška města Ledče č. 2/1993 
již za měsíc listopad do 5. prosince 1993. 

(Ze zápisů MR sestavil -sv-) 

# Tiskařský šotek způsobil zmatek 
v článku „Pobočka Úřadu práce v Ledči 
n. S." otištěném v listopadovém vydání 
Ledečských novin. Poslední věta tohoto 
článku měla správně znít: „Stupeň ne-
zaměstnanosti v okrese Havl. Brod je 
k 12.10.19933,13 %,stupeňnezaměst-
nanosti na Ledečsku je 2,87 % a je nej-
nižší v celém okrese. Autorce článku, 
paní O. Hessové, se tímto omlouváme. 

-red-

Kam s odpadem 
Problematikou likvidace odpadu na 

území města Ledče n. S. se zabývalo 
pracovní zasedání MZ dne 23. 11. 
1993. Projednávalo přípravu vyhlášky 
o likvidaci odpadu a čistotě města, která 
bude v definitivní podobě předložena 
řádnému zasedání MZ ke schválení 
v polovině prosince tak, aby nabyla 
účinnosti od 1. 1. 1994. Domovním od-
padem dle této vyhlášky bude odpad 
z domácností a ostatní odpad z obcí po-
dobný domovnímu odpadu. Za do-
movní odpad nebude považován 
zvláštní odpad, který je škodlivinou 
nebo může být nebezpečným odpadem 
(zářivky, baterie, plechovky od barev 
a ředidel apod.), a odpad vznikající 
v provozovnách při podnikání právnic-
kých nebo fyzických osob. 

Shromažďování domovního odpadu 
se provádí ve sběrných nádobách, kte-
rými na území města Ledče jsou typi-
zované popelové nádoby o obsahu 
110 1. Každý vlastník nemovitosti si 
sám nebo prostřednictvím oprávněné 
osoby (TS) zajistí dostatečný počet 
sběrných nádob. Domovní odpad ulo-
žený ve sběrných nádobách bude týdně 
odvážen oprávněnou osobou za úplatu. 
Do sběrných nádob však nelze ukládat 

žhavý popel, zeminu, stavební suť, ka-
mení, cihly, uhynulá zvířata, vánoční 
stromky apod. 

Každý občan města Ledče starší 6 let 
a mladší 80 let zaplatí za odvoz a uklá-
dání domovního odpadu zálohově mě-
síční částku ve výši schválenou každo-
ročně MZ. Poplatek bude splatný v po-
loletních splátkách složenkou. Koncem 
každého kalendářního roku bude prove-
deno vyúčtování. Výše poplatku stano-
vená MZ, jakož i další podmínky pro 
jeho úhradu, budou včas zveřejněny. 
Nebezpečný odpad, který nelze ukládat 
do popelových nádob, bude svážen jed-
nou měsíčně speciálním vozidlem. 

Svoz ostatního odpadu (jako např. 
zeminy, stavební sutě) provede opráv-
něná osoba (TS) za úhradu. 

Vyhláška stanoví i sankce za její po-
rušení, které v případě nesplnění pla-
tební povinnosti budou činit 50 % zá-
kladní částky poplatku. 

I po stanovení této platební povin-
nosti občanům města Ledče bude lik-
vidace domovního odpadu částečně do-
tována z prostředků MÚ. 

hřiště u soko-
l i tis. Kč 
38 tis. Kč 

112 tis. Kč 
10 tis. Kč 
25 tis. Kč 



Vánoční dárek 
Jakápak by to byla vánoční nadílka, 

kdyby se v ní neobjevila pěkná knížka. Je 
příjemným a radostným překvapením 
snad pro všechny věkové kategorie, od 
prvních dětských knížek, později pro mlá-
dež a dospělé s nástupem beletrie i hojným 
zastoupením různé odborné a vědecké li-
teratury a samozřejmě i pro nejrůznější 
zájmovou činnost. 

Čtenářská veřejnost v Ledči nad Sáza-
vou byla symbolicky obdarována v této 
předvánoční době představiteli města, 
městským zastupitelstvem, Okresním úřa-
dem v Havlíčkově Brodě a četnými spon-
zory novými prostorami a vybavením 
knihovny. Je nutno poděkovat za to, že 
dovedli docenit nesmírný budoucí i sou-
časný význam této investice pro duchovní 
kulturu a celkovou úroveň města a okolí. 

Vnitřní interiér knihovny je neobyčejně 
vkusně a účelně vybaven a na všem je pa-

Haló! 
Po mém návratu do Evropy přestalo 

platit pravidlo, že ráno rychle vyřídím 
několik telefonů a potom se budu věnovat 
jiné práci. Těch několik telefonů může 
dnes klidně zabrat i celý den. Telefonní 
spojení v této části světa je tak špatné, 
že lze generalizovat následující tvrzení: 
v technicky vyspělém světě se výjimečně 
nedovolám, v České republice se výji-
mečně dovolám! Všichni vědí, jak často 
není možné se z Ledče napojit na státní 
síť, nemluvě o spojení s volaným číslem. 
Během dne je telefon takřka nepoužitel-
ný-

Pracně jsem získal několik zahranič-
ních zákazníků. Moje práce závisí na po-
skytování rychlých služeb, kde je nutná 
častá komunikace. Mí zákazníci si však 
stěžují, že je obtížné se mnou komuniko-
vat. To mám pro špatné telefony ztratit 

trný obrovský zájem a entuziasmus, pra-
covnic knihovny, vedoucí paní M. Vikto-
rové a spolupracovnic M. Holé a J. Šim-
kové vytvořit harmonické a milé prostředí 
pro čtenáře a jeho přijeti Právě způsob 
jednání se čtenářem dotváří kouzlo, které 
nutí čtenáře se znovu vracet. 

V této zimní předvánoční době, kdy tak 
rychle se přikrade hodina soumraku a při-
valí se tma, venku je nevlídno a zima, je 
přímo rozkoš rozsvítit lampičku, upustit 
od shonu celého dne a ponořit se do četby. 

Nyní, kdy už co nejdříve začneme psát 
nový letopočet, je třeba ještě jednou po-
děkovat za milý vánoční dárek a současně 
popřát všem příznivcům knihovny, aby si 
zachovali tento vzlet ducha do dalších let. 

ing. Dana Vondrušková 
Velká Paseka 17 

zákazníky ? Jsem si jist, že každý z nás 
chce do našeho města dostat co nejvíce 
práce a tím i peněz. Bez řádného tele-
fonního spojení je to nepředstavitelně 
obtížnější. 

Uvědomujeme si, kolik času vyplýt-
váme marným vytáčením telefonních čí-
sel. Možná také, že špatná kvalita tele-
fonního spojení a tím i komunikace je 
jednou z příčin neefektivnosti mnoha 
českých firem. 

Rovněž tak mi připadá, že každé lidské 
obydlí by mělo mít možnost telefonního 
spojení s ostatními. Nedostatek toho mi 
zde chybí. Ve vyspělém světě tomu tak 
je. U nás zatím ne. 

Co s těmito záležitostmi? Nic? 

Bedřich Svoboda 
Fredex projects 

IČO 48173011 
Komu patří toto IČO? 
LEDEČSKÉMU 
INVESTIČNÍMU FONDU. 

Kdo je to LIF, a. s.? 
Ledečský investičnífond byl založen dne 22. 
září 1993 čtyřmi soukromými ledečskými fir-
mami a to: GALATEK, s. r. o., AQUACOMP 
HARD, s. r. o., GLOST, s. r. o. a JAS, s. r. o. 
Jedná se o REGIONÁLNÍ investičnífond za-
ložený podnikateli z Vašeho okolí. 

Kdo stojí v čele LIF? 
Obsazení představenstva LIF, a. s. je násle-
dující: v čele LIF, a. s. stojí ing. Jan Hýla, 
ředitel společnosti GALATEK, ing. Josef 
Zikmunda za spol. AQUCOMP HARD, ing. 
Josef Marek za špol. GLOST a ing. Oldřich 
Tyleček ze spol. JAS. 

Co LIF, a. s. nabízí? 
Prvním 2 000 občanům, kteří se rozhodnou 
investovat svých 1 000 investičních bodů 
prostřednictvím LIF, a. s., uhradí náklady 
spojené s registrací, tj. 1 050 Kč. 
Svým akcionářům nabízí rychlé a podrobné 
informace o činnosti a podnikání LIF, a. s., 
poradenskou službu. 

Jaké přednosti má LIF, a. s.? 
Přední pracovníci LIF, a. s. jsou aktivní pod-
nikatelé, které znáte ze svého nejbližšího 
okolí, se kterými se můžete setkat každý 
den, a jejichž dosavadní výsledky v podni-
kání dávají záruku úspěšnosti LIF, a. s. 
Znalost místních podmínek, úzká spolu-
práce s Komerční bankou, otevřenost a do-
stupnost jsou hlavními devizami LIF, a. s. 

Jaké jsou cíle LfF, a. s.? 
Podpora regionálního průmyslu a služeb, in-
vestice do nemovitostí a životního prostředí, 
podpora soukromých podnikatelů, investice 
do místního průmyslu. 
Obchodem s akciemi z I. vlny kupónové pri-
vatizace získat možnost, ovlivňovat řízení 
v několika průmyslových podnicích našeho 
regionu. 
Umístění investičních bodů do podniků po-
travinářského průmyslu, petrochemie, ces-
tovního ruchu, služeb a peněžnictví. 

Průzkum cen potravin 
Sestavila: 
L. Kubistová 

JEDNOTA 
Plácky 

SÁZAVANKA KL 
K. Lebeda 

VÍTAL 
Gabriel 

APERIT 
Wurmová 

SEVERKA AGRO Jatka 
Kožií 

Máslo 250 g 1 9 - 19,20 19,- 19,50 1 9 - 19,- - 1 9 -

Mléko 7,50 7,60 7,40 7,40 7,40 7,50 - 7,40 

Cukr krupice 16,60 15,50 15,80 16,50 15,20 16,70 1 5 - 16,40 

Mouka hrubá 9,- 8,80 9,40 9,50 8,90 9,50 8,80 9,20 

Káva 75 g 9,80 9,20 9,50 9,80 9,50 9,70 10,10 -

Rum 0,5 I 6 1 - 62,- 62,- 6 6 - 62,- 67,- 6 0 - 62,-

Vejce 1 ks 2,10 2,10 1,90 2 - 1,90 2 - 2 - 1,90 

C E L K E M 125,00 124,40 125,00 130,70 124,20 131,50 - -



STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ 
V LEDČI NAD SÁZAVOU 

nabízí pro školní rok 1994/1995 
tyto učební obory: 

1. Nosný obor: strojní zámečník (strojní mechanik) pro stroje a zaří-
zení 24-64-2/01 

Délka studia: 3 roky 
Obor je určen: pro chlapce i dívky 
Způsob ukončení studia: Závěrečná zkouška. Možnost mezinárodní zkoušky 

organizované holandskou firmou STICHTING OPLEIDINGEN METAAL 
s platností pro celou Evropu. V případě zájmu dvouleté nástavbové studium 
zakončené maturitou. 

Obsah praktické výuky: 1. ročník: ruční zpracování kovů 
práce s mechanickým nářadím 

2. ročník: soustružení 
frézování 
vrtání 
kování - tepelné zpracování 

3. ročník: montážní a údržbářské práce 
svařování plamenem a řezání kyslíkem 
základní kurz svařování el. obloukem 

2. Další obory: 
- obráběc/ka kovů pro univerzální obrábění kovů 24-33-2/01 
- klempíř pro stavební výrobu 24-35-2/02 

Tyto obory budou vyučovány za stejných podmínek jako nosný obor. 
Učňům ve všech oborech bude od 2. ročníku vyplácena odměna dle podílu 
na vedlejší hospodářské činnosti SOU. 

3. Ve Střední průmyslové škole strojní 

- obor STROJÍRENSTVÍ 23-81-6 

Délka studia: 4 roky 
Obor je určen: pro chlapce i dívky 
Přijímací zkoušky: z matematiky a jazyka českého 
Způsob ukončeni studia: po čtvrtém ročníku vykonání maturitní zkoušky s mož-

ností dalšího studia na VS 
Profilující předměty: německý jazyk, výpočetní technika včetně konstruování 

v systému CAD, svářecí technika, automatizace, základy ekonomiky 
Uplatnění absolventů: veškeré středně technické funkce na úrovni podnikové 

i soukromé (konstruktér, projektant, zásobovač apod.) 

Dále umožníme: 

1. Ve všech oborech získání řidičského průkazu skupiny M, A, B a pro úspěšné 
žáky i skupiny C, vše za snížené ceny. 

2. Další pomaturitní studium na naší škole. 
3. Ve všech oborech možnost zájmového studia anglického, případně němec-

kého jazyka. 
4. Možnost ubytování a stravování v Domově mládeže, včetně možnosti využí-

vání vlastního FIT centra a sauny. 

Bližší informace přímo v SOU nebo na tel. č. 0452/3372, 21 86. 

SOU strojírenské nabízí veřejnosti tyto služby: 

V úseku praktického vyučování (pod poštou, tel. 0452/31 02) 

- obrábění, soustružení, frézování, vrtání a broušení 
- ostření nářadí a nástrojů 
- výroba strojírenských výrobků a zařízení dle dodaného výkresu (náčrtu), 

v případě potřeby výkresovou dokumentaci zákazníkům zpracujeme 
- svařování dílců plamenem a elektrickým obloukem 

Ceny za tyto služby stanovujeme dohodou. 

V Domově mládeže (ulice Koželská, tel. 0452/21 36) 

Ubytování v třílůžkových pokojích, společné sociální vybavení. 
Provoz v období pondělí-pátek (mimo státní svátky) 
Ceny za ubytování: za 1 noc 100 Kč, nad 1 noc 80 Kč, 

hromadné ubytování 50 Kč 

Provoz FITcentra 
Dne 26. 11. 1993 uplynul rok od zahájení 

provozu FITcentra na SOU strojírenském 
v Ledči nad Sázavou. 

Rok provozu ukázal oprávněnost a života-
schopnost tohoto zařízení v podmínkách našeho 
města. 

Zařízení je hojně navštěvováno hlavně mla-
dou generací, střední a starší generace do něho 
také nachází cestu. 

V tomto roce bylo investováno do dalšího 
vybavení FITcentra 90 000 korun. Do této 
sumy přispěly ledečské firmy EKOL, spol. s r. o. 
a GANES, spol. s r. o. částkou 30 tis. korun 
a Městský úřad v Ledči nad Sázavou částkou 
Í0 tis. Kč. 

Děkujeme Petr Drahokoupil 
vedoucí FITcentra 

Investiční výstavba v SOUs 
V loňském kalendářním roce byla ukončena 

kompletní výstavba a zařízení ozdravně rehabi-
litačního centra FITCENTRUM a SAUNA 
v celkové hodnotě 1,1 milionu Kč. 

V letošním roce byly nakoupeny počítače PC 
do nově budované učebny v Domově mládeže 
v celkové hodnotě 300 tisíc Kč (investor Škol-
ský úřad H. Brod). 

V úseku praktického vyučování se buduje 
nový zdroj a rozvody elektrického ústředního 
vytápění, které bude dokončeno ještě v tomto 
roce. (Parovod od a. s. KOVOFINIŠ, který po 
mnoho let „zkrášloval" životní prostředí, tímto 
ztrácí svůj účel.) Celková hodnota této investice 
z prostředků MHČR, které je zřizovatelem uči-
liště, přesáhne dva miliony Kč. 

V letošním roce je zároveň zahájena vý-
stavba svářecí školy pro svařování plamenem 
a elektr. obloukem. Tato svářecí škola bude vy-
užívána jednak pro výuku a hospodářskou čin-
nost SOUs a zároveň bude nabídnuta externím 
zájemcům a tuto výuku. Celá akce v hodnotě 
800 tisíc Kč bude hrazena z prostředků SOUs. 
Svářecí škola bude zprovozněna se zahájením 
nového školního roku. 

Ředitel SOUs Mgr. L. Klement 
pověřen řízením SPŠ 

SOUs nadále pod MH 
Ředitel SOU strojírenského Mgr. L. Klement 

informoval dne 16. 11. 93 městskou radu o roz-
hodnutí vedení SOUs, že po konzultaci na Mi-
nisterstvu hospodářství ČR zůstane SOUs ří-
zeno1 tímto ministerstvem. -sv-



O přespolním pošťákovi 70. NAROZENINY 
24. 12. Ludmila Zelená, Vrbka 18 

80. NAROZENINY 
12. 12. Jan Malimánek, Ledeč n. S., 

Poděbradova 483 

85. NAROZENINY 
31. 12. Anežka Krupičková, Ledeč n. S., 

Havlíčkova 154 

NAROZENÍ 
23. 10. Petr Šulc, Ledeč n.S., 

M. Majerové 940 
24. 10. Anna Kociánová, Ledeč n. S., 

M. Majerové 682 
2. 11. Michal Hrabaň, Ledeč n. S., 

A. Jiráska 785 
10. 11. Denisa Hermanová, Ledeč n. S., 

Stínadla 1064 
12. 11. Jaroslav Schuster, Ledeč n. S., 

B. Němcové 753 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
ÚMRTÍ 
18. 10. Marie Fialová (r. 1906) 

Obrvaň 4 
29. 10. Ludmila Krajíčková (r. 1915) 

Vrbka 38 
10. 11. Bohumil Brzoň (r. 1910) 

Ledeč n. S., Nádražní 309 

SVATBY 
30. 10. Ivana Vájová, Světlá n. S. 

Petr Pavelka, Vilémovice 
13. 11. Iva Nosková, Ledeč n. S. 

Jan Obhlídal, Zruč n. S. 
-mú-

[ Z deníku PS VB ] 

Závodní jednotky pomocné stráže Ve-
řejné bezpečnosti vykonávaly v nedávné 
minulosti tzv. ostrahu majetku v socia-
listickém vlastnictví. V knize služeb 
jedné takové jednotky lze nalézt násle-
dující záznam: 

„18. 8. 1983 
Služba nastoupena v 19.00, při kon-

trole objektu bylo zjištěno, ze se stále 
nezamykají vrata u plechových kůlen ex-
pedice s el. motory (možnost odcizení). 

V celém podniku se potuluje nejméně 
20 koček, zvláště v prostoru kuchyně. 
Minulý týden došlo při vybírání mate-
riálu kpokousání s. Nováka kočkou, jme-
novaný soudruh byl na doporučení lé-
kaře ihned odvezen do nemocnice v Ná-
chodě (podezření na vzteklinu). 

Co hodlají příslušní zodpovědní ve-
doucí s tímto nebezpečným problémem 
dělat? 

Vzteklina je v našem okrese prokázá-
na, a i jinak je soudruzi velice nechutné, 
když jdeme do kuchyně na oběd a po-
tkáváme před objektem kuchyně zdivo-
čelé napůl prašivé a olezlé kočky!!" 

Po deseti letech je tento nebezpečný 
problém našeho regionu vyřešen: kočky 
se přestěhovaly na výpadovku do Dubí. 

-sv-

C. a k. poštovní úřad v Ledči nad Sá-
zavou vydal v květnu 1901 návěstí. To 
nese jednací číslo 380 ex 190 l/VIII a uvá-
dí, ze „dnem 1. června 1901 zavedena 
bude přespolní pošta a poštovní zásilky 
budou v místech uvedených, dle následu-
jícího pořádku dodávány a k další pře-
pravě přijímány. " Dále pak následuje vý-
pis 13 obcí a osad s přesným časovým 
harmonogramem, v kolik hodin má zde 
poštovní doručovatel být. 

Vykládat Ledečákovi něco o terénu je 
zbytečné, ale určitě je třeba připomenout, 
že tehdejší zimy byly zimy se spoustou sně-
hu, silnice nebyly takové, jak je známe 
dnes. Zkrátka to byly polní podmínky. Ob-
chůzka poštaka, kterou absolvoval šest-
krát týdně, byla zhruba 25 km! Znamená 
to, že za měsíc to bylo asi 650 km a za 
rok 7 500 km. Tento doručovatel tedy za 
pět let a kousek by obešel rovník! Tehdy 
nebylo tolik zásilek a ani jich tolik nepři-
jímal. Proto měl na jednu menší obec limit 
pouze 5 minut (Obrvaň, Souboř, Habrek 
aj.), na větší pak 10 minut a pouze v „ Kře-
novicích " mu harmonogram připouštěl 15 
minut. Z pošty na ledečském náměstí vy-
cházel v 8.30 a na poštu se vracel v 16.15 
hod. Jestliže si cestu musel připravit a po 
příchodu pak provádět nezbytné formali-
ty, jistě pracoval 12 hodin denně. 

Jaká byla jeho trasa? 

Zajíc 
Zajíc je savec, hlodavec patřící do če-

ledi zajícovitých. Každý z jedinců žije sa-
mostatným životem, to znamená, že samec 
a samice netvoří pár, který by spolu žil 
po celý rok, jako je tomu u některých ji-
ných zvířat. 

Zajíci se honcují - páří brzy z jara 
a mnozí z vás jistě viděli, jak se skupinky 
zajíců prohánějí po polích, to několik 
samců honí říjnou samici. Samice vrhá 
mláďataza 42-44 dní po spáření. Dospělá 
samice může mít do roka 3-4 vrhy, při 
kterých přivede na svět průměrně 3 mlá-
ďata. Mladí zajíčci přicházejí na svět 
dobře vybaveni. Jsou osrstněni a na rozdíl 
od domácích králíků hned od narození vi-
dí. Zaječka vrhá mláďata do brázdy nebo 
pod trs trávy. Hnízdo nestaví. Mladé 
opouští a vrací se k nim pouze na dobu 
nutnou k nakojení. Jedinou ochranou mla-
dých je ochranná zbarvení - mimikry. Sa-
mice je říjná několikrát do roka a její po-
hlavní orgány jsou uzpůsobeny k tomu, že 
může nosit současně dva různé plody. To-
muto jevu se říká superfetace. 

Z toho, co jsme si řekli, může někdo 
z vás usuzovat, že v přírodě je nadbytek 
zajíců. Opak je pravdou. Zajíc má velmi 

Vyšel z náměstí a první cesta byla do 
Obrvaně, odtud pěšinami do Chřenovic, 
dále do Lhoty Volavé, Pavlovic, pak za-
hnul do Jedlé, pěšinami do Sychrova, Sa-
čan a Vrbky. Pak směřoval do Leštiny, 
cestičkami do Vostojavky, Souboře, Hab-
reku a Ledče nad Sázavou. V trase měl 
také Dobrou Vodu, kam musel zacházet 
z Jedlé, jestliže tam byla adresována po-
šta. 

Pro nás je taková trasa už neuvěřitelná 
a myslím si, že jestliže by někdo chtěl 
v rámci „ 100 jarních kilometrů "ji absol-
vovat, jistě by toho měl dost. A to se šlo 
za jakéhokoliv počasí, v létě za vedra, na 
podzim a na jaře blátem a v zimě za fukéře 
a hlubokým sněhem. Přesto byl tento člo-
věk šťastný, že měl povolání pod penzí. 
Popravdě řečeno, nebyli tehdy lidé zvyklí 
jezdit, chodilo se pěšky dnes a denně. 
Těžko si už dnes představit, že například 
z Třebětína se chodilo denně pěšky do le-
dečské měšťanky. Tedy 20 km denně pro 
kluky a děvčata! 

Ale to nebyla jediná trasa. Byly ještě 
další dvě, které zabíraly další doručovací 
obvody ledečské pošty. O nich snad jindy. 

Nezbývá tedy, nežli se těmto neznámým 
poštákům obdivovat, když doručovali na 
zapadlé vísky psaníčka i jiná úřední lej-
stra. 

Dr. M. Vostatek 

mnoho nepřátel, člověkem počínaje. Ne-
uváženým rozoráním mezí, skladbou po-
rostů, používáním chemických prostřed-
ků, těžkou mechanizací i velkým provozem 
na silnicích vytváří člověk pro zajíce ta-
kové životní prostředí, kterému se neumí 
přizpůsobit. 

Velkým nebezpečím pro zajíce je 
škodná zvěř, srstnatá i pernatá. Pro jarní 
vrhy bývá největším nebezpečím vypalo-
vání suché trávy. Zajíc vede převážně 
noční život. Výjimkou je období páření-
honcování. Přes den odpočívá v loži - pe-
káči, kterých má několik a často je střídá. 
Je věrný místu svého narození a jeho ži-
votní prostor tvoří průměrně 3 km. Za po-
travu mu slouží výhradně části rostlin. Za-
jíc poskytuje vynikající zvěřinu a velmi 
cennou surovinu - kožku a srst, ze které 
se vyrábějí plstěné klobouky. Zajíc byl 
v minulosti nejrozšířenější lovnou zvěří 
u nás. Například v roce 1962 se ulovilo 
v bývalé CSSR 750 000 kusů zajíců. Dnes 
je tato zvěř na mnoze hluboko pod nor-
mované stavy. Od současných změn v ze-
mědělství a celé naší společnosti si všichni 
slibujeme, že se stavy zajíců opět zvýší. Jan 

Fulín 

Příroda kolem nás 
Povídání o přírodě a zvířatech se pro Ledečské noviny rozhodl připravovat její znalec 
pan Jan Fulín. Nepůjde o zvířata exotická, ale o běžné druhy, se kterými se můžete 
v naší přírodě setkat a o kterých mnohým z nás podrobnější informace chybí. Začínáme 
tím nejznámějším — zajícem. 



Program kina 
9 LEDEN 1993 

I . -2.1. DVA MACHŘI MEZI (P) 
NEBEM A ZEMÍ - Ital. film 

(19.30) Terence a Bud v oblacích. 

5.1. ŽHAVÉ VYSTŘELY 2 (R) 
(19.30) Dobrodružná parodie USA. 
7.1. BÍLÝ POLICAJT (P) 
(17.30) S ČERNÝM HŘEBCEM 
(19.30) Duchařská komedie USA. 
8.1. ŠAKALÍ LÉTA (P) 
(19.30) Česká komedie. 
9.1. ŠAKALÍ LÉTA (P) 
(17.30) Česká komedie. 
I I . 1 . JURSKÝ PARK (R) 
(19.30) Dinosauři ožívají. 
12.1. JURSKÝ PARK (R) 
(17.30) Dobrodružství, které 
(19.30) začalo před 65 mil. let. 

14. 1. SRDCOVÁ TROJKA 
(19.30) Milostná komedie USA. 

15. 1. BYL JEDNOU JEDEN ZLOČIN 
(19.30) Úspěšná komedie USA. 

16. 1. BYL JEDNOU JEDEN ZLOČIN 
(17.30) Úspěšná komedie USA. 

19. 1. POSLEDNÍ AKČNÍ HRDINA (P) 
(17.30) Neskutečný hrdina ve 
(19,30) skutečném světě. 

20. 1. NEVIDITELNÝ NA ÚTĚKU 
(19.30) Vzrušující film USA. 

22.1. POSLEDNÍ MOHYKÁN (R) 
(19.30) Podle románu J. Coopera. 
23.1. POSLEDNÍ MOHYKÁN (R) 
(17.30) Podle románu J. Coopera. 
26.1. NESMIŘITELNÍ (P) 
(17.30) O. Eastwood jako mstitel 
(19.30) ve vzrušujícím westernu. 

27. 1. TAJEMNÉ ZLO - film USA 
(19.30) Podsvětí v Los Angeles. 
30.1. SAMOTÁŘ V SEATLU (P) 
(17.30) Romantická komedie USA 
(19.30) sT. Hangsem vhl . roli. 

Změna programu vyhražena. -mks-

Redakce Ledečských novin 
upozorňuje své čtenáře a 
předplatitele, že objednávku 
na předplatné pro příští rok 
mohou uplatnit v Městském 
kulturním středisku, Husovo 
náměstí, do konce roku 1993. 

Objednávku lze uplatnit jen 
o s o b n í n á v š t ě v o u 
v MKS. Předplatné Ledečských 
novin pro rok 1994 bude činit 
36 korun. Cena jednotlivých 
měsíčních výtisků bude nadále 
odvozována od počtu listů. 

- r ed -

Zvon s reliéfem sv. Václava naladěný do 
tónu B. 

Vánoční koncerty 
19. 12. 
Svaz důchodců ČR v Ledči n. S. 
uspořádá v neděli 19. prosince 1993 v kostele 
sv. Petra a Pavla 

ADVENTNÍ KONCERT 
Účinkuje Orchestra di archi posluchačů státní 
konzervatoře v Pardubicích pod uměleckým 
vedením prof. Jiřího Kuchválka. Začátek kon-
certu je v 15.00 hodin. Na programu jsou 
skladby Henryho Purcella, J. S. Bacha, Josefa 
Suka, Adama Michny z Otradovic a W. A. Mo-
zarta. 

23. 12. 
Tělocvičná jednota Sokol v Ledči n. S. pořádá 
v předvečer Štědrého dne, ve čtvrtek 23. pro-
since 1993 v 16.30 hodin v sále sokolovny 

VÁNOČNÍ KONCERT 
DECHOVÝ ORCHESTR 
SE ZPĚVY 
Účinkuje žákovský dechový orchestr s dirigen-
tem Karlem Růžkem. Zpěvy nacvičila paní Jitka 
Kroutilová, zástupkyně ředitele Základní školy 
v ulici Komenského. Zveme všechny milovníky 
dobré dechové hudby a zpěvu k poslechu pěk-
ných skladeb a dojemných melodií vánočních 
písní. 

24. a 25. 12. 
Při půlnoční mši svaté a na Hod boží vánoční 
v 8.30 hodin bude v chrámu sv. Petra a Pavla 
uvedena 

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 
od Eduarda Marhula v podání chrámového 
orchestru a pěveckého sboru. 

Zmizelá Ledeč 
Ledečské zvony 

Vánoce si již ani neumíme představit 
bez znění zvonu. I naše město mělo v mi-
nulosti veliké zvony na věži kostela sv. 
Petra a Pavla. Ty poslední dva byly za-
koupeny v roce 1922 od zvonařské firmy 
Arnošta Diepolda z Prahy. Na jejich za-
koupení bylo tehdy vybráno 21 840 Kč 
a zbytek ceny byl uhrazen z peněz, které 
kostel dostal za zvony odebrané v první 
světové válce. Na kostelní věž byly zavě-
šeny po slavnostní bohoslužbě 2. října 
1922. 

Největší byl 346 kg těžký zvon zasvě-
cený sv. Václavovi s nápisem: „Svatý 
Václave, kníže pokoje, ochraňuj nám 
vlast i jazyk bez boje, vypros nám u knížat 
Krále, by náš chrám ku Boží chvále trval 
v klidu stále." Druhý s nápisem: „Co krutá 
válka vzala, to láska zbožných dala, buď 
za to Bohu chvála", byl zasvěcen Panně 
Marii a vážil 173 kg. Současně byl přelit 
i zvon umíráček, který byl od posledního 
požáru kostela prasklý. Tento zvon váží 
97 kg a je na věži doposud. Jeho hlas je 
slyšet daleko do kraje. Jak asi hřměly oba 
veliké zvony, když zvaly na půlnoční mši 
svatou? Jejich hlas prý byl slyšet při 
klidné noci až ke Hněvkovicům a k Čí-
hošti. Pro tyto zvony si přišli Němci 
16. března 1942. Do dnešního dne kostel 
sv. Petra a Pavla za ně nemá náhradu. Mů-
žeme si jen přát, aby po celkové opravě 
kostela mohl být v budoucnosti zakoupen 
alespoň jeden veliký zvon. 

František PLEVA 

Zvon s reliéfem Panny Marie naladěný 
do tónu CIS. 
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