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Jak jsme vás informovali již v minu-
lém čísle Ledečských novin, uspořádala 
Městská rada v Ledči n. S. koncem března 
besedu s občany. Na pozvánkách bylo vý-
slovně napsáno, že se jedná o „veřejnou 
besedu členů městské rady s občany" 
a v programu bylo počítáno kromě infor-
mací o dosažených výsledcích města 
i s vystoupením pracovníků Finančního 
úřadu. Nejednalo se tedy o besedu členů 
městského zastupitelstva s občany, jak se 
mylně domnívá pan František Caha, ale 
o předem připravenou a ohlášenou besedu 
členů městské rady s občany spojenou 
s instruktáží o vyplňování přiznání k dani 
z nemovitostí. Podobné akce probíhají 
v těchto měsících v mnoha okolních ob-
cích. Prospěšnost těchto akcí je nesporná 
a je jen na účastnících besedy, o jaké do-
plňující informace protagonisty besedy 
požádají a zda si vůbec přečtou program 
na pozvánce. 

-sv-

BESEDANEBO INSTRUKTÁŽ? 
A nyní trochu jiný pohled: 

V pondělí 29. března 1993 proběhla 
v městském kině v Ledči n/S beseda ob-
čanů města s městským zastupitelstvem. 
Na tuto besedu přišlo poměrně dost ob-
čanů - skutečnost pro město neobvyklá. 

Domníval jsem se, tak jako mnoho ji-
ných účastníků, že si tentokrát budeme 
moci popovídat s našimi poslanci, které 
jsme volili. O jejich práci, o tom jak se 
plní volební program a podobně. Že bude 
beseda prostě jiná, nežli bývají veřejná 
zasedání městského zastupitelstva. 

Bohužel, velmi jsem se zklamal. Po 
půlhodinovém projevu pana starosty, 
který shrnul, co se dosud udělalo a dalším 
projevu pana místostarosty, co můžeme 
v budoucnu očekávat - následovala dvou-
hodinová instruktáž o tom, jak vyplňovat 
formuláře na přiznání daně z nemovitostí. 
Při projevech obou představitelů se házelo 
tolika milióny sem a tam, že se až lidé 
divili, kde se ty milióny na splnění plánů 
vezmou. Chtěl bych však říci něco jiného. 
Přestože to byla beseda s poslanci měst-
ského zastupitelstva (to je omyl, pane Ca-
ho!), nedostavili se na tuto besedu ani 
všichni členové městské rady, natož pak 
členové zastupitelstva. Někteří se ani ne-
omluvili. Ze členů zastupitelstva přišli 
pouze tři. 

(dokončení na 2. straně) 

PRIORITY MĚSTA A REÁLNÁ SKUTEČNOST 
V souladu s volebními programy zpracovaly komise při Městské radě v Ledči nad 

Sázavou návrhy prioritních akcí města a ty po projednání na zasedání městského za-
stupitelstva se začaly realizovat. O současném stavu prioritních akcí informoval občany 
města místostarosta pan Karel Urban ve svém vystoupení v městském kině takto: 
ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE (náklady cca 48 mil. Kč) 

Je zpracováno zadání stavby, jsou předjednány vstupy a výkupy dotčených 
pozemků. Vymezením nové lokality pro umístění samotné čistírny se celkové ná-
klady snížily minimálně o 10 mil. Kč. Letos se rozbíhá zpracování prováděcího 
projektu stavby a po vydání územního rozhodnutí se provedou výkupy pozemků 
pro čistírnu. V srpnu by měla být uzavřena veřejná soutěž na dodavatele stavby. 
Je velice reálné, aby v říjnu mohla být zahájena výstavba ČOV. Toto zahájení je 
odvislé na poskytnutí podpory - dotace Státního fondu pro životní prostředí ČR, 
se kterým probíhají jednání s úspěšným výsledkem: DOTACE NA VÝSTAVBU 
ČOV CINI 35 MIL. KČ (viz str. 6). 
TEPLOFIKACE (plyn, elektřina) (náklady cca 60 mil. Kč) 

Jedná se o řešení dvou zdrojů. Rozšiřování a posilování rozvodů elektro přede-
vším pro účely vytápění v lokalitách, které budou vyspecifikovány. Druhým zdro-
jem je zemní plyn. Na přípravě vysokotlakého přívodu plynu intenzivně spolu-
pracujeme s a. s. KOVOFINIŠ. Na náš zásah byl do této etapy zapracován poža-
davek na provedení jednoho páteřního rozvodu, který protne město a umožní 
napojení v první fázi objektům v blízkosti tohoto rozvodu. Přibližná trasa je tato: 
regulační stanice Stínadla - kotelny nebo domy sídliště - Komenského - Husovo 
nám. - Koželská - s ukončením v prostoru SOU zemědělského. Celá trasa přívodu 
v délce 27 km je již projednána s majiteli pozemků, projednávají se možnosti 
napojení dalších uživatelů, možnosti založení a. s. tak, aby v případě kladného 
zhodnocení celé akce byly v říjnu připraveny podklady pro vydání stavebního 
rozhodnutí a připraveno financování. V nejbližších dnech bude celá akce odpo-
vědně zvážena a v případě negativního výsledku bude tento záměr odložen a vý-
razně posílena elektrofikace města. 
DOSTAVBA LDN V HÁJI (náklady min. 30 mil. Kč) 

Léčebna dlouhodobě nemocných v Háji dosud není v majetku města. Jsou však 
zadány ekonomické rozbory dostavby včetně zadání dispozičního řešení. Uvažu-
jeme o dvou variantách: 
1. Dle návrhu MUDr. Horákové dostavět přístavbu v Háji v tomto uspořádání: 

interní oddělení, část pro specialisty a diagnostiku, dětské oddělení a LDN pro 
region Ledečska. Starou část odprodat s využitím na sociální bydlení a pečo-
vatelskou službu. Při této variantě je nutné vybudovat kotelnu a vodojem s přívodem 
do areálu. Modernizovat technické zázemí ve starém objektu zejména kuchyni, která 
by sloužila oběma objektům. 

2. Zřízení městské nemocnice v prostorách dnešní polikliniky a odprodej budov 
v Háji pro komerční využití. 
Předpokladem této varianty je, že privatizovaní lékaři si zřídí či pronajmou pro 
svou praxi objekty rozptýlené na území města tak, jak je tomu v jiných evropských 
státech. Uvolněný objekt by poté byl přebudován na městskou nemocnici se zázemím 
pro specialisty. Územně sice není tento prostor zcela vhodný, ale doba pobytu na 
lůžku se bude pod tlakem všeobecné zdravotní pojištovny nutně zkracovat na mi-
nimum. Odpadly by převozy, zkrátilo by se cestování zdravotního personálu i ná-
vštěvníků pacientů. Soukromí praktičtí lékaři by zde mohli využívat služeb pro své 
pacienty. 

PŘÍSTUPOVÁ CESTA DO HORNÍ LEDČE (náklady cca 800 tis. Kč) 
V letošním roce bude zahájeno budování přístupových cest do Horní Ledče. 

Řeší se tím přístup pro pěší, pro kočárky a ruční vozíky. Přístupová cesta je 
navržena s nástupem z Pivovarského údolí za viaduktem u velkoskladu Jednoty. 
Výstup bude před mostem na ledečský hrad u „Pipků". Dále bude vytvořen chodník 
tzv. lesíkem u tenisových kurtů. Bude řešen přístup na zastávku ČSD a ČSAD az 
na nábřeží rekonstrukcí dosavadního stavu. 

(dokončení na 2. straně) 



PRIORITY MĚSTA A REÁLNÁ SKUTEČNOST 
(Pokračování z 1. strany) 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE 
Technické služby města Ledče n. S. provedou předlažby chodníků, vyrovnání 

obrubníků. Pro generální opravu místních komunikací byly stanoveny ty úseky, 
které jsou v havarijním stavu, jako například komunikace v ulici Lověen. 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA (náklad 1 360 tis.Kč) 

Městská knihovna bude z rozhodnutí městského zastupitelstva přestěhována 
z budovy gymnázia do přízemí budovy bývalého soudu. Ve veřejné soutěži byla 
vybrána firma STAVOUNIE, k provedení projektu přestavby včetně dodávky 
stavebních prací. Ty mohou být zahájeny k 1. 6. 1993 a dokončení je smluvně 
sjednáno na 30. 9. 1993. Splněním tohoto záměru bude umožněno uvolněné pro-
story na gymnáziu přebudovat ještě v tomto roce na dvě velice potřebné učebny. 
PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE KINA + TRŽNICE 

Je vypracován prováděcí projekt, přiveden elektro přívod z nové trafostanice, 
je vybrán dodavatel. Vzhledem k výši nákladů okolo 14 mil. Kč jsou práce na 
této akci pozastaveny. V letošním roce bude provedena generální oprava kotelny. 
V kotelně bude osazen již částečně opotřebovaný litinový kotel a zrevidována 
a přetěsněna všechna stávající topná tělesa s následnou topnou zkouškou a revizí 
celého zařízení. Náklady předpokládáme cca 100 tis.Kč. 
TĚLOCVIČNA A KOUPALIŠTĚ 

ZŠ v Barborce byla zřízena s tím záměrem, že poloha objektu a vlastnictví 
pozemků umožní v sousedství vybudovat objekt pro sportovní využití nejen žáků 
školy, ale též pro občany města. V soutěži na dostavbu území školy se sešly tři 
návrhy, z nichž dva jsou realizovatelné. Levnější návrh od firmy INEPOS by byl 
realizovatelný s určitou rozpracovaností s celkovou realizační částkou 21 mil. Kč. 
Vítězný návrh, zpracovaný studentem ČVUT p. Červeným z H. Brodu, řeší nob-
lesně zástavbu jako sálové sportovní centrum s relaxačním oddychovým zázemím, 
prostory pro posilovnu, saunu, sál tělocvičny, bazén a občerstvení, vše s potřebným 
zázemím. Citlivě je zpracováno architektonické zapojení do současné zástavby, 
ovšem potřebná částka na realizaci je 30 - 35. mil. Kč. 

Na odboru výstavby MŮ je též připravena studie na areál koupaliště nad spor-
tovním areálem v Hutích. Ovšem uvedené území je oblastí restituce zemědělského 
majetku. 
LEDEČSKÝ HRAD (uvažovaná částka 120 - 200 mil. Kč) 

Ledečský hrad je doposud v majetku Lesů ČR a z ověřených zpráv nemá tato 
organizace zájem na dalším využívání hradu, jen na jeho případném prodeji. 
Zájem města i městského zastupitelstva o osud hradu vyústil k uplatnění požadavku 
na vládu ČR o udělení výjimky ze zákona č. 92/91 Sb. pro bezúplatný převod 
ledečského hradu na město. Přestože tento počin bude značnou zátěží pro orgány 
města, je naší povinností opravdový zájem občanů o osud významné památky 
respektovat. Proto intervenujeme i ředitele Lesů ČR a připravujeme jednání na 
využití hradu k uložení specializované sbírky, námětové sbírky archiválií a k to-
muto účelu zajistit přebudování. Této úvaze nahrává současný napjatý stav po 
restitucích např. Národního technického muzea, stav knižních archívů apod. 

V druhé řadě uvažujeme nabídnout objekt k dlouhodobému pronájmu za úče-
lem komerčního využití a v poslední řadě i k odprodeji s tím, že bychom trvali 
na vymezení části objektu pro muzeum. 

Karel Urban 
zástupce starosty 

NÁ VRA T K SOUDNÍM OKRESŮM? 
Vznikem ČR byl zahájen proces 

změn ve státoprávním uspořádání. Dis-
kuse o výhodnosti či nevýhodnosti krajů, 
regionů, okresů a zemí probíhají nejen 
na vládní a parlamentní úrovni. Naše 
město se diskuse účastní vstupem do re-
gionálního seskupení Českomoravská 
vysočina. 

Připravované změny ve státoprávním 
uspořádání velice aktivně sledujeme a po 
několika jednáních se stále více do po-
předí dostává otázka přenesení dalších 
pravomocí z okresního úřadu na města. 
Sleduje se záměr, aby občané si téměř 
vše vyřídili ve spádovém území a odpad-

lo tak časově a dnes i finančně náročné 
cestování za úředními výkony. Vše na-
značuje na návrat k tzv. soudním okre-
sům a Ledeč je zcela jednoznačně tako-
vým kandidátem. Toto by zcela jistě při-
neslo další pracovní příležitosti ve měs-
tě, ale též potřebu dalších prostorů. Zá-
roveň je třeba vytvářet prostory pro de-
tašované pracoviště zdravotní pojišťov-
ny, notářství apod. Tento vývoj nás 
utvrzuje ve správnosti záměru vytvořit 
další prostory pro pracovníky města 
a aparátu městského úřadu v centrální 
zóně na náměstí. 

-ku-

• Po odchodu MUDr. Horákové z ne-
mocnice v Háji bylo od 1. 3. 1993 ne-
obsazené místo primáře na interním 
oddělení. Do konkursního řízení na ob-
sazení tohoto postu se přihlásili MUDr. 
Longinová z H. Brodu a MUDr. Kaniok 
z Ústí n. L., který se z rozhodnutí kon-
kursní komise stal vítězným uchazečem 
na uvolněné místo primáře v Háji. 

• Likvidátor podniku Služby Havl. Brod 
provedl výběrové řízení na prodej domu 
č. p. 138 (sedlářství) v Ledči n. S., který 
byl z rozhodnutí komise přiřknut ledečské 
společnosti EKOL. 

Přilehlá budova (převij árna motorů) 
bude prodána firmě TEOS z H. Brodu. 

• Městská rada přebrala záštitu nad 
1. mistrovstvím ČR v halové lukostřel-
bě žáků a sponzoruje tuto akci částkou 
3 000 Kč na zakoupení cen pro vítěze. 

Informační servis 
• V přízemí zadního traktu budovy po-
likliniky v Ledči n. S. působí v současné 
době v pronájmu tyto právnické a fyzické 
osoby: 
1. novinová společnost a.s. 
Společnost EKOL s.r.o. 
Společnost GANES s.r.o. 
p. Petrusová - manikúra, pedikúra 

• Snížení poplatků z hrobů na hřbi-
tově v Sačanech schválila na návrh ře-
ditele Technických služeb pana Severy 
Městská rada v Ledči n. S. dne 23. 3. 
1993. 

• V kupní smlouvě na dům č. p. 56 (Pi-
kova pila), který byl prodán obchodní spo-
lečnosti dr. Klofáčová a ing. Kocanda, 
bude zakotven z rozhodnutí MR závazek, 
že dům bude sloužit k tomu účelu, k ja-
kému byl prodán, tj. k provozu lékárny. 

(Vybráno ze zápisů MR) -sv-

BESEDANEBOINSTRUKTÁŽ? 
(pokračování z 1. strany) 

Zřejmě se jim styk se svými voliči zdá 
zbytečný a nebo nemají čisté svědomí -
stydí se před svými voliči? Neměli by 
však zapomínat na to, že to jsou oni, kteří 
je volili a že v příštím roce budou nové 
volby. 

Tak po tříhodinovém maratónu násle-
doval stejný závěr, jako na každém jiném 
zasedání městského zastupitelstva. Vý-
měna názorů mezi členy městské rady 
a rozchod občanů, kteří neměli vůbec 
možnost se na něco zeptat, co se týče na-
šich poslanců a jejich práce. Krátce řeče-
no, stejná režie, jako vždy. 

A tak se ptám - je to náhoda nebo zá-
měr? Nevím! Ať posoudí také jiní, jaký 
na to mají názor. 

-ka-



Zadáno pro starostu města 
O údržbě města 

O údržbu veřejných prostranství ve 
městě se starají Technické služby (TS). 
Náklady TS za léta 1991-1992 spojené 
s údržbou města činily 3 620 tisíc ko-
run. Z této částky si pouze náklady na 
veřejné osvětlení vyžádaly 1 584 tis. 
korun. Lze konstatovat, že údržba 
města se v posledních letech podstatně 
zlepšila. Bylo provedeno zadláždění 
chodníků po rozšíření telekomunikační 
sítě (tato akce byla telekomunikacím 
vyúčtována). Dále musím připomenout 
rozšíření městského rozhlasu a výměnu 
reproduktorů za 100 tis. Kč, znovuzří-
zení kašny na náměstí za 50 tis. Kč, 
opravu lávky u zastávky Vilémovice 
a to jak pilíře, tak i pochůzné části za 
80 tis. Kč, úpravu staré skládky, opravu 
vstupní brány na starém hřbitově, re-
konstrukci teras na novém hřbitově 
(levá část), údržbu komunikací v částce 
419 tis. Kč. Zde se v podstatě jednalo 
pouze o údržbu těch nejnutnějších úse-
ků. Jsme si vědomi toho, že řada ulic 
by dnes potřebovala celkovou úpravu 
povrchů, což je v současné době značně 
cenově nákladné. 

Z ostatních větších akcí bylo prove-
deno odvlhčení bývalé budovy soudu, 
což si vyžádalo částku 420 tis. Kč, 
oprava prostor pro MKS za 65 tis. Kč, 
projekt na autobusovou čekárnu u čer-
pací stanice za 20 tisíc korun, oprava 
budovy jeslí za 170 tisíc korun, oprava 
střech kina, položení kabelu na přívod 

el. energie do kina a zpracování návrhu 
na přístavbu kina. Není ponechána stra-
nou ani příprava výstavby ČOV a ply-
nofikace. (O těchto akcích vás informu-
jeme na jiném místě LN). 

Dále je zapotřebí připomenout vy-
budování přívodu vody do Horní Led-
če, k rodinným domkům v Pivovar-
ském údolí, přípojek vody k některým 
dalším domkům, takže do vodního hos-
podářství bylo investováno celkem 763 
tis. Kč. Jako akutní problém se jeví ře-
šení další existence městské skládky, 
za kterou budeme platit vysoké po-
platky a v roce 1996 budeme nuceni 
skládku uzavřít, zajistit ochranu spod-
ních vod a zároveň řešit neškodnou lik-
vidaci odpadků zřejmě prostřednictvím 
a. s. CDW, jejíž je naše město členem. 
V květnu letošního roku by měl být* 
předán k projednání v MZ konfrontační 
výkres k dosud platnému a schvále-
nému územnímu plánu města, který 
zpracovává firma URBAPLAN H. Krá-
lové. Ten by měl odhalit potřeby změn, 
které vyplynuly po nové orientaci hos-
podářské politiky státu od roku 1990. 
Měl by potvrdit řešení, která platí na-
dále. Zároveň jsme vznesli naše poža-
davky na zapracování nových, nám 
známých potřeb, např. řešit v územním 
plánu prostory pro podnikatelské akti-
vity, ubytovací kapacity, přehodnocení 
dopravního řešení apod. 

0 bytech 
Od 1. dubna 1991 na základě roz-

hodnutí OkÚ se stalo naše město zři-
zovatelem městského bytového podni-
ku, který byl pod město delimitován 
z oblastního bytového podniku. Jednalo 
se o převod obytných domů v celkovém 
počtu 628 bytových jednotek, 8 kote-
len, dílny, kanceláře a ostatní pro-
středky sloužící k provozu bytového 
podniku. Celková hodnota převede-
ného hmotného i nehmotného majetku 
činila 89 807 tis.Kč. Počet bytů k 31. 
12.1992 činil 691, protože došlo jednak 
k převodu 83 bytů z s. p. KOVOFINIŠ, 
19 bytů od Vč. státních lesů, 3 byty 
vznikly zrušením služebních bytů a 42 
bytů bylo vráceno majitelům v rámci 
restitucí. Jak některé obytné domy, tak 
1 kotelny byly městu převedeny ve 
značně zanedbaném stavu, protože 
výše nájemného nemohla krýt náklady 
na údržbu těchto domů. 

Také vyúčtování tepla nepokrývalo 
náklady spojené s vytápěním bytů, pro-
tože nájemníkům mohly být účtovány 
pouze náklady na palivo, přepravu pa-
liva, mzdy topičů a spotřebu elektřiny 

v kotelně. Město nejenom že doplácelo 
na tepelné hospodářství u nájemníků 
v městských bytech, ale stejnou měrou 
i na nájemníky družstevních obytných 
domů, které jsou napojeny na centrální 
kotelny. Takže dotace na náklady 
MBP, který byl od 1. 7. 1992 přejme-
nován na Služby města Ledče, činily 
za dobu od 1. 4. 1991 do 31. 12. 1992 
celkem 7 936 tis. Kč. O tuto částku byla 
tedy zvýhodněna část občanů bydlících 
v bytovkách oproti ostatním obyvate-
lům města. Z uvedené částky činily: 

odlučovače popílku 753 tis. Kč 
škvárový výtah 1 064 tis. Kč 
měřiče tepla 2 126 tis. Kč 
topné kanály 1 906 tis. Kč 
úprava uhelny 207 tis. Kč 
ostatní práce 1 880 tis. Kč 
(nad rámec inkasem placené údržby) 

V souvislosti s organizačními změ-
nami na MŮ v Ledči n. S. došlo i ke 
změně systému vyřizování bytových 
záležitostí, o které jsme vás informovali 
v březnových LN. 

O školství 
Podstatnou část rozpočtu města činí 

školství, které za roky 1991 a 1992 si vy-
žádalo náklady 10 miliónů korun. Jedná 
se o školy základní a mateřské, za jejichž 
zařízení a provoz zodpovídá město. 
Ostatní školy spadají pod školský úřad 
a jsou samostatnými právními subjekty. 

Z uvedené částky 10 mil. korun byly 
financovány tyto větší akce: 
- rekonstrukce MS v Barborce na ZŠ 

I. stupně včetně vybudování školní jí-
delny a družiny. 
Okolo této akce, která nás stála 2 750 

tis. korun, byla ze strany některých členů 
MZ vyvolána psychóza, jako kdyby před-
stavitelé města zde prodělali statisíce 
a dopomohli dodavatelské firmě GLOST 
k neoprávněným ziskům. MZ pověřilo 
kontrolní a revizní komisi, aby celou 
záležitost prověřila. Dovolte mi proto, 
abych zde závěry této kontroly ocito-
val: 

„Komise projednala zprávu o kon-
trole přestavby MŠ na ZŠ I. stupně 
v Barborce a konstatovala: 
1. Při přestavbě nedošlo k žádnému fi-

nančnímu úniku. Prostředky, které 
byly proinvestovány, byly nutné 
k tomu, aby byl zajištěn řádný chod 
školy. 

2. Projekt neobsahoval některé věci, 
které se musely řešit dodatkem, ale 
provedeny musely být. Provést po-
drobnou kontrolu projektu by bylo 
totéž, jako vypracovat nový pro-
jekt." 
Závěr kontrolní komise je, že je třeba 

s výsledkem kontroly seznámit veřejnost, 
aby byly objasněny některé nepravdivé 
informace, které jí byly předkládány. 

Další akce byly: 
- oprava prostor jeslí na MŠ 

420 000 Kč 
- oprava omítek ZŠ Husovo nám. 

90 000 Kč 
- rekonstrukce stropu nad jídelnou ZŠ 

Komenského a využití tohoto pro-
storu na vybudování dílen a cvičné 
kuchyně v 650 000 Kč 

- vybavení ZŠ v Barborce nábyt-
kem 130 000 Kč 

- oprava střech, nátěry oken, oprava 
kotelny a nátěry podlah v tělocvičně 
ZŠ Nádražní ul. 360 000 Kč 
Odečteme-li tyto investiční náklady, 

pak zbytek provozních prostředků činí 
5 600 000 Kč. 

Vezmeme-li v úvahu, že ZŠ v Ledči 
navštěvuje cca 1180 žáků a MŠ 220 žáků, 
tak provozní náklady na jednoho žáka na 
rok činí cca dva tisíce korun. Ze státního 
rozpočtu však pro rok 1993 dostává město 
dotaci na jednoho žáka pouze 563 Kč. 
Z těchto důvodů budeme nuceni se obrátit 
na obecní úřady, jejichž děti navštěvují 
tyto školy v Ledči n. S., o příspěvek na 
úhradu rozdílu mezi touto dotací a sku-
tečnými náklady. V současné době na-
vštěvuje ledečské ZŠ 346 žáků z ostatních 
obcí. 



Oprava vězních hodin Rozlosování fotbalových soutěží na jaro 1993 

„A" MUŽSTVO KF 

ODEHRANÉ ZÁPASY: 
4. 4. Rychnov - KF 0 : 1 

11. 4. KF - Skuteč 4 : 1 
18. 4. Vamberk - KF 1 : 1 
23. 4. KF - Králíky 4 : 1 
25. 4. KF - Č. Třebová 2 : 0 

DALŠÍ PROGRAM: 
(začátek v 17.00 hod.) 
2.5. Borohrádek - KF 
9. 5. KF - Kostelec 

15.5. ZD Načešice - KF 
23. 5. KF - Sezemice 
29.5. FK Přelouč - KF 
6.6. KF-Světlá 

13.6. S. Hradiště - KF 
20.6. KF-Litomyšl 

KDY A KAM NA FOTBAL 

,B" MUŽSTVO KF 

ODEHRANÉ ZÁPASY: 
27. 3. KF - Kožlí odloženo 

4. 4. V. Žďár „B" - KF 0 : 3 
10. 4 KF - Lipnice 2 : 0 
18. 4. Leština „B" - KF 1 : 1 
24. 4. KF - Přibyslav „B" 1 : 2 

DALŠÍ PROGRAM: 
(začátek v 17.00 hod.) 
2. 5. Víska „B" - KF 
8. 5. KF - Věžnice „B" 

16. 5. Habry „B" - KF (v 9.30) 
22. 5. KF - Herálec 
30. 5. Štoky VB" - KF 

5.6. KF-Usobí 
12. 6. H. Borová - KF 
20. 6. KF - Jeřišno 

-tj-

má pro školní rok 1993/94 volná místa 
v oborech: 

Střední průmyslová škola strojní 
Poskytuje úplné střední vzdělání pro 

výkon středně technických funkcí. Stu-
dium je zakončeno maturitní zkouškou. 
Absolvent může pokračovat ve studiu na 
vysoké škole. 

Mechanik strojů a zařízení 
Poskytuje úplné střední odborné vzdě-

lání pro výkon náročných dělnických 
funkcí, jako jsou výroba a montáž stroj-
ních součástí, diagnostika a odstraňování 
poruch na strojích a zářízeních. V průběhu 
výuky je možno absolvovat základní kurs 
svařování. Je zakončen maturitní zkouš-
kou, absolvent rovněž získá výuční list. 

Strojní mechanik pro stroje a zařízení 
Cílem oboru je výchova kvalifikova-

ného dělníka s odborným vzděláním, 
umožňujícím strojní nebo ruční opra-
cování strojních součástí, montážní a de-
montážní práce podle technické doku-
mentace. V průběhu výuky je možno zís-
kat základní kurs svařování. 

V roce 1990 bylo sejmutím čísel-
níků a ručiček započato s opravou 
věžních hodin. Jejich stav byl natolik 
špatný, že bylo nutno nechat zhotovit 
nové číselníky včetně ručiček v hod-
notě 25000 korun bez povrchové 
úpravy. Na tyto práce poskytl MÚ 
v roce 1990 příspěvek ve výši 15 000 
korun. Po konzultaci s Památkovým 
úřadem v Pardubicích bylo požado-
váno dodržení původního tvaru, ve-
likosti i barevného pojednání ciferní-
ků, rafií i číslic, poněvadž se jedná 
o opravu na státem chráněné památ-
ce. Vzhledem k těmto skutečnostem -
charakteru stavby, trvanlivosti cifer-
níků, ručiček a číslic - bylo objed-
náno pozlacení ručiček a číslic. Cena 
pozlacovacích prací činila 86 254 ko-
run. I když je tato částka zdánlivě vy-
soká, nutno vzít v úvahu, že hodiny 
ukazují na čtyři světové strany a že 
bylo pozlaceno 104 římských číslic 
vysokých 41 cm, 4 malé ručičky 
dlouhé 95 cm a 4 velké ručičky 
dlouhé 128 cm. Osazení a zprovoz-
nění hodin se uskutečnilo až po pro-
vedení opravy střechy věže a po pro-
vedení omítek věže v lednu letošního 
roku. Montáž stála 19 897,70 Kč. 
Celková částka za opravu věžních 
hodin tedy činila 130 151,70 korun. 

Kromě opravy věžních hodin byla 

Dále dáváme široké veřejnosti na vě-
domí, že od školního roku 1993-1994 roz-
šiřujeme nabídku výuky a zajišťujeme pro 
žáky 1.ročníků kursy k získání řidičského 
oprávnění: 
- kurs je nepovinný 
- přijatelná finanční účast žáka 
- výuku komplexně zajišťuje soukromá 

autoškola Mucha-Och Ledeč nad Sáza-
vou 

Rozsah organizace kursů: 
- absolventi 1.ročníků mohou získat 

oprávnění na malé motocykly, 
- úspěšným postupem do 2. ročníku zís-

kají žáci splňující věkovou podmínku 
možnost rozšířit si oprávnění na osobní 
automobil, 

- úspěšným postupem do 3. ročníku získá 
i mladší 7 ik možnost rozšířit si opráv-
nění na oř )bní automobil. Výborní žáci 
mohou za končit kurs školením na ná-
kladní automobil. 

Bližší informace získáte na ředitelství 
SOU strojírenského v Ledči n. S., Poš-
tovní ul. č. 405- telefon 0452/3102. 

Ladislav Klement 
ředitel SOU 

uskutečněna výše zmíněná oprava 
střechy věže spojená s výměnou kry-
tiny v hodnotě 293 000 korun a nová 
omítka na věži za 317 000 korun. 
V současné době probíhají práce na 
přeložení prejzové krytiny na děkan-
ském kostele a provedení klempíř-
ských prací z mědi v hodnotě 265 000 
korun. Zbývá tedy dokončit omítky 
na kostele a přeložení druhé poloviny 
střechy včetně dokončení klempíř-
ských prací, což představuje ještě 
částku 500 000 korun. Nutno též kon-
statovat, že řadu pomocných prací 
provedli farníci svépomocí. Jednalo 
se cca o 1 500 hodin. 

Protože nelze říci, že kostel slouží 
výhradně pro věřící, vždyť se jedná 
o památku, která je jednou z domi-
nant města, zvážilo MZ na svém 
březnovém zasedání moji žádost 
o příspěvek na opravu věžních hodin 
na děkanském kostele a odsouhlasilo 
poskytnutí dalších 100 000 Kč na 
úhradu výše uvedených nákladů, za 
což mu patří upřímné poděkování. 

Jan Srnský 
administrátor 

S vařečkou v ruce 
Celou sobotu (3. 4. tohoto roku) byli 

skauti a skautky, příslušníci střediska Ju-
náka zde v Ledči n. S. v práci. 

Plnili úkol - zastat svoji maminku v ku-
chyni, postarat se o snídaní, oběd a večeři 
pro všechny členy rodiny. 

Jejich vedoucí, kteří je postupně na-
vštívili jako bratrská kontrola, nevychá-
zeli z údivu jak poctivě, uvědoměle a nad-
šeně tento úkol plnili. Všechny potřebné 
nákupy si samozřejmě též museli zajistit 
sami. Protože většina z nich prožila tři 
letní tábory, nejsou v umění kuchařském 
žádnými zelenáči. Jen těm mladším mohly 
maminky trochu pomoci, ale jen radou. 

Nebylo dovoleno připravovat jídlo 
z polotovarů či konzerv. Musí se vařit! 

Ve čtyřiceti případech maminky jen 
přihlížely, jak se ten jejich synáček či 
dcerka při plotně činí. 

Na starost však měli i úpravu jídelního 
stolu a obsluhu všech strávníků. I o umytí 
nádobí, jeho úklid a uvedení pracoviště 
do původního stavu se musel postarat sám 
či sama. 

Dobrovolná účast chlapců i dívek 
všech věků není záležitostí vysloveně ku-
chařskou, posiluje i morálně volní vlast-
nosti, tak potřebné v naší současné spo-
lečnosti. 

V padesáti ledečských domácnostech 
tedy měly onu sobotu maminky volno a to 
není právě jevem častým. 

Uskutečněný kuchařský den byl vzor-
nou ukázkou cílevědomé a odpovědné 
práce pro mládež, kterou svému oddílu, 
roji či smečce obětavě věnují všichni ve-
doucí celého střediska 501.04. 

Antonín Bay 

SOU strojírenské v Ledči nad Sázavou 



Telefonní seznam 
ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ LEDEČ N. S. 
Správní oddělení 25 00 
pohotovost, dispečink 
spojuje: 
13 sterilizace 11 účtárna 
14 personální 17 kožní 
16 MUDr.Zdechovská 18 oční 
23 kalmetizace 19 dílna 
25 pohotovost 21 RTG 
26 neurologie 22 plicní 

+ psychologie 
20 laboratoř + diabet. poradna 

K O L E K T I V N Í v y j e d n á v á n i 

Ředitel 
Ekonom 
Správce 

Obvodní lékaři 
MUDr. Dudek 
MUDr. Lokšová 
MUDr. Maštálka 
MUDr. Pavlíček 

Dětské oddělení 
MUDr. Láchová 

Chirurgie 
MUDr. Jaremenko 

Interní oddělení 
MUDr. Štrupl 

Gynekologie 
MUDr. Šťastný 

Zubní oddělení 
MUDr. Kroutil 
MUDr. Maštálková 
MUDr. Ryšavá 

Rehabilitace 
p. Fialová 

Lékárna 

25 01 
25 02 
25 03 

27 01 
30 20 
41 00 
23 93 

27 02 

41 09 

30 33 

30 63 

30 43 
30 53 
24 91 

23 20 

21 32 
-zz-

NOVE ORGANY a s. KOVOFINIS 
Na základě příkazní smlouvy Fondu národ-

ního majetku ČR provedl jednatel výboru 
Sdružení budoucích akcionářů a. s. KOVOFI-
NIS ing. Ivan Štern z IPF Panok a. s. Praha 
rekonstrukci orgánů a stanov a. s. s tím, že 
v čele společnosti stojí nové devítičlenné před-
stavenstvo ve složení: 
předseda: prof. ing. Němeček, CSc. 
místopředseda: ing. Petr Mainer 

generální ředitel 
místopředseda: ing. Ivan Štern 

IPF Panok a. s. 
členové: Václav Prášek 

Spořitelní IPF 
ing. Igor Ovčáčík 
Živnobanka - l.Fond 
ing. Jiří Hladík 
1. strojírenský IPF 
Mgr. Václav Štajner 
1. privatizační IPF 
Emil Kolařík 
starosta města 
neobsazeno 
zástupce DIKŮ 

Dozorčí rada a. s. KOVOFINIŠ 
dr. Miroslav Mečíř TOP PROFIT 

a.s.Praha 
ing. Jiří Pešek Komerční banka 

Havlíčkův Brod 
Stanislav Vrba ředitel D 03 

a. s. KOVOFINIŠ 

Na přelomu roku vrcholí snaha odbo-
rových organizací o uzavření kolektivních 
smluv, ve kterých budou stanoveny indi-
viduální i kolektivní závazky zaměstnava-
telů a nároky zaměstnanců. V Ledči nad 
Sázavou byly doposud uzavřeny kolek-
tivní smlouvy ve spol. GALATEK, v a. s. 
KOVOFINIŠ a Zdravotnických zaříze-
ních. Ve stadiu jednání je kolektivní 
smlouva u spol. RALCO s. r. o. a spol. 
EST s. r. o. O průběhu kolektivního vy-
jednávání v ostatních organizacích ne-
máme informace. Smysl kolektivních 
smluv spočívá v zákonem stanoveném 
procesu dohadování zástupců zaměstnan-
ců se zaměstnavateli o pracovních, mzdo-
vých a sociálních podmínkách. 

KOVOFINIŠ a. s. Ledeč n.S. při-
chází na náš trh s víceúčelovým 
zahradním grilem BRAAI. Používá 
se k přípravě jídel ve volné přírodě, 
na terase, na chalupě a podobně. 
I v dnešní uspěchané době si snad 
každý rád posedí v pohodě třeba 
i s dobrými přáteli, při dobré náladě 
a nad dobrým jídlem. 

Příprava jídel na grilech BRAAI 
se již používá v celé západní Evro-
pě. K nám.se dostal z jihu Afriky, 
kde je velmi populární. 

Předností grilu je, že se dá pře-
pravovat v rozloženém stavu, má 
několik samostatných výměnných 
pracovních částí, rošt na prilování, 
pánev na pečení jídel, hak na za-
věšení nádoby na vaření. 

Zahradní gril BRAAI vyrábí KO-
VOFINIŠ Ledeč n. S. - divize 03, ob-
jednat si jej můžete telefonicky na 
čísle 0452/451, linka 747. Ke koupi 
bude po čase i v podnikové pro-
dejně a. s. KOVOFINIŠ. -kf-

NOVY GRIL BRAAI 
4t 

V a. s. KOVOFINIŠ se např. letos 
podařila sjednat kratší pracovní doba 
40 hodin týdně, týden dovolené navíc 
a vyšší rozsah náhrady mzdy za pře-
kážky v práci. Nepodařilo se sjednat 
dohodu v oblasti mzdové, kde spor 
o uzavření kolektivní smlouvy o odmě-
ňování končí v souladu se zákonem až 
u poslední instance - soudu. 

Domáhání se svých práv soudní cestou 
je běžný a legální postup, v mnohých pří-
padech ; jediný možný. To se týká jak 
práv individuálních, tak i práv kolektiv-
ních. Mnohdy by se dalo soudním sporům 
předejít jednotným a osvědčeným postu-
pem v jednání - odborářskou solidaritou, 
ale té se dnes lze jen těžko dovolávat, mi-
nulý režim a současný vývoj přinutil totiž 
mnohé starat se jen sám o sebe. Věříme 
však, že hlavně v soukromých společnos-
tech se k institutu kolektivního vyjedná-
vání zaměstnaci brzo přikloní, neboť již 
dnes poznávají, že sami nemohou ničeho 
dosáhnout. Každý totiž nemůže být pod-
nikatelem, někdo musí být i zaměstnan-
cem a ten se bude hlásit o svá práva. V ko-
lektivu, nebo chcete-li v partě, to jde lépe. 

-osk-

HOME CARE 
Pod tímto názvem je v zemích západní 

Evropy zabezpečována domácí péče o pa-
cienty, kteří nejsou hospitalizováni v ne-
mocnicích. Též v ČR po přechodu na fi-
nancování zdravotní péče prostřednictvím 
všeobecné zdravotní pojišťovny vstupuje 
potřeba domácí péče do popředí. Zdravot-
nická zařízení závislá na pojišťovně budou 
nucena zkracovat pobyt pacientů v ne-
mocnicích jen na nejnutnější dobu a pře-
dávat nedoléčené pacienty do domácí pé-
če. A právě tehdy by měla nastoupit sestra 
HOME CARE, tj. rodinná sestra, která se 
pacientovi v domácí péči věnuje, pravi-
delně jej navštěvuje, zajišťuje základní 
zdravotnické a ošetřovatelské úkony, je 
ve styku s ošetřujícím lékařem. Její čin-
nost je hrazena prostřednictvím agentury 
sester opět všeobecnou zdravotní pojiš-
ťovnou, ne pacientem. Sestra HC musí 
provést výkon v domácí péči stejně eru-
dované za ztížených podmínek jako sestra 
v nemocnici. 

3. lékařská fakulta UK ve spolupráci 
s FN Královské Vinohrady a s SZŠ 
v Ruské ul. v Praze uspořádala ve školním 
roce 1992/1993 inovační kurs Rodinná se-
stra, kterého se účastní 36 sester z celé 
ČR. Závěrečné zkoušky kursu HOME 
CARE budou probíhat v červnu t. r. 

V rozvoji HOME CARE a v jeho za-
vedení i na Ledečsku brání částečně ne-
dokonalá legislativa, částečně i nedosta-
tek vůle, odvahy a finančních prostředků 
k založení agentury sester v Ledči nad 
Sázavou. 

Věra Vrbová 
zdravotní sestra 



DOTACE ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ ČR NA ČISTIČKU ODPADNÍCH VOD 
V LEDČI NAD SÁZAVOU POSKYTNUTA: 
Dotace 22 300 000 Kč + Půjčka 13 400 000 Kč 

Státní fond životního prostředí 
České republiky 
K Moravině 7 
Praha 9-Vysočany 

mZstský 
LEDII-J NAD L.Á-AVO J 

9 IV 1993 
č . . 1 : ptn. 
Vyříreno 

Městský úřad Ledeč nad Sázavou 
Karel Urban 
Husovo náměstí č.p. 16 
584 01 Ledeč nad Sázavou 

V Praze dne: Č. j.: 
6. 4. 1993 141/E/SFŽP/93 

Vyřizuje: 
Ing. Poulíková 

telefon: 
6842171 

fax: 
68 4215 0 

Věc: Rozhodnutí č. 05579211 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí České republiky 

V příloze zasíláme Rozhodnutí ministra životního prostředí České republiky 
o poskytnutí: 

dotace ve výši 22300000 Kč 
a bezúročné půjčky ve výši 13 400 000 Kč 

Podpora se poskytuje na akci: 
ČOV a kanalizace Ledeč n. Sázavou 

Návrh příslušné smlouvy o poskytnutí podpory a sdělení dalšího postupu 
bude následovat. 

P ř í l o h a 

Ing. Zdeněk S t a r ý 
ředitel Státního fondu 

životního prostředí 
České republiky 

V třetím čísle HB novin byl na straně 7 
v rubrice „Přišlo na adresu redakce" 
otištěn příspěvek pana Milana Kůrky pod 
názven „Několik úvah a slov k mož-
nostem podnikání v našem městě aneb 
CO NEOTISKLY LEDEČSKÉ NO-
VINY". Jako šéfredaktor Ledečských no-
vin se musím proti tomuto lživému titulu 
ohradit, neboť v únorovém čísle Ledeč-
ských novin byl příspěvek M. Kůrky in-
zerován a v březnovém čísle pod názvem 
„TRAMPOTY S RESTITUCEMI" 
otištěn!!! 

Požaduji touto cestou jak po panu 
Kůrkoví, tak i po redakci HB novin ve-
řejnou omluvu a uvedení celé záležitosti 
na pravou míru. 

LEŽ V HB NOVINÁCH 
Nedočkavost, nezodpovědnost a sen-

zacechtivost byla vždy a je i dnes špatným 
rádcem. K novinářské etice, o které jsem 
již na stránkách Ledečských novin v mi-
nulosti polemizoval, patří i snaha otisko-
vat informace ověřené, popř. dát možnost 
k vyslovení názoru i druhé straně. Jak vy-
padá jednostranné předkládání informací 
jsme mohli sledovat v televizním pořadu 
HROMOSVOD, kde počátkem roku dal 
redaktor taky prostor pouze jedné straně 
v případě uvedení dokumentu o privati-
zaci divize 04 ledečského podniku KO-
VOFINIŠ, což HB noviny ve svém dru-
hém čísle poměrně jasně okomentovaly. 
Následně se však dopustí stejného ne-
švaru ve svém třetím čísle! Nic na tom 
nemění fakt, že se jedná „pouze" o Le-
dečské noviny a ledečské gymnázium. 
Slovo jednou řečené či napsané je slovo 
dané, lze je jen těžko vzít zpět, hlavně 
bylo-li řečeno veřejně. Za prokazatelnou 
lží by však měla následovat omluva. 
A o tu žádám. 

Vydávání HB novin jako havlíčko-
brodského měsíčníku jsem uvítal. Na ti-
tulní straně HB novin lze však nalézt 
pouze adresu redakce, chybí údaje o vy-
davateli, jméno šéfredaktora, místo a da-
tum vydání, což jsou dle tiskového zákona 
údaje povinné. Pokud se za vydáváním 
HB novin skrývá brodská pobočka ODS, 
očekával bych nejen zodpovědný přístup 
k informacím, ale i dodržování zákonných 
předpisů, s vydáváním periodického tisku 
spojených. 

Co tomu říká registrující orgán Okres-
ního úřadu H. Brod, v jehož regionu HB 
noviny vycházejí? Proč dobrá myšlenka 
musí nedůsledným a neprofesionáhum 
přístupem redakce dostávat hned v zá-
rodku na frak?! Proč se čtenářům lže, byť 
zadarmo? 20 tisícům čtenářů!!! 

Stanislav Vrba 
šéfredaktor LN 

30. dubna 
Dechovka KRAJANKA, která Vám 
bude vyhrávat k poslechu s průvod-
ním slovem známého sportovního 
komentátora Štěpána Škorpila. Pořad 
se uskuteční ve 20.00 hod. v místním 
kině. 

MKS PŘIPRAVUJE 
25. května 
RECEPTÁŘ NA CESTÁCH, jedna 
z nejpopulárnějších osobností naší te-
levize, Přemek Podlaha a Kateřina 
Kalendové, zodpoví Vaše dotazy, 
přivezou spoustu rad, nápadů a pří-
jemné pohody. Přijďte do kina v uve-
dené datum ve 20.00 hod. -ok-

Jaro je tady 
Sluníčko příjemně hřálo jarními 

paprsky. Sel jsem tak pomalu po Mi-
zerově od města k budově finančního 
úřadu. Příroda přímo lákala k zasta-
vení. Ale co to? Najednou v cestě hro-
mada zbytků cihel, malty, papírových 
obalů a železa. Byla to zapomenutá 
černá skládka po loňské přestavbě bu-
dovy finančního úřadu. Zamrzelo mě, 
ze tak pěkně opravený objekt má ta-
kovou ozdobu. Pak mě napadlo, ze 
máme pro tyto záležitosti městskou po-
licii. Ale ta asi ještě spí zimním spán-
kem! A tak budou mít občané, navště-
vující v hojném počtu tento úřad i tu-
risté, kteří tu budou brzy procházet, 
zajímavou podívanou. Nebo snad 
skládka brzy zmizí?! - f p -



Společenská 
kronika 

70. NAROZENINY 
6.3. Josef Lebeda, Ledeč n. S., 

Na potoce 287 
8.3. Josef Kaczmarek, Ledeč n. S., 

Na Rámech 909 
13.3. Anna Šafránková, Ledeč n. S., 

Komenského 430 
15.3. RNDr. Jaroslav Šimek, CSc. 

Ledeč n. S., B. Němcové 751 
22.3. František Dundáček, 

Ledeč n. S., Majerové 1074 
25.3. Regina Soldátová, 

Ledeč n. S., Majerové 874 
30.3. Jaroslav Měkota, 

Ledeč n. S., Z. M. Kuděje 812 
31.3. Anežka Bělohradská, 

Ledeč n. S., Na Žižkově 356 
1.4. MUDr. Josef Sobotka, 

Ledeč n. S., Slunečná 981 
2.4. Jiřina Růžičková, 

Ledeč n. S., Hrnčíře 27 
15.4. Zdenka Kovaříková, Ledeč n. S., 

Ke Stínadlům 557 
20.4. Jaroslav Křivohlavý, 

Ledeč n. S., J. Haška 513 
22.4. Jiřina Doležalová, 

Ledeč n. S., Hradní 724 
30.4. Marie Melounová, Ledeč n. S., 

Ke Stínadlům 556 
1.5. Alexandra Alešová, Ledeč n. S., 

Havlíčkova 383 

75. NAROZENINY 
29.3. Františka Zenkerová, Ledeč n. S., 

28. října 550 
22.4. Miroslava Charvátová, 

Ledeč n. S., ul. 5. května 1202 
29.4. Miroslav Hanečka, 

Ledeč n. S., 28. října 548 
7.5. Stanislav Čuban, Ledeč n. S., 

Husovo nám. 57 

80. NAROZENINY 
8.4. Emilie Pešková, Ledeč n. S., 

Z. Fibicha 686 
22.4. Antonie Kutilová, Souboř 7 
11.5. Josef Čábelický, 

Ledeč n. S., Na Žižkově 292 

85. NAROZENINY 
8.3. Josef Vosyka, Souboř 13 

22.3. Josef Brož, Ledeč n. S., 
Zahradní 733 

5.5'. Anežka Laštovíčková, 
Ledeč n. S., A. Zápotockého 490 

90. NAROZENINY 
10.4. Anna Radikovská, Hůrka 244 

NAROZENÍ 
3.2. Jan Klička, Ledeč n. S., 

Stínadla 1097 
4.2. Nicola Vodehnalová, 

Ledeč n. S., Slunečná 925 
6.2. Jakub Průcha, Ledeč n. S., 

M. Majerové 655 
10.2. Andrea Vopěnková, 

Ledeč n. S., Pod skalkou 1173 
22.2. Luboš Jiráček, Ledeč n. S., 

Hrnčíře 1201 
1.3. Pavla Tvrdíková, Ledeč n. S., 

M. Majerové 873 
17.3. Nikola Hoskovcová, 

Ledeč n. S., Zahradní 1065 
28.3. Tomáš Andrle, Ledeč n. S., 

M. Majerové 683 
29.3. Radka Rýdlová, Ledeč n. S., 

Melechovská 961 

2.4. Pavel Jahn, Ledeč n. S., 
Z. Fibicha 678 

2.4. Jan Kalina, Ledeč n. S., 
Hlaváčova 560 

5.4. Petra Štědroňská, 
Ledeč n. S., M. Majerové 872 

ÚMRTÍ 
27.1. Irena Součková, (r. 1921) 

Ledeč n. S., Stínadla 1047 
30.1. Václav Dvořák, (r- 1914) 

Ledeč n. S., 5. května 1202 
30.1. Marie Skokanová, (r. 1906) 

Ledeč n. S., 5. května 1202 
31.1. Jan Urban, (r. 1927) 

Ledeč n. S., Na Pláckách 471 
5.3. Josef Hurt (r. 1921) 

Obrvaň 20 
14.3. Anna Dvořáková, (r. 1904) 

Ledeč n. S., 5. května 1202 
14.3. Marie Škvorová, (r. 1913) 

Ledeč n. S., Zápotockého 307 
16.3. Barbora Martínková, (r- 1909) 

Ledeč n. S., 5. května 1202 

30.3. Marie Svobodová, (r. 1907) 
Ledeč n. S., Na potoce 190 

SVATBY 
20.2. Jiří Dupal, Praha 4 

Radka Končelová, 
Hněvkovice 123 

6.3. ing. Štefan Nigoš, H. Brod 998 
Miroslava Švecová, Ledeč n. S. 289 

19.3. Pavel Vaňkát, Ledeč 1097 
Hana Psotová, Ledeč 1097 

20.3. Karel Petrus, Ledeč 928 
Jitka Vránová, Ledeč 994 

26.3. Michal Bednář, Ledeč 400 
Romana Cinekrová, 
Kostelec nad Labem 729 

27.3. Roman Roček, Ledeč 662 
' >avmar Budilová, 
Ledeč 1070 

3.4. Vít Machotka, Ledeč 1002 
Ilona Tvrdíková, Ledeč 783 

3.4. Petr Skala, Světlá n. S. 580 
Dagmar Vaňásková,Ledeč 676 

- m ú -

Sokolské sněmování 
Koncem února t.r. se uskutečnila v sále 

ledečské sokolovny výroční členská 
schůze zdejší sokolské jednoty, která 
zhodnotila uplynulé jednoroční období 
činnosti Sokola. Kromě jiného konstato-
vala, že počet členů včetně mládeže do-
sáhl již čísla 400. 

Výbor na svých pravidelných schůzích 
řešil otázky ekonomické, provozní i vý-
chovné. Například až do června 1992 byla 
sokolovna vytápěna parovodem z Kovo-
finiše za třicet tisíc korun měsíčně. Záslu-
hou obětavých bratří jsme zavedli mno-
hem levnější elektrický otop. Tito členové 
se svou usilovnou činností postarali o to, 
že nové topení začalo se zahájením topné 
sezóny opravdu fungovat. 

Bratři a sestry, pořadatelé zábavných 
akcí, získávali pro jednotu cenné finanční 
prostředky pro tělocvičný provoz. Hlav-
ním naším cílem však byla tělesná 
i mravní výchova žactva a dětí, které nám 
rodiče do cvičebních hodin svěřili. Záslu-
hou všech cvičitelů a cvičitelek bylo na 
podzimní tělocvičné akademii předve-
deno pro veřejnost hodnotné vystoupení, 
na němž účinkovalo 120 cvičenců za 
velké pozornosti obecenstva. Jako hosté 
vystoupili studenti ledečského gymnázia, 
a to v taneční vložce a ve cvičení doros-

tenců na švédské bedně. Jimi předvedené 
výkony byly pěkným obohacením tělo-
cvičného večera. Zpěv a hudba je tím ko-
řením, které naší akademii dodalo pravý 
sokolský kulturní ráz. Program dechové 
hudby a pěveckého souboru za řízení zku-
šených vedoucích, které zdar cvičebních 
ukázek mládeže doplňovaly, byl velmi 
vřele oceněn přítomnými diváky, jichž se 
sešlo velké množství. 

Výroční členská schůze ocenila velmi 
kladně nejen pravidelné cvičení všeho 
žactva a poctivý trénink stolních tenistů 
a jejich pěkné výsledky, ale také to, že 
svůj svěřený tréninkový prostor vlastními 
silami vymalovali a přispěli tak ke zkul-
turnění svého sportovního prostředí. 

S uspokojením přijala schůze zprávu 
účastníka 3.sjezdu České obce sokolské 
v Praze o jeho průběhu i o jeho optimis-
tickém závěru. Usnesení výroční členské 
schůze vyznělo tak, že všechna práce le-
dečského Sokola se nyní zaměří kromě 
stálých úkolů k přípravě na XII. všesokol-
ský slet v Praze v roce 1994, který chce 
navázat na slavnou tradici sokolských sle-
tů, z nichž první se uskutečnil již v roce 
1882. 

Stanislav Matějek 

Poděkování 
Činnost školních družin (ŠD) je 

v rámci školství pouze okrajovým pro-
blémem. V Ledči n. S. však SD využívá 
před a především po vyučování 150 do-
jíždějících i místních dětí. 

Jsme si dobře vědomi, že zájem rodičů 
i dětí o ŠD je dán nejenom potřebou „děti 
pohlídat",ale především nabídkou naší 
činnosti např. v oblasti sportovní, rek-
reační a kulturně vzdělávací, která děti za-
jímá. 

Pro zabezpečení této činnosti jsou však 
třeba i určité prostředky, papírem počí-

naje až symbolickými cenami za soutěže 
konče. Obrátily jsme se proto o pomoc 
na podnikatele Ledečska a pomoc jsme 
opravdu nalezly. Finanční příspěvek nám 
poslali: 

paní Brožová 1000 Kč 
spol. LECOM s.r.o. 1000 Kč 
spol. AQUACOMP s.r.o. 200 Kč 
závod Léčiva 100 Kč 

Q(+ papír) 
Děkujeme touto cestou všem výše uve-

deným sponzorům za pomoc a slibujeme, 
že získané prostředky budou účelně vyu-
žity ke spokojenosti dětí. 

Vychovatelky ŠD 



Zmizelá Ledeč 
Ledečský kostel sv. Petra a Pavla se 

mohl až do roku 1970 chlubit krásným 
pseudogotickým oltářem. Oltář byl zhoto-
ven v roce 1883 pražským uměleckým 
ústavem Josefa Krejčíka. Byl postaven na 
místo starého oltáře, který zhotovil Jakub 
Teplý. Jeho části byly později převezeny 
do kostelíka sv. Jana Nepomuckého ve 
Vilémovicích. 

Podobu oltáře navrhl a nakreslil známý 
český architekt a restaurátor památek Jo-
sef Mocker (1883-1899). Tento architekt 
regotizoval četné středověké památky 
v Čechách. Byl to např. Karlštejn, Prašná 
brána i další četné kostely v Praze i mimo 
ní. Vedl i dostavbu chrámu sv. Víta na 
Pražském hradě. 

Ledečský kostel má od něj i novou věž, 
zhotovenou dle jeho plánů v roce 1900. 

Na ledečském oltáři byly sochy pa-
tronů kostela sv.Petra a Pavla, kterým byl 
oltář zasvěcen. Dnes jsou sochy zavěšené 
na zdi kousek od sanktuária. Oltář byl při 
obnově kostela dle zásad nové liturgie, 
která vstoupila v platnost po II. vatikán-
ském koncilu, rozebrán. Jeho části jsou 
dnes uschovány v depozitáři farního úřa-
du. Samotný oltář byl již ve špatném tech-
nickém stavu. Veřejností, a zvláště pak 
věřícími, zůstává stále nezapomenut. 
Těžko se však již do nově upraveného 
kostela kdy v budoucnu vrátí. 

František Pleva 

Předváděcí centrum 
s drobným prodejem 
a. s. KOVOFINIŠ 
Vám nabízí výrobky: 

• KOVOFINIŠ, a.s. 
• EST, s.r.o. 
• RALCO, s.r.o. 

a další zboží: 

• drogistické 
(prací a čisticí prostředky) 

• kuchyňské nádobí 
• domácí potřeby 
• teflonové pánve 
• přímotopné konvektory 
• fóliové plachty 
• výrobky z plastů 
• doplňky a nářadí pro dílny 
• instalační materiály 
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU 
(vchod u hlavní vrátnice 
a.s. KOVOFINIŠ 
Ledeč nad Sázavou) 

Program kina 
DUBEN 1993 

20.4. PRETTY WOMAN - film USA 
(20.00) Filmová komedie. 
22.4. MRAZIVÁ VÁŠEŇ - USA 
(20.00) Hitchcockovský thriller. 
24.4. AIR AMERICA - Příběh 
(20.00) z laoské džungle. 
25.4. TAKOVÉ JSOU VŠECHNY 
(20.00) Italský erotický film. 
26.4. MÉ JMÉNO JE MISERY 
(20.00) Skvělý vzrušující film 
27.4. NAHOTA NA PRODEJ 
(18.00) Repríza nového českého 
(20.00) filmu s L. Vaculíkem. 

KVĚTEN 1993 
1.-2.5. V PODEZŘENÍ 
(20.00) Anglická detektivka. 
3.-4.5. DĚDICTVÍ aneb KURVA -
(20.00) HOŠIGUTNTAG 

Česká veselohra. 
6.5. JULIE A JEJÍ MILENEC 
(20.00) Filmová komedie USA. 

8.5. BUMERANG 
(20.00) Nejúspěšnější film USA. 
11.5. NEKONEČNÝ PŘÍBĚH 2 
(13.00) Kouzelná pohádka SRN. 
(16.00) 
12.-13.5. NOČNÍ MŮRA 

V ELM STREET 
(20.00) 5. pokračování. 
15.-16.5. TOTAL RECALL - film USA 
(20.00) s A. Schwarzeneggerem. 
18.5. PŘEPADENÍ V PACIFIKU 
(18.00) Dobrodružný film. 
(20.00) 
19.-20.5. PÁR SPRÁVNÝCH CHLAPŮ 
(20.00) Velkofilm USA. 
22.-23.5. BEZ DCERKY NEODEJDU 
(20.00) Film USA. 
26.5. ONLY YOU 
(18.00) Premiéra milostného 
(20.00) filmu. 
27.5. JONI 
(20.00) Film USA v české řeči. 
29.-30.5. BÁJEČNÍ BAKEROVI HOŠI 
(20.00) Milostná komedie. 

Změna programu vyhrazena, -mks-
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