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Výhradně otázkám zdravotnictví bylo věnováno pracovní zasedání městského za-

stupitelstva v Ledči nad Sázavou dne 25. května. Ředitel Zdravotnických zařízení 
v Ledči n. S. MUDr.Vyroubal, člen MR, seznámil přítomné se současným stavem 
polikliniky a nemocnice v Háji, s koncepcí vnitřního lékařství nového primáře 
MUDr. V. Kanioka a se stavem privatizace Zdravotnických zařízení. 

Budova polikliniky je v současné době vlastnictvím města. V jejím areálu dnes 
působí řada soukromých praktických lékařů na základě nájemních smluv s roční vý-
povědní lhůtou. Za pronájem ordinace zaplatí soukromý lékař 100 Kč za každý m2 

plochy ročně a dalších 80 Kč/m2 plochy chodby. Mimoto se podílí na úhradě poměrné 
části nákladů na topení, vodu, el. energii apod. 

V budově působí v současnosti i jiné právnické a fyzické osoby na základě nájemních 
smluv s roční výpovědní lhůtou (l. novinová a. s., EKOL, s. r. o., GANES, s. r. o., 
manikúra a pedikúra). Výše jejich nájemného odpovídá minimálně městské vyhlášce 
o nájemném. 

V případě realizace záměru vybudovat v areálu polikliniky městskou nemocnici 
.s interním oddělením o cca 40 lůžkách, s jednotkou intenzivní péče (JIP) a léčebnou 
dlouhodobě nemocných (LDN) by nutně došlo k vypovězení výše uvedených nájemních 
smluv a v budově polikliniky by se provedly potřebné stavební úpravy. 

Otazníky kolem městské nemocnice 
Nemocnice v Háji má být v rámci privatizačního projektu převedena do majetku 

města. Stav staré budovy je jednoznačně hodnocen jako havarijní. Nová budova LDN 
je po přerušení výstavby zakonzervována. 

Po odchodu MUDr. Horákové do soukromé praxe byl výběrovým řízením do funkce 
primáře vybrán MUDr. Vratislav Kaniok z Ústí n. L. Jeho představa o další existenci 
městské nemocnice vychází z předpokladu přístrojového dovybavení interního oddělení 
tak, aby mohlo nezávisle poskytovat nezbytnou lékařskou péči v celé šíři. Konkrétně 
se jedná o zřízení gastroendoskopického pracoviště, jednotky intenzivní péče a praco-
viště funkční diagnostiky. Potřebné přístrojové vybavení odpovídá nákladům v hodnotě 
cca 1,5 mil. Kč. 

Představitelé MÚ v Ledči n. S. jednají o možnosti zachování nemocnice se starosty 
spádové oblasti Ledečska. Zároveň si vyžádali zpracování odborného posudku na umís-
tění městské nemocnice tak, aby se při svém dalším rozhodování mohli přiklonit k té 
nejvýhodnější variantě. 

Městské zastupitelstvo se jednoznačně vyjádřilo pro zachování městské nemocnice 
a souhlasí se zakoupením potřebného přístrojového vybavení z prostředků MÚ. 

Stanislav Vrba 

RAŠOVEC - časovaná bomba! 

D V O J Č Í S L O 
Vzhledem k časovému zaneprázdnění 

šéfredaktora Ledečských novin vydá-
váme květnové a červnové číslo měst-
ského měsíčníku jako společný výtisk. 
Tímto dvojčíslem vyrovnáváme časový 
skluz posledních měsíců tak, aby červen-
cový výtisk si mohl najít cestu ke svým 
čtenářům včas, t.j. v polovině měsíce. 
Dvojčíslo svým uspořádáním je řešeno 
jako dva samostatné výtisky, kdy vložený 
dvojlist je věnovaný červnovým událos-
tem a vnější dvojlist zahrnuje květnové 
dění. Za nedodržení termínu vydání se 
čtenářům omlouváme. 

-red 

KVALIFIKAČNÍ TURNAJ 
V HÁZENÉ 

Oddíl házené TJ KOVOFINIŠ Ledeč 
nad Sázavou byl pověřen uspořádáním 
kvalifikace dorostenek v házené o postup 
do dorostenecké ligy, která se uskutečnila 
ve dnech 19.6. - 20.6. 1993 na letním sta-
diónu TJ KOVOFINIŠ v Ledči n. S. 
Vzhledem k tomu, že se jednalo o jednu 
z nejvýznamnějších společenských 
a sportovních událostí ledečské tělový-
chovy i samotného města, převzal záštitu 
nad touto kvalifikací starosta města Ledče 
n. S. pan E. Kolařík. 

Alois Prokop 
předseda oddílu 

Městský úřad v Ledči nad Sázavou 
stoji před obtížně řešitelným pro-
blémem: skládka tuhého domovního 
odpadu na Rašovci nevyhovuje sou-
časným předpisům o nakládání s od-
pady hlavně par. 7 odst. 2 nařízení 
vlády č. 513/1992 Sb. 

Z pohledu tohoto nařízení se jedná 
o skládku nezajištěnou, za kterou byly 
městu vyměřeny poplatky ve výši 
385 728 Kč za rok 1993. 

Alarmující je skutečnost, že se tato 
částka bude zvyšovat téměř geomet-
rickou řadou - loni jsme zaplatili 
částku 30 Kč/t odpadu, letos to bude 
70 Kč/t a příští rok již 210 Kč/t od-
padu, což by při nezvýšeném množství 
domovního odpadu představovalo ne-

skutečných 1 880 960 korun splatných 
v březnu 1995! 

I kdyby se MÚ podařilo tyto pro-
středky zajistit, může provozovat neza-
jištěnou skládku na Rašovci maximálně 
do 1. 8. 1996. Již letos má MÚ za úkol 
vypracovat studii o monitorování vlivu 
skládky na kvalitu podzemních a po-
vrchových vod, a to do 30. 9. 1993. Do 
1. srpna 1996 musíme vypracovat studii 
konečného tvaru skládky a provést za-
bezpečení skládky (přemístění ulože-
ného odpadu, utěsnění skládky, zřízení 
drenážního systému, zřízení bezodto-
kové jímky, to vše za cca 19 mil. Kč). 

Nožovým a velice nepopulárním 
opatřením MÚ bude připravovaná vy-
hláška o odpadech, která zavádí po-

platky za odvoz a ukládání odpadů pro 
každého občana města Ledče staršího 
10 let. Poplatky za svoz a ukládání od-
padů se tím v budoucích letech několi-
kanásobně zvýší. 

Je proto nezbytné zmapovat situaci 
v produkci odpadů a celou koncepci od-
padů řešit s daleko větším rozsahem in-
formací o způsobech likvidace domov-
ního odpadu (skladování, třídění, spa-
lování, převážení). Svozové „železné" 
soboty rozšířit i na skleněné, textilní, 
soboty nebezpečného odpadu apod. 
Velkou pozornost věnovat výchově na 
školách i v rodinách. Při řešení těchto 
problémů se budeme muset mnoho 
a rychle učit od našich západních sou-
sedů. 

Na stránkách Ledečských novin se 
k vývoji kritické situace se svozem 
a ukládáním domovního odpadu bu-
deme vracet a ledečskou veřejnost dále 
informovat. (Čerpáno z podkladů měst. ekologa) 



Obligace KB - výhodná investice 
Komerční banka, a. s. zahájila dne 

3.května 1993 prodej veřejně obchodo-
vatelných obligací. Nominální hodnota 
jedné obligace činí 10000 Kč. Za tuto 
cenu se obligace prodávaly v období od 
3. do 7.5.1993. V dalším období se pro-
dejní cena postupně zvyšovala o ali-
kvotní úrok, takže na konci prodeje, t. j. 
30. června 1993 dosáhla prodejní cena 
obligace již 10269 Kč. Obligace jsou 
splatné jednorázově dne 3.5.1998 a bu-
dou poskytovat velice zajímavý úro-
kový výnos. V prvním roce (tj. do 3. 5. 
1994) je stanovena úroková sazba 17% 
p. a. Ve druhém až pátém roce budou 
úroky propláceny pololetně (vždy 
k 3.5. a k 31-11.). 

Úrokový výnos bude stanovován před 
začátkem každého úrokovacího období na 
základě 15 denního průměru oficiálních 
úrokových sazeb na trhu mezibankovních 
6 měsíčních depozit (v současnosti se tato 
úroková míra pohybuje okolo 19,3 %) 
zvýšeného o 0,5 %. Znamená to, že úro-
kový výnos bude kopírovat kvalitu české 
měny a její vývoj, což pro investora vy-
tváří mimořádně solidní podmínky inves-
tování, zvláště pro případ inflačního vý-
voje. Výnosnost obligací však bude vyšší 
vzhledem k půlroční výplatě úroků, 

Krade se dál... 
Proces privatizace si někteří „podni-

kavci " vysvětlují po svém. Pod heslem: 
„ Všechno má mít svého majitele ", si při-
vlastňují věci podle své potřeby. To, že se 
nám v ledečském KOVOFINIŠI ztratí ob-
čas hutní materiál či motor s převodov-
kou nebo čerpadlem, patří do kategorie 
krádeží běžných. Co však říci o zloději, 
který nejprve „zprivatizoval„ záchodové 
prkýnko a později i celou dobře zaběhnu-
tou záchodovou mísu?! Jiný se zase za-
měřil na obyčejné bílé obkládačky na toa-
letách, které s vytrvalou zručností odlu-
poval ze stěny! 

Před měsícem zadržela policie dalšího 
šikulu při silniční kontrole, jak si na „ vy-
půjčeném,, vlečném voze přepravoval své 
zemědělské výpěstky. Při domovní pro-
hlídce se u něho našel celý arzenál takto 
vypůjčených věcí! Za bílého dne se z par-
koviště před správní budovou ztratil beze-
stopy moped Babeta. Majitelce nepomohl 
ani zámek, ani otevřené okno, které jí od 
mopedu dělilo. Zloděj odnesl nepozoro-
vaně Babetu pěkně v rukách! 

Jeden z bývalých pracovníků KOVOFI-
NIŠE se svým kamarádům pochlubil, že 
u nového zaměstnavatele pracuje s jednou 

které může investor dále okamžitě zhod-
notit. V zápětí po ukončení primárního 
prodeje budou tyto obligace uvedeny na 
Pražskou burzu cenných papírů. S ohle-
dem na velmi výhodné emisní podmínky 
obligací lze očekávat zájem investorů 
o jejich nákup. Je tedy předpoklad, že 
v případě akutní potřeby bude možno 
Vámi investované prostředky velice 
rychle získat zpět prodejem obligací na 
Pražské burze cenných papírů. Znamená 
to, že jejich majitel bude mít otevřen svůj 
účet u Střediska cenných papírů, na kte-
rém budou tyto cenné papíry vedeny. Re-
gistraci při primárním prodeji i při případ-
ném pozdějším obchodování Vám zajis-
tíme. Pro jednodušší výplatu pololetních 
kuponů (výnosů) Vám můžeme nabídnout 
služby našeho, centrálního depotu cen-
ných papírů a otevření portfolia cenných 
papírů. Je to praktické, zejména pokud in-
vestor vlastní více druhů cenných papírů, 
včetně akcií z kupónové privatizace. Pří-
padné další doplňující informace Vám 
rádi poskytnou pracovníci expozitury 
v Ledči nad Sázavou, kteří se na Vaši ná-
vštěvu těší. 

Vlastimil Rákosník 
vedoucí expozitury 

a tou samou svářečkou, jako kdysi v KO-
VOFINIŠI! Jedna z nově vzniklých firem 
si zadala do KOVOFINIŠE výrobu top-
ného registru dle „své" konstrukční do-
kumentace. Jejího na celém výkrese bylo 
pouze zakrytí rohového razítka! Na mezi-
národní fóru vystupoval bývalý dlouho-
letý zaměstnanec KOVOFINIŠE již v no-
vém tričku jiné firmy. Při jeho slovech: 
„ vyvinuli jsme, odzkoušeli jsme mi jen 
vrozená úcta k šedinám bránila se veřejně 
zeptat, kde že vyvinuli, kde že odzkoušeli, 
na jakém zařízení?! Vlastnické právo 
k myšlence, k nápadu, k nové technologii 
je v oblasti zaměstnaneckých vztahů stej-
né, jako vlastnické právo k té záchodové 
míse. To, že jí kdysi používal, že na ní 
v pracovní době hodiny proklimbal, přeci 
neznamená, že mu patří, že šijí může od-
nést domů! Dokažte mu však dnes, že není 
jeho, když jí má již zabudovanou na svém 
novém působišti včetně letité patiny 
a prkýnka! Šťourejte se v tom, když na 
dně mísy je jeho Nou-hau! 

Kdysi jeden z bývalých náměstků cha-
rakterizoval privatizaci takto: „ To se pro-
stě jednoho večera na pět minut zhasne, 
a když se znovu rozsvítí, bude mít všechno 
svého majitele!" 

Tak mě napadá, že těch pět minut se 
nám nějak nezdravě protáhlo. 

-sv-

• Návazně na besedu MR s občany 
města uspořádanou dne 29.3.1993 pro-
běhlo jednání se zástupci Svazu dů-
chodců s těmito závěry: 
- Svaz důchodců projevil zájem do-

plnit svými členy komise při MR, 
která s doplněním souhlasí, 

- požadavek na slevu poplatku z popel-
nic pro důchodce bude před přijetím 
vyhlášky o odpadech vzájemně pro-
konzultován, 

- opravu objektu Svazu (terasa, chod-
ník, vrata) zabezpečí TS, 

- beseda s občany bude pořádána min. 
2x do roka, organizační a termínové 
zajištění zabezpečí Svaz důchodců. 

• Městská rada v Ledči n. S. schválila 
příspěvek 500 Kč Svazu důchodců na 
uspořádání Akademie ke dni matek 
a 1000 Kč oddílu házené TJ KOVOFINIŠ 
na kvalifikační turnaj v házené o postup 
do dorostenecké ligy, nad kterým pře-
vzalo město Ledeč n. S. záštitu. Turnaj 
se uskutečnil 19. 6. 1993 na letním sta-
dionu TJ KOVOFINIŠ. 

INFORMAČNÍ SERVIS 
• Z rozhodnutí MR bude v případě, kdy 
město Ledeč je povinnou osobou v otázce 
náhrad za nemovitosti, které nelze vydat 
oprávněným osobám dle zákona č. 229/91 
Sb. o půdě ve znění pozdějších změn a do-
plňků, město Ledeč v prvé řadě nabízet 
náhradu ve formě ideální části domů 
v majetku města. Výše podílu ideální části 
domu bude stanovena dle dohody určené 
ve znaleckém posudku části případně ce-
lého objektu ve vztahu ke znaleckému po-
sudku, který určí výši restituované náhra-dy-
• Na návrh Svazu důchodců ČR je při-
pravovaná společná akce města a Svazu 
důchodců ke Dni seniorů. Organizační za-
bezpečení provede MKS a Svaz důchod-
ců, který projedná se starostou finanční 
zabezpečení, program a předloží návrh 
k projednání v MR. 
• O opuštěné provozní budo\y lomu 
Velká stráň projevil zájem MÚ Ledeč 
n. S., který zde pro účely lesního hos-
podářství hodlá pěstovat lesní sadbu 
v pronajatém nebo zakoupeném objek-
tu. Eventuální odkoupení nemovitostí 
bude projednáno na zasedání MZ. 

-sv-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Blahopřání 

2. června 1993 oslavil již své 70. na-
rozeniny pan Vladimír PRAŽÁK, ve-
doucí Městského kina v Ledči nad Sáza-
vou. 

Jménem redakce Ledečských novin, 
Městského úřadu v Ledči n. S. i jménem 
vás, čtenářů LN, přejeme panu Pražákovi 
hodně zdraví, štěstí, neutuchajícího život-
ního elánu, šťastnou ruku při výběru no-
vých filmů, plnou kasu a brzkou rekon-
strukci městského kina - jeho největší sta-
rosti a lásky. -sv-



Zdražujeme LN! 
Od 1.7.1993 bude z rozhodnutí MR 

určována cena Ledečských novin podle 
počtu listů, jež bude městský měsíčník ob-
sahovat. Platí zásada: Co list A4, to 1 Kč. 
Standardní dvojlist bude tedy i nadále za 
2 Kč, s vloženým listem A4 se cena zvýší 
na 3 Kč a s vloženým dvojlistem na 4 ko-
runy. Předplatitelé do konce roku 1993 
budou městský měsíčník dostávat za pů-
vodní cenu 2 Kč. 

-red-

Valná hromada 
Valná hromada akciové společnosti 

KOVOFINIŠ Ledeč nad Sázavou se 
bude konat 14. 7. 1993 v Kulturním 
domě „OSTROV" v Havlíčkově Brodě. 
Registrace akcionářů bude od 8.00 ho-
din, vlastní jednání valné hromady 
bude zahájeno v 9.00 hod. Celkový ma-
jetek společnosti založené 3.5.1992 byl 
v rámci první vlny privatizace rozdělen 
na 275 tisíc akcií v nominální hodnotě 
1 tisíc Kč. Z nich bylo na kupónovou 
privatizaci určeno 76,81 %, Fondu ná-
rodního majetku ČR připadlo 18,19 % 
a městu Ledči 5 %. Celkem bylo pro-
dáno v průběhu první vlny 98,15 % na-
bízených akcií. Největšími vlastníky je 
18IPF, které zakoupily celkem 82,58 % 
investičních bodů. Staly se tak majiteli 
63,43 % majetku akciové společnosti 
KOVOFINIŠ. Jedná se především 
o IPF Panok (14,23 %), 1. Privatizační 
investiční fond (10,43 %), ŽIVNO-
BANKA 1. FOND, a.s. (9,58 %), Spo-
řitelní privatizační, a.s. (9,48 %), První 
strojírenský IPF (5,45 %), IPF ME-
DIAL (5,02 %) a další IPF s méně jak 
5 %. Tyto IPF společně s městem Ledeč 
n. S. utvořily v březnu t. r. Sdružení 
budoucích akcionářů a. s. KOVOFINIŠ 
a provedly rekonstrukci orgánu a sta-
nov společnosti. Disponují v současné 
době 2/3 většinou v oblasti rozhodová-
ní. Jednotliví DIKové rekrutující se ze-
jména z řad zaměstnanců podniku 
a z občanů města Ledče n. S. a okolí 
získali celkem 3 652 akcií, což předsta-
vuje 11,96 % majetku společnosti. Na 
programu valné hromady je projed-
nání výsledků hospodaření za rok 1992, 
výhled na rok 1993, zpráva představen-
stva společnosti a zpráva dozorčí rady, 
schválení roční účetní uzávěrky, schvá-
lení stanov společnosti a volba doplňu-
jících členů do statutárních orgánů spo-
lečnosti. Hospodaření akciové společ-
nosti KOVOFINIŠ Ledeč n. S. v roce 
1992 skončilo ztrátou 23 025 tis. Kč. 
Celkové výnosy dosáhly hodnoty 191 
239 tis. Kč. 

-kf-

Druhé letošní zasedání Městského zastupitelstva v Ledeči n. S. se uskutečnilo dne 
8.června 1993 v sále Domu dětí a mládeže od 16.00 hodin. Předcházela mu dvě zasedání 
pracovní, na kterých se členové MZ mohli seznámit se záměrem konfrontačního výkresu 
územního plánu města, s jeho aktualizací a se stavem privatizace ledečských zdravot-
nických zařízení. 

ČERVNOVÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Zasedání MZ při nepřítomnosti starosty města řídil jeho zástupce pan Karel Urban 

a neměl tentokráte lehkou úlohu, neboť na programu jednání bylo zařazeno kromě 
schválení změn územního plánu města i projednání návrhu změny vyhlášky města 
o poplatcích z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků, které se projed-
návala od doby existence vyhlášky již potřetí, schválení zapojení nahodilých příjmů 
z prodeje budovy Spořitelny do rozpočtu města, informace o zasedání okresního shro-
máždění, informace o postupu projednávání plynofikace, zpráva auditora o hospodaření 
města za rok 1992, majetkoprávní úkony města a znovuprojednání záměru MR zřídit 
v parku za DDM tržnici. K jednotlivým bodům se vracíme na jiném místě Ledečských 
novin. 

Městské zastupitelstvo uložilo vedoucímu odboru VŽPMR zadat aktualizaci územ-
ního plánu města, tajemníkovi MÚ přepracovat vyhlášku o poplatcích z prodeje alko-
holiských nápojů, správnímu odboru MÚ odeslet žádost na bezúplatný převod ledeč-
ského hradu ze s. p. Lesy ČR na město, MR projednat zprávu auditora o prověrce 
hospodaření MÚ a předložit jí příštímu zasedání MZ, starostovi města zajistit odklizení 
zmrzlinového stánku pana Ulricha z parkoviště na Husově náměstí a předložit po pro-
jednání v MR na příštím zasedání* MZ rozbor hospodaření a náplň činnosti Městské 
policie za posledních šest měsíců. Tajemníkovi MÚ uložilo MZ zabezpečit pořádek 
na úředních deskách MÚ v chodbě budovy MÚ a na „Statkách", kde se můžete seznámit 
s textem usnesení z tohoto zasedání MZ. 

ZMĚNA ROZPOČTU MU NA ROK 1993 
VÝDAJE Z FRR 
- nebude realizována stavba pro Městskou policii 460 tis. Kč 
- bude realizována přestavba části přízemí a zateplení půdy 
v domě čp.145 pro Úřad práce 375 tis. Kč 

ZAPOJENÍ NAHODILÝCH PŘÍJMŮ DO ROZPOČTU MÚ 
- příjem za prodej domu čp.69 (Spořitelna) 7 000 tis. Kč 

ČERPÁNÍ NAHODILÝCH PŘÍJMŮ 
- nákup souboru přístrojů pro endoskopii 1 200 tis. Kč 
- studie na využití polikliniky a LDN Háj 180 tis. Kč 
- výkup pozemků pro čističku odpadních vod 840 tis. Kč 
- podíl nákladů na realizaci stavby ČOV 1 000 tis. Kč 
- zvýšení podílu v a. s. CDW (likvidace odpadů) 400 tis. Kč 
- předprojektová příprava plynofikace Ledče 210 tis. Kč 

Schválené záměry města Ledče n. S. 
- komplexní úprava prostoru staré tržnice (zastřešení) 
- odkoupení části nemovitostí lomu Velká stán 
- získat bezúplatným převodem do majetku města ledečský hrad 
- odprodat část pozemků v k. ú. Zdeslavice-Horky organizaci Junák 
- směna pozemků mezi a. s. KOVOFINIŠ a městem Ledeč n. S. 

Neschválené záměry 
- zřídit tržnici v parku na Husově náměstí za DDM 
- pronájem prostoru stávající tržnice dalšímu provozovateli 
- odprodej pozemku městské tržnice žadatelům 

Z usnesení Okresního shromáždění 
- Okresní shromáždění doporučuje zastupitelstvům všech obcí v okrese H. Brod, 

aby ve svých rozpočtech vyčlenila finanční prostředky na příspěvky k úhradě 
nákladů spojených s provozem základních škol v místech, kde žáci z jejich obcí 
uvedené školy navštěvují a tyto příspěvky těmto obcím poukázat. 

- Účelová dotace OkÚ na výstavbu ČOV v Ledči n. S 800 tis. Kč 
Z usnesení MZ a OkS sestavil Stanislav Vrba 



Když všichni, tak všichni 
Městské zastupitelstvo rozhodlo již 

před rokem, že od 16.7.1992 bude stán-
kový prodej povolován jen na místech 
k tomu určených, tj. dle tržního řádu 
města Ledče na městské tržnici. Na zá-
kladě tohoto rozhodnutí museli všichni 
stánkaři, zelináři a Vietnamci opustit Hu-
sovo náměstí a začít nabízet svoje zboží 
ve vyhrazeném prostoru či na soukromém 
prostranství. Pouze zmrzlinářský stánek 
pana Ulricha bez povolení MZ či MR, 
která žádost pana Ulricha projednala 
19.1.1993 s negativním stanoviskem, za-
kotvil na parkovišti před Domem dětí 
a mládeže! Dobrá zmrzlina si zde našla 
svoje zákazníky, houfovaly se zde hlavně 
děti, zastavili se tu i členové MZ i pří-
slušníci Městské policie. 

Až po roce provozu byla na červnovém 
zasedání MZ položena otázka, kdo tuto 
výjimku povolil, zda zmrzlinář platí za 
užívání veřejného prostranství, zda tajem-
ník MÚ či členové městské policie již 
proti porušování rozhodnutí MZ a MR za-
kročili. 

Vzhledem k nepřítomnosti pana staro-
sty se nedostalo městskému zastupitelstvu 
patřičného vysvětlení, proto MZ uložilo 
panu starostovi zajistit odklizení stánku 
pana Ulricha z parkoviště na Husově ná-
městí. Když všichni, tak všichni. 

' -sv-

Rozhodnutí městské rady 

A N U L O V Á N O 
V únoru t.r. uložila městská rada tajem-

níkovi MÚ navázat jednání s firmou 
GLOST, která bude vyrábět prodejní 
stánky a je schopná navrhnout i architek-
tonické řešení. Na základě tohoto jednání 
předložila firma GLOST městské radě na-
bídku na vybudování městské tržnice 
v parku za Domem dětí a mládeže s tím, 
že zde bude vybudováno cca 5 stánků při 
zachování trvalých porostů a laviček. Pří-
stupové cestičky měly být vybudovány 
z drtě nebo dlaždic. Městská rada tento 
záměr dne 4. 5. 1993 schválila a požado-
vala předložit dokumentaci k posouzení. 
Místní sdružení ODS se poté dne 12. 5. 
1993 obrátilo na MR s písemným protes-
tem proti budování tržnice v parku za 
DDM. Protestní článek se objevil 
i v okresním tisku. 

Městské zastupitelstvo se touto proble-
matikou za pozorné účasti veřejnosti za-
bývalo na své červnovém zasedání. Ne-
schválilo záměr MR zřídit tržnici v parku 
za DDM, neodsouhlasilo ani záměr pro-
najmout či odprodat stávající tržnici ža-
datelům, naopak schválilo záměr na kom-
plexní úpravu prostoru prostoru staré 
tržnice včetně projektu (vhodným zastře-
šením). 

-sv-

Sociální potřebnost a dávky soc. péče 
Jednou z nejčastějších otázek z oblasti sociální jsou dotazy na právní působnost 

Městského úřadu v Ledči n. S., jaké sociální dávky jsou v jeho kompetenci. Toto je 
určeno zákonem ČNR č.288/91 Sb. Městský úřad je v oblasti sociálních dávek pově-
řeným obecním úřadem a přehled základních dávek je uveden v závěru článku. 

Nejprve považuji za nutné vysvětlit některé základní pojmy, které si někteří spolu-
občané pletou. 

MINIMÁLNÍ MZDA 
Jde o minimální měsíční výdělek za normální (nezkrácenou pracovní dobu a dosahuje 

min. hodnoty 2 200 Kč (v kolektivní smlouvě lze úroveň min. mzdy zvýšit) viz par. 
2 zákonného opatření č. 206/1990 Sb. 

NEJNIŽŠÍ DŮCHOD 
Nejnižší důchod jako jediný zdroj příjmu pro jednotlivce dosahuje hranice 2 060 Kč 

včetně státního vyrovnávacího příspěvku. Pro manželskou dvojici to je 3 500 Kč, 
opět včetně státního vyrovnávacího příspěvku. 

ŽIVOTNÍ MINIMUM 
Jeho hranice byla nařízením vlády z 10.2.93 zvýšena následujícím způsobem: 

a) 1020 Kč na dítě do 6 let věku, 
b) 1130 Kč na dítě od 6 do 10 let věku, 
c) 1360 Kč na dítě od 10 do 15 let věku, 
d) 1470 Kč na nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku, 
e) 1360 Kč u všech ostatních občanů. 

Částka, která se považuje za potřebnou k zajištění nezbytných nákladů na domácnost 
činí měsíčně: 
a) 600 Kč, jde-li o jednotlivce, 
b) 780 Kč, žijí-li v domácnosti dvě osoby, 
c) 960 Kč, žijí-li v domácnosti 3-4 osoby, 
d) 1140 Kč, žije-li v domácnosti 5 a více osob. 
Dle par. 115 Občanského zákoníku tvoří domácnost občané, kteří spolu trvale žijí 
a společně uhrazují náklady na své potřeby). 

Uvedu příklad: 
Hranice životního minima (HŽM) pro osaměle žijícího důchodce se vypočte násle-

dovně: 1360 Kč + 600 Kč na domácnost = 1960 Kč. Minimální důchod je tedy o 100 
Kč vyšší než HŽM. U manželské dvojice je to 2 x 1360 + 780 = 3500,- Kč, což je 
v tomto případě částka HŽM shodná s nejnižším důchodem. 

HRANICE ZVÝŠENÝCH NÁKLADŮ NA DIETNÍ STRAVOVÁNÍ 
Jestliže zdravotní stav občana vyžaduje podle doporučení příslušného odborného 

lékaře zvýšené náklady na dietní stravování, částka potřebná k zajištění výživy a ostat-
ních základních osobních potřeb občana se při posuzování sociální potřebnosti zvyšuje 
o 500 Kč měsíčně. V případě, že žadatel je držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se HŽM 
o dalších 500 Kč. U společně posuzovaných osob z hlediska sociální potřebnosti, i když 
mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P) byly přiznány více osobám žijícím 
v domácnosti, se HŽM zvyšuje o 500 Kč nejvýše dvakrát. 

Příklady: 
a) Samostatně žijící diabetik bez ZTP/P, jeho HŽM je 2 460 Kč. V případě, že je 

držitelem průkazu ZTP/P, se HŽM zvyšuje na 2 960. 
b) HŽM u manželské dvojice z toho jeden diabetik je 4 000 Kč, v případě, že je dále 

jeden držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se HŽM na 4 500 Kč, v případě, že jsou 
dále oba držitelé průkazu ZTP/P, zvyšuje se HŽM na 5 000 Kč. 

c) HŽM u manželské dvojice, kde oba jsou diabetici, je 4 500 Kč, zvýšení v případě 
držitelů ZTP/P je shodné jako v případě b). 

DÁVKY SOCIÁLNÍ POMOCI 
Občanům, kteří jsou ve stavu hmotné nouze, se poskytují dávky sociální péče - dávky 

sociální pomoci. Ve stavu hmotné nouze se ocitají občané, jejichž příjmy nedosahují 
HŽM stanovené zákonem a kteří jsou sociálně potřební, tedy splňují další podmínky. 
Nemohou si své příjmy zvýšit zejména svou vlastní prací vzhledem ke svému věku, 
zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů. Všechny podmínky zde nemohu 
specifikovat, neboť novelizovaný výklad zákona č.463/91 Sb. má několik stránek. 

fPokračování na str. 6) 



Vrtulník nad městem 
Vrtulník záchranné služby nad městem 

je povětšinou průvodním jevem tísně či 
neštěstí. Objeví-li se takto v období škol-
ních prázdnin, věští jeho přítomnost zpra-
vidla nehodu dítěte. Tak se i o jarních 
prázdninách v odpoledních hodinách na 
zelený čtvrtek snesl vrtulník na heliport 
u kotelny na sídlišti Stínadla. Přiletěl na 
základě nouzového volání občanů na po-
moc k hrozivě vypadající nehodě, která 
se udála v ulici Na Rámech. Dvojici dětí, 
která trávila v Ledči n. S. první den jarních 
prázdnin, zavalila ochranná zídka stojící 
u popelových nádob, které se uvolnila 
z narušeného základu a dopadla na kon-
strukci klepače koberců. Pod zídkou zů-
stali sourozenci, chlapec a dívka. Díky 
rychlé pomoci občanů, byly obě děti z pod 
zídky vyproštěny a vrtulníkem přepra-
veny do nemocnice. Chlapec, který byl 
převážen v bezvědomí, utrpěl vážná 
vnitřní zranění. 

Přejme si proto, aby o právě začínají-
cích letních prázdninách se vrtulník nad 
městem nemusel z podobných důvodů ob-
jevit, aby prázdniny byly pro všechny le-
dečské děti plné slunce, pohody a veselí. 

-sv-

Ledečáci v Žilině 
Ve dnech 18. až 20. května 1993 se 

v Domě techniky v Žilině uskutečnila 
1. mezinárodní konference Ekologie 
a ekonomika galvanických procesů. 
Odborné konference se aktivně zúčastnilo 
21 firem z ČR, SR i zahraničí a další zá-
stupci provozovatelů galvanizoven coby 
posluchači. Mezi aktivními účastníky se 
prezentovalo též pět ledečských firem. 
Jako první a. s. KOVOFINIŠ přednáškou 
ing. D. Laudáta, dále spol. LECOM, 
s.r. o. vystoupením ing. J. Hospodky 
a pana Maršálka, na konferenci samo-
zřejmě nechyběla přednáška od ing. V. 
Krejčíka ze spol. EKOL, s. r. o. a pre-
zentace spol. AQUACOMP HARD, 
s. r. o. panem F. Pospíchalem. Mezi účast-
níky jako vystavovatel a posluchač půso-
bil i ing. B. Gampe ze spol. GANES s. r. o. 
a s výrobky firmy ATOTECH (Schering) 
úspěšně obchodoval ing. V. Nosek. Cel-
kem jsem na konferenci zaregistroval 12 
Ledečáků, kteří mezi šedesátkou účast-
níků o sobě a své galvanické profesi dá-
vali vědět. -sv-

Zajímavost z pohlednice 
Kpohlednici s řekou a Mizerovem, otiš-

těné v Ledečských novinách č.2/93, se 
váže jedna drobná zajímavost. Jak bylo 
vidět, stál v řece chlapec a dá se říci, ze 
tím pohlednice byla do jisté míry „zlid-
štěna ". Přestože jsme doma tuto pohled-
nici neměli a dlouhá léta jsem ji nikde 
neviděl, znám ji dobře z vyprávění mého 
otce, které začíná rokem 1893. Tehdy před 
sto lety si můj dědeček založil v Ledči tis-
kárnu. Mimo jiné se zabýval i tiskem po-
hlednic. Tak se stalo, že si jednou pozval 
fotografa, který dělal snímky městských 
částí a podle těchto snímků se pak zho-
tovovaly štočky a tiskly pohlednice. Když 
tehdy fotograf přijel, požádal mého dě-
dečka, zda by s ním do města nemohl po-
slat někoho, kdo by jej doprovázel a říkal, 

kde co v Ledči je. Děda poslal s fotogra-
fem mého otce Františka, tehdy ještě ma-
lého chlapce. 

Když fotograf zabíral v objektivu Mize-
rov, požádal mého otce, ať si stoupne do 
řeky. Tak se i stalo a otec František je na 
pohlednici. Vzhledem k tomu, že se otec 
narodil v roce 1899 a ze snímku lze od-
hadnout jeho stáří na 6 až 8 let, pak fo-
tografie pochází z let 1905-1907. 

Když už jsme u osob a pohlednic, pak 
snad sluší dodat, že na pohlednicích z tři-
cátých let můžeme nalézt i známou ledeč-
skou osobnost pana Josefa Minaříka. Vy-
fotografovali ho tehdy u skály na Šeptou-
chově. 

A pak, že se nedají nalézt zajímavosti 
i na pohlednicích. 

RNDr. M. Vostatek 

TISKÁRNY HAVLÍČKŮV BROD, a. 
HUSOVA 1881 

580 01 HAVLÍČKŮV BROD 
tel. 0451 /237 58-61, fax 0451 /216 87 

HOSPODÁŘSKÉ TISKOPISY 
FIREMNÍ DESKY, BALICÍ PAPÍRY, NAVŠTÍVENKY 

PLAKÁTY, BROŽURY, PUBLIKACE, 
NÁROČNÉ PROSPEKTY S LAMINACÍ 

VÝROČNÍ ZPRÁVY AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ 

Š K O L A V B A R B O R C E 
Školní rok se pomalu blíží ke svému 

konci. Jistě k radosti všech školáků. Ale 
já jsem se byl zeptat pedagogů, jaký byl 
ten jejich školní rok v nově adaptované 
základní škole v Barborce. 

V září minulého roku se sem do osmi 
tříd přestěhovalo 211 žáků 1 . -4 . ročníku 
a do pěti oddělení školní družiny bylo za-
psáno téměř 150 dětí. Pracuje zde osm 
učitelek, pět vychovatelek, tři kuchařky, 
dvě uklízečky a školník, topič i údržbář 
v jedné osobě. 

Celkové hodnocení nové školy je cel-
kem příznivé, ale vyskytují se i nedostat-
ky. Nejčastěji se objevují názory, že třídy 
jsou poněkud menší, že se i v letních mě-
sících musí voda ohřívat v kotli ústřed-
ního topení (chybí elektrické bojlery). 

Slyšel jsem o nešťastném řešení vstupu 
do šaten a po nekvalitní dlažbě na chod-
bách jsem se i prošel. Naopak si učitelky 
pochvalují světlé třídy, do kterých by ale 
potřebovaly rolety, i klidné a pěkné pro-
středí okraje města. I když chybí tělocvič-
na, dá se často, během školního roku, vy-
užít přilehlá prostorná zahrada. Když se 
malí „sportovci" dostatečně unaví, mohou 
doplnit kalorie v místní jídelně. Prý se tu 
vyváří k všeobecné chvále. Malá sonda 
do nového školního zařízení odhalila ně-
které nedostatky, které se však v mnoha 
případech dají vyřešit, a tak věřím, že ten 
příští školní rok jich už bude mít podstatně 
méně. Přijdu se podívat! 

-OK-



Kolik za pivo ? Sociální potřebnost a dávky soc. péče 
Až na potřetí od vydání vyhlášky města 

Ledče n. S. o poplatcích z prodeje alko-
holických nápojů a tabákových výrobků 
dokázali provozovatelé restauračních za-
řízení přesvědčit svoji žádostí městské za-
stupitelstvo ke změně předmětné vy-
hlášky č.8/91 a její novely č. 10/91 s tím, 
že se mění par.l odst.2. Změna spočívá 
ve snížení poplatků z prodeje alkoholic-
kých nápojů z 10 na 5 % z prodejní ceny. 

Poplatky za prodej tabákových vý-
robků zůstavají bezezměny, tj. též 
5 % z prodejní ceny. Roční částka získaná 
z těchto poplatků znamenala v loňském 
roce příjem pro MÚ ve výši 305 000 ko-
run. 

MZ si nedělá přílišné iluze, že by se 
toto snížení promítlo do ceny piva. Pivo-
vary šly opět s cenou nahoru. Kdo by si 
to kdy před pár lety pomyslel, že pivo 
bude tak drahé?! 

(Dokončení ze str. 4) 

Při splnění podmínek stanovených zákonem je na dávky sociální pomoci právní 
nárok. Jde tedy o dávky nárokové. Zákon o sociální potřebnosti nově upravuje dávky 
sociální péče v mimořádných případech. Tyto dávky jsou dobrovolné a není na ně 
právní nárok. Například občanu, který nesplňuje podmínky pro poskytování dávek 
sociální péče podle zákona o sociální potřebnosti (majetkové poměry, úspory, nespo-
lupráce s úřadem práce, dědictví atd.), ale jemuž hrozí vážná újma na zdraví, může 
být poskytnuta v nezbytném rozsahu pomoc a to formou věcné nebo peněžité dávky, 
popřípadě služby sociální péče. 

Doposud platí zákon o sociálním zabezpečení (par.92, odst.3 zák. č. 100/88 Sb.), 
kterým je stanoveno, od kterých osob má orgán sociální péče požadovat náhradu po-
skytnutých dávek. Pokud je příjemce dávky poživatelem starobního důchodu, invalid-
ního důchodu nebo důchodu za výsluhu let, nevyžaduje se úhrada poskytnutých dávek 
od dětí. V ostatních případech se zjišťuje alimentační povinnost. Chtěl bych také upo-
zornit na různé zprávy z veřejných sdělovacích prostředků (tisku a televize), které se 
zabývají sociální problematikou. Dokud není výplata dávky uzákoněna a publikována 
ve SBÍRCE ZÁKONŮ ČR, nelze tyto dávky vyplácet. » 

Všem zájemcům o přiznání sociálních dávek doporučuji se osobně dostavit na sociální 
odbor Městského úřadu v Ledči n. S. k objasnění podmínek poskytování sociálních 
dávek. Pracovní doba pro styk s občany je každý den od 7.00 do 11.30 hod., od-
poledne od 12.30 do 15.00 hodin s výjimkou úterý, kdy jsou úřední hodiny až do 
17.30 hodin. Středa je vyhrazena pro zvané. 

J. Forst - MÚ Ledeč n. S. 

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH DÁVEK SOCIÁLNÍCH ZABEZPEČENI 
V kompetenci Městského úřadu v Ledči nad Sázavou jsou tyto sociální dávky: 
DÁVKY PODMÍNĚNÉ SOCIÁLNÍ POTŘEBNOSTÍ 
Název dávky Základní podmínky Výše dávky 

Peněžité a věcné dávky, 
dávky jednorázové nebo opakované 

Příspěvek při péči o blízkou 
osobu 
Peněžité a věcné dávky rodičům, 
kterým se současně narodily tři 
a více dětí 
Příspěvek na rekreaci dětí 
důchodců 

Jednorázové peněžité a věcné 
dávky 
Příspěvek na individuální 
dopravu 

Příspěvek na lázeňskou péči 
a rekreaci neprac.důchodcům 

Příspěvek na zřízení a změnu 
připojení telefonní účastnické 
stanice 
Příspěvek na provoz telefonní 
stanice 
Příspěvek občanům, kteří trvale 
používají složité kompenzační 
nebo jiné pomůcky 

Sociálně potřební podle zákona 
č.482/91 Sb., ve znění zákona 
č.84/93 Sb. 
dtto, (novelizace zákona dosud 
nevyšla ve Sbírce zákonů) 
Dožití dětí 28 dnů 

Sociální potřebnost, nemožnost 
poskytnout příspěvek z jiného 
zdroje zabezpečení 
Zdravotní postižení, stáří vč. 
sociální potřebnosti 
Těžké vady nosného a pohybového 
ústrojí uvedené v příloze č.5 
osob, které nevlastní motorové 
vozidlo a občanům nevidomým 
Důchod nepřesahující částku upra-
venou jako jediný zdroj příjmu, 
až do výše ceny poukazu. 
Ostatním důchodcům, pokud jejich 
důchod nepřesáhl 3 000 Kč, u man-
želské dvojice 4 000 Kč až do výše 
60 % ceny poukazu. 
Sociálně potřebným může být při-
znán příspěvek na výdaje na do-
pravu hromadným dopr. prostředkem. 
Sociální potřebnost těžce zdrav, 
postižených či bezmocných občanů 

Dtto, nebo starších 70 let Dtto, 

Ortopedická vada, soc.potřebnost 

Do výše HŽM určené zák.č.463/91 Sb. 
ve znění zák.č.81/93 Sb. 

Vyhl.č. 182/91 Sb. par.25 

Dtto, par.28 

Dtto, par. 32 

Dtto, par.37 

Dtto, par. 3 8 

Dtto, par.40 

par.43 

Dtto, par.42 



Hejbání s 
V roce 1990 jsem se dozvěděl, že mi 

bude pravděpodobně navrácen majetek 
v Ledči n. S. Moje reakce byla taková, 
že jsem si prohlédl hlavně splav, který je 
alfou a omegou mlýna a elektrárny. 

Bylo mi jasné, že projekt na nový splav 
za několik milionů již v novém režimu 
bohužel nebude realizován (mám jej 
doma). Byl jsem postaven před hotovou 
věc: spravit starý splav, hlavně v oblasti 
vorové propusti. Splav byl a stále je v té 
části, kde je zarostlý rákosím, tedy u Ko-
želužny, ve špatném stavu. 

Abych obdržel souhlas k započetí 
s opravou splavu již v roce 1990, kdy mi 
majetek (splav) ještě nebyl vrácen, řešil 
jsem situaci tak, že jsem si jez + elek-
trárnu (turbínu) pronajal od dnes již nee-
xistujícího s.p. Pekárny Havl. Brod a začal 
s opravami. 

V září a říjnu 1990 jsem měl řádné po-
volení na stažení vody ve zdrži (nad spla-
vem až k Ostrovskému mlýnu) a vorovou 
propust opravil. V zimním období 
1990-91 byla opravena turbína, nainsta-
lováno nové elektrické zařízení a v červnu 
1991 dána elektrárna do provozu. Jejímu 
spuštění předcházela různá povolení, 
mimo splnění požadavků zákona o vo-
dách par. 8 jsme museli vypracovat „Pro-
vozně manipulační řád", který schvalo-

Čtyřtřídní MŠ v ulici 28.října v Ledči 
n. S., která byla otevřena 1. ledna 1993 
v budově bývalých jeslí, nabízí kvalifiko-
vanou odbornou péči pro děti předškol-
ního věku. Mimo běžnou pedagogickou 
práci poskytuje ještě tyto služby: 

- Počáteční výuka němčiny 
- Odborná logopedická péče 
- Výuka s křesťanským zaměřením 
- Ukázky práce s dětmi pro rodiče 
- Pravidelná maňásková divadla 
- Půjčování literatury pro rodiče 
- Vystupování dětí na veřejnosti 
- Pestrý program pro děti 
Několikrát do roka pořádáme dětské 

slavnosti pro pobavení a radost dětí. Za 
účelem poznání nejbližšího okolí města 
Ledče n. S. připravujeme výlety i do vzdá-
lenějších míst. O vaše děti bude u nás 
dobře postaráno. 

Učitelky MŠ 

vodou 
valy zase mnohé orgány, jako Povodí 
Vltavy, referát životního prostředí Havl. 
Brod, vyrozuměni byli i rybáři v Ledči 
n. S. V tomto manipulačním řádu je uve-
deno moje právo stáhnout vodu ve zdrži 
v trvání tří dnů z důvodů opravy turbíny, 
splavu, břehů atd. Dlouhodobější stažení 
vody musím mít povoleno od OkÚ 
Havl.Brod. Z toho všeho vyplývá, a teď 
se obracím na rybářskou veřejnost, která 
mě v několika případech napadla za „hej-
bání" s vodou, aby pochopila situaci a i to, 
že kdybych splav neopravil, pod „Hájem" 
by byla již jen stoka uprostřed bahna usa-
zeného za 15 let neprovozu turbíny. V le-
tošním roce po ló.červnu až skončí vý-
jimka povolení rybolovu ve zdrži, jejíž 
existence, ať chceme nebo nechceme, stojí 
a padá s Kulíkovým jezem, dojde zase 
k opravám splavu a jak to „hejbání s vo-
dou" bude dlouho trvat, záleží na tom, 
kolik budu mít finančních prostředků na 
mzdy pracovníkům. Spravuji-li splav sám 
se synem a jednou ženou, tak to nejde tak 
rychle, ledaže by někdo, kdo mne kriti-
zuje, nám přišel pomoci. 

Milan Kůrka 
Mlýnská 147 

(Příště o neekonomickém provozu tur-
bín v Ledči n. S. na dolním splavu a v dů-
sledku toho i na horním splavu) 

V minulých měsících jsme opět mohli 
spatřit, jak podzimní resty, přes zimu 
ukryté sněhovou peřinou, se řada občanů 
snaží řešit sice radikálním, ale ze všech 
pohledů nevhodným způsobem - vypalo-
váním suché trávy. Každé vypalování 
trávy má své nežádoucí dopady. V nejlep-
ším případě dochází „pouze" ke zbyteč-
nému poškozování již tak dost narušeného 
životního prostředí. Horším případem je 
změna kontrolovaného hoření v rozsáhlý 
požár. Poškození zdraví a smrtelné úrazy 
jsou pak jen tragickým završením těchto 
negativních aktivit. Všichni, kteří za tímto 
účelem berou zápalky do ruky, jsou ská-
lopevně přesvědčeni, že právě jim se to 
nemůže stát. Ale může! Pro ilustraci uvá-
díme ze Statistiky požárů České republiky 
za rok 1992 následující údaje o vypalo-
vání suché trávy a rozdělávání ohňů v pří-
rodě: 

NA STÍNADLECH NOVÉ 
V zájmu zkvalitnění práce připravuje 

pedagogický kolektiv mateřské školy na 
Stínadlech některé změny, které přispějí 
ke kvalitnější výuce, ale v mnohých pří-
padech vyjde vstříc požadavkům rodičů. 
Snad nejpodstatnější změnou je zařazení 
výuky německého jazyka, kterou bude vy-
učovat kvalifikovaná učitelka podle mo-
derních metod přístupných dětem před-
školního věku. Škola zajistí rodičům po-
byt dětí podle individuálních požadavků, 
tzn., že dítě může být po dohodě ve škole 
libovolnou dobu, včetně stravování. Co 
se týká stravování i zde bude vyhověno 
jednotlivým požadavkům na základě lé-
kařského doporučení. Zajímavá a ze-
jména potřebná je výuka logopedie. Celá 
řada dětí nutně potřebuje zlepšit svoji vý-
slovnost, což je škola schopna zajistit od-
borným vedením. Stejně tak je to i s roz-
šířenou hudební výchovou, která patří 
mezi dětmi k té nejoblíbenější. Po od-
borné konzultaci je možné do dětského 
kolektivu zařadit i postižené děti. Věříme, 
že se nám podaří splnit všechny vytyčené 
cíle ke spokojenosti rodičů, ale hlavně na-
šich dětí. 

J. Dvořáková 
ředitelka MŠ 

- počet požárů - 2 632 
(tj. 12 % z celkového počtu) 

- výše škody 9,5 mil. Kč 
- počet zraněných 47 osob 
- počet usmrcených 9 osob 

Kromě výše uvedených varovných čí-
sel upozorňujeme na platnost vyhlášky 
MV č.37/86 Sb., zejména par. 59 písm. 
e), kde je „občan při předcházení požá-
rům povinen nezakládat oheň v prosto-
rách, kde může dojít k jeho rozšíření 
a nevypalovat porosty". 

Za tento přestupek může být občanovi, 
v souladu se Zákonem ČNR č. 133/85 Sb. 
(par. 78 odst.4, písm.b), uložena obecním 
(městským) úřadem nebo Správou a útva-
rem Sboru požární ochrany Havl. Brod 
pokuta až do výše 5 000 Kč. 

Požární stanice 
Ledeč nad Sázavou 

HRÁTKY S OHNĚM 
aneb ZÁPALKY V RUKOU DOSPĚLÝCH 



Z m i z e l á Ledeč 
R a d n i c e 

Naše město mělo také v minulosti pěk-
nou radnici na náměstí. Byla postavena 
v roce 1824 v horní části náměstí, kde 
dnes stojí gymnázium. 2. dubna 1848 
vznikl odpoledne v domě č.6 požár a vy-
hořela téměř celá část náměstí až k Hrnčí-
řům. Radnice tehdy vyvázla z této po-
hromy jen zázrakem. Radnici ochraňo-
vala před požárem městská garda, kterou 
město v tomto osudovém roce mělo zří-
zenou. V roce 1890 zhotovil do radnice 
nové hodiny čáslavský hodinář Karel 
Adamec. Před rokem 1900 však došlo ke 
zbourání radnice a přilehlé věžnice. Na 
jejím místě byl postaven dvoupatrový zá-
loženský dům. Jedná se o secesní stavbu, 
ve které je dnes umístěno ledečské gym-
názium. 

František Pleva 

Program kina 
I.7. SMRT JÍ SLUŠÍ - premiéra 
(20.00) Filmová komedie USA. 
2.-3.7. OHNIVÁ ESKADRA - premiéra 
(20.00) Akční film USA. 
4.7. LUCKY LUKE 
(20.00) Italský western. 
5.-6.7. LOTŘI - premiéra 
(20.00) Vzrušující příběh USA. 
8.7. ČERNÍ BARONI 
(20.00) Repríza české komedie. 
9.-10.7. BUFFY - premiérav 

(20.00) Komedie s upíry. 
II.-12.7. JDI DO TOHO! - premiéra 
(20.00) Dobrodružný příběh USA. 
13.7. EXTRÉMNÍ PŘEDSUDEK 
(20.00) Vzrušující příběh USA. 
14.7. KAČENKA A STRAŠIDLA 
(18.00) Český pohádkový film. 
14.7. YALMONT 
(20.00) Francouzský histor. film. 
15.7. KRVAVÝ ROMÁN - premiéra 
(20.00) Česká filmová parodie. 
17-18.7. ČERNÝ PŘÍZRAK - premiéra 
(20.00) Vzrušující film USA. 
20.7. NÁVŠTĚVNÍCI - premiéra 
(18.00) Francouzská komedie. 
(20.00) Řetěz komických situací. 
21.7. HRAČKY 
(20.00) Úspěšná komedie USA. 
22.7. PRAVÁ A LEVÁ RUKA ĎÁBLA 
(18.00) Premiéra ital. westernu 
(20.00) s T. Hillem a B. Spencerem 
23.7. VINNETOUI 
(16.00) Dobrodružný příběh SRN. 
24.-25.7. POSLEDNÍ MOHYKÁN 
(20.00) Dobrodružný příběh. 
26.7. TŘI STATEČNÍ - premiéra 
(18.00) Dobrodružný film USA s komediál-
(20.00) nimi prvky. 
28-29.7. FONTÁNA PRO ZUZANU 
(20.00) Premiéra českého filmu. 
31.7. ZELENÁ KARTA 
(20.00) Rozmarná franc. komedie. 
Změna programu vyhrazena. -mks-

Cíle obnoveného Sokola 
Začátkem dubna letošního roku, a to 

ku příležitosti Světového dne zdraví, zve-
řejnil náš tisk zprávu Světové zdravot-
nické organizace (WHO), ve které se říká, 
že zdravotní stav našich obyvatel je v po-
rovnání s vyspělými zeměmi neutěšený. 
Zatímco jinde se život prodlužuje, u nás 
je podle uveřejněných údajů v průměru 
o šest let kratší. Ústav zdravotnických 
informací a statistiky v Praze uvádí prů-
měrnou délku života 68 let u mužů a 75 
u žen. Alarmující je vysoká úmrtnost 
mužů středního věku. 

Za hlavní příčiny jsou uváděny srdeční 
choroby a nemoci oběhového systému. Za 
tento stav je plně odpovědný minulý státní 
systém. Jeho důsledkem je katastrofální 
životní i společenské prostředí, neúcta 
k sobě samému, nezájem o životosprávu 
a vlastní zdraví. 

'Jen zdraví lidé mohou vytvářet živo-
taschopné hospodářství a prosperující 
společnost. Všestranné ozdravění ná-
roda si dává za cíl obnovení sokolského 
hnutí. Sokol, založený už v roce 1862, si 
od samého počátku klade za úkol výchovu 
zdravého, tělesně zdatného a duševně vy-
spělého národa. Zakladatel Sokola dr.Mi-
roslav Tyrš říká ve svém díle Náš úkol, 
směr a cíl : 

„Veškeré dějiny tvorstva vůbec, tak 
lidstva zvláště jsou věčný boj o bytí 
a trvání. V něm podlehne a vyhyne, co 
životu nadál je neschopné a celku zá-
vadné. Každý národ zahynul jen vlastní 
vinou. Národové, čím jsou menší, tím 
větší činnost musí vyvinout, aby byli 
a zůstali i při skrovnějším svém počtu 
platnými a závažnými členy lidstva". 

Podle Tyrše je Sokol před jinými po-
volán vychovávat svůj národ při té vše-
stranné jarosti, která národům nedá od-
umřít, při té síle stálé a svézí, při té zdra-
vosti télesné, duševní a mravní, která nedá 
vzniknout žádné zkáze. 

Je pochopitelné, že Sokol chce v dnešní 
době zaměřit svou činnost k nejméně po-
stižené části národa, tedy k dětem a mlá-
deži. Stavěl si vždycky úkoly výchovy 
harmonické a všestranné osobnosti. 
Toto pojetí anticky krásného a mo-
derně myslícího, cítícího i mravného 
člověka je i v dnešních dnech naším zá-
kladním obecným cílem. 

Proto voláme nejen děti a mládež, ale 
také příslušníky všech generací, aby se 
přidali k našemu ozdravnému snažení. Ni-
kdy není pozdě, v každé době je možno 
začít. 

Stanislav Matějek 
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