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Změna tiskárny 
Vzhledem k neustálým problémům 

s termínem vydání a kvalitou zpracování 
Ledečských novin v tiskárně AUGUSTA 
Litomyšl se redakční rada rozhodla zajiš-
ťovat tiskařské práce v Tiskárně Havlíč-
kův Brod, a. s. 

Změna tiskárny sebou přináší i novou 
tvář Ledečských novin, které budou od 
tohoto čísla tištěny fotosazbou. Od nové 
tiskárny si slibujeme operativnější spojení 
s redakcí a zkrácení průběžné doby od 
uzávěrky po vlastní vydání. Uzávěrka 
každého čísla bude i nadále vždy 25. 
v předcházejícím měsíci. -red-

Beseda s občany 
Městská rada města Ledče nad Sá-

zavou na základě svého rozhodnutí ze 
dne 2.3.1993 uspořádala veřejnou be-
sedu členů městské rady s občany. Be-
seda byla na volné téma s cílem: 
- zhodnotit dosažené výsledky v pro-

gramu města za rok 1991-1992 
- seznámit občany s investičním pro-

gramem města na rok 1993 
- odpovědět na dotazy ohledně pří-

vodu vysokotlakého plynu a výstavby 
ČOV pro naše město 

- prostřednictvím pracovníků Finanč-
ního úřadu v Ledči n. S. vysvětlit ob-
čanům záležitosti ohledně vyplňo-
vání přiznání k dani z nemovitostí 

- zodpovědět další dotazy účastníků 
besedy 
Beseda se konala 29. 3. 1993 v sále 

městského kina se zahájením v 18 ho-
din. 

Pozvání na besedu využili ti občané, 
kteří mají zájem o správu věcí veřej-
ných. -MR-

„Tvorba veřejných rozpočtů zaznamenala v letošním roce zásadních změn. Její kon-
strukce se důsledně odvíjí od příjmů, jejichž dosažitelný objem bude limitovat rozsah 
a strukturu výdajů obcí a okresního úřadu na zabezpečování veřejných statků. Výrazně 
se v roce 1993 zvyšuje váha a význam vlastních příjmů v celkových příjmech územních 
rozpočtů." 

Těmito slovy uvedla nová přednostka Okresního úřadu v Havl. Brodě ing. Jaroslava 
Přibylová zasedání okresního shromáždění, na kterém se 23. února 1993 sešlo 40 zá-
stupců měst a obcí našeho okresu. 

Okresní shromáždění - rozpočty MÚ 
Vlastní příjmy měst a obcí budou v roce 1993 tvořeny z těchto zdrojů: 
- výnos daně z příjmů fyzických osob, 
- výnos daně ze závislé činnosti a funkčních požitků za okres celkem dělený v po-

měru 40 % podle počtu obyvatel do rozpočtů měst a obcí a 60 % do rozpočtu okresního 
úřadu, 

- výnos daně z příjmů z podnikání (bude plně příjmem obcí podle trvalého bydliště 
poplatníků), 

- výnos daně z nemovitostí (bude plně příjmem obcí, kde se nemovitosti nacházejí), 
- příjmy z činností rozpočtových organizací a odvody příspěvkových organizací 

(TS, Služby), 
- správní poplatky a místní poplatky, 
- tržby z prodeje, pronájmu a realizace majetku. 
Dotace ze státního rozpočtu bude v roce 1993 poskytnuta jako: 
- účelová dotace, tj. dotace na sociální dávky podléhající účelovému vyúčtování, 
- dotace na výkon státní správy- nepokrývá plně výdaje na výkon státní správy 

v obcích. Jedná se o nárokový příspěvek z rozpočtu ČR, který přednostka OkU 
rozdělí všem obcím v členění na 100 obyvatel následovně: 
a) všechny obce 850 Kč 
b) obce s působností matričního úřadu 1700 Kč 
c) obce s pověřeným stavebním úřadem 5 120 Kč 
d) obce s pověřeným obecným úřadpm 8 200 Kč 

- účelová vyrovnávací dotace na školství - příspěvek z rozpočtu ČR na 1 žáka ZŠ 
a MŠ činí 563 Kč, 

- neúčelová vyrovnávací dotace v objemu 40,5 mil. Kč bude poskytována podle 
kritérií stanovených OkÚ. 
Pro naše město Ledeč n. S. bude poskytnuta dotace na školství ve výši 762 865 

Kč, dotace na soc. dávky ve výši 2 mil. Kč. 
Zástupci obcí, kteří nemají ve svém obvodu školní zařízení, byli vyzváni k poskytnutí 

příspěvku těm obcím, kam jejich děti do školy dojíždějí, neboť skutečné náklady na 
jednoho žáka se pohybují kolem 3 000 Kč. 

Vzhledem k možnosti nepředpokládaného vývinu tvorby místních rozpočtů z výnosů 
daní bylo dohodnuto, že další Okresní shromáždění bude uspořádáno do června t.r. 

Stanislav Vrba 

HOSPODAŘENÍ MÚ V ROCE 1992 A ROZPOČET MÚ NA ROK 1993 
HOSPODAŘENÍ MÚ V ROCE 1992 
A ROZPOČET MÚ NA ROK 1993 

VÝDAJE MÚ K 31. 12. 1992: 
Rozpočet 26 254 000 Kčs 
Skutečnost 26161000 Kčs 

PŘÍJMY MÚ K 31. 12. 1992: 
Rozpočet 26 254 000 Kčs 
Skutečnost 31943 000 Kčs 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MÚ 
V R. 1992: 
Příjmy MÚ vyšší o 20,0 % 
Výdaje MÚ nižší o 0,35 % 
Přebytek + 5 782 000 Kčs 

PLÁNOVANÉ PŘÍJMY PRO ROK 
1993: 

Příjmy MÚ z rozpočtových 
organizací 14 337 085 Kč 

Daně a poplatky 5 695120 Kč 
(daně z příjmů a nemovitostí) 

Fakult, poplatky 1954 000 Kč 

(poplatky, pokuty, úroky apod.) 

Dotace 4406467 Kč 

Z přebytku 1992 5260000 Kč PŘÍJMY ÚHRNEM 31652 672 Kč 

PLÁNOVANÉ VÝDAJE PRO ROK 
1993: 
-komunální odpady 330000Kč 
- ostatní činnost 50 890 Kč 
- místní komunikace 1300 000 Kč 
-školství 5800000 Kč 
- zdravotnictví 1000 000 Kč 
-kultura (MKS) 310000Kč 
-správa MÚ 5898000Kč 
- sociální věci 2 600 000 Kč 
-Technické služby 3470000Kč 
- Bytové hospodář 3 229 000 Kč 
-Tepelné hospodář 7054782Kč 
- stavebnictví 610 000 Kč 
VÝDAJE CELKEM 31652 672 Kč 



INFORMACE OBČANŮM 
Ledče nad Sázavou a spádových obcí: 

Detašované pracoviště Okresní správy sociálního zabezpečení 
v Ledči n. S. zajišťuje agendu těchto dávek: 

- Oblast nemocenského pojištění 
- Důchodové zabezpečení, bezmocnost 
- Zaopatřovací příspěvky (rodinám vojáků) 
- Pohřebné při úmrtí nepracujícího důchodce 
- Vdovské příspěvky 
- Státní vyrovnávací příspěvky 

Úřední den: úterý 13 - 16 hod. 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu 
v Ledči n. S. zajišťuje dávky sociální péče 

- z důvodu sociální potřebnosti 
- v souvislosti s nákladnými dietami 
- při péči o blízkou osobu 
- další v působnosti pověřeného obecního úřadu 

Úřední dny: pondělí, středa, 
čtvrtek: 7 . 0 0 - 1 1 . 3 0 

12 .30 -15 .00 
úterý: 7 . 0 0 - 1 1 . 3 0 

12 .30 -17 .30 
pátek: pro zvané 

EKONOMICKÁ STRIKACI TECHNIKA 
spol. s r.o. 
584 01 Ledeč nad Sázavou 

•Mr 

Nově vzniklá soukromá firma 
s tradicí v oboru povrchových 
úprav přijme pracovníky 
těchto profesí: 

• OBRÁBĚČ KOVŮ 
PRO SÉRIOVOU VÝROBU 

• NÁSTROJAŘE 
• KONSTRUKTÉRY 

NOVÝCH STROJŮ 
• KONSTRUKTÉRY PŘÍPRAVKŮ 
• PROJEKTANTY 
• ZÁSOBOVAČE 

Nástup možný ihned 
i průběžně do konce roku 1993. 
Zájemci hlaste se na naší adrese 
nebo na tel. 0452/451, 461 

linka 281 

Jak je to s byty? 
V souvislosti s organizačními úpra-

vami na MÚ v Ledči n. S. došlo ke 
změně systému vyřizování bytových zá-
ležitostí občanů. 

Žádosti o nájem a výměnu bytu, ja-
kož i veškeré připomínky, dotazy a ur-
gence k bytovému hospodářství města 
přijímá od letošního února právní od-
dělení správního odboru MÚ v přízemí 
budovy čp. 16 na Husově náměstí 
v Ledči n. S. Na tomto právním oddě-
lení se však vede pouze administrativa 
spojená s bytovými záležitostmi obča-
nů. O užívání městských bytů, o jejich 
pronájmu, podnájmu i výměně rozho-
duje městská rada. 

V současné době nemá město Ledeč 
n. S. k dispozici žádné volné byty a v do-
hledné době nelze ani očekávat změnu 
k lepšímu. Bytová výstavba neprobíhá, 
pronajaté byty se uvolňují pouze ojedi-
něle a nahodile. Nevykrytých uchazečů 
o byt je však evidováno již kolem 150 
a nedaří se plynule vyřizovat ani ty nej-
naléhavější sociální a zdravotní přípa-
dy, záležitosti vícepočetných rodin, 
soudních výpovědí atd. K vyřešení by-
tových záležitostí je tedy nutná značná 
dávka trpělivosti a pochopení občanů. 

-lk-

• Výběrové řízení na prodej domu č. 
p. 56 na Husově náměstí (Pikova pila) 
proběhlo v polovině února. MR posou-
dila nabídky všech zájemců a rozhodla 
o odprodeji domu zájemci, který zde 
hodlá zřídit lékárnu. 
# Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou neschválilo návrh MR na změnu 
vyhlášky o pronájmu nebytových prostor, 
která byla zpracována na základě poža-
davku ledečských podnikatelů. Změna 
spočívala v užším vymezení centra města, 
Jkde lze maximální roční sazbu nájemného 
z nebytových prostor zvýšit až o 100 %, 
tj. až na 380 Kč za m2 a rok. 

Informační servis 
# Obce geografického území Česko-

moravské vrchoviny založily pod ná-
zvem „Českomoravská vysočina" sva-
zek obcí a měst. Svazek byl založen za 
účelem prohloubení výměny zkušeností 
se samosprávou i státní správou. V ob-
dobí závažných společenských přeměn 
a při konstituování nového územního 
členění ČR se budou snažit toto nové 
územní členění aktivně ovlivnit ve pro-
spěch obcí a měst Českomoravské 
vrchoviny. Členem svazku se z rozhod-
nutí MZ stala i Ledeč n. S. 

# Ledečská firma INEPOS bude z roz-
hodnutí MR provádět technický dozor nad 
přestavbou přízemí domu č. p. 7 (budova 
bývalého soudu), která bude zadána spo-
lečnosti STAVOUNIE. -sv-

Výběrové řízení 
Ředitelství ZZ Ledeč nad Sáza-

vou vypisuje výběrové řízení na ob-
sazení funkce s p r á v c e Zdravot-
nických zařízení. 

Podmínky: středoškolské vzdělání 
(obor stavitelství) 
občanská bezúhonnost 

Přihlášky s krátkým životopisem 
a příslušnými doklady přijímal do 
31. 3. 1993 ředitel Zdravotnických 
zařízení MUDr. František Vyrou-
bal, Zápotockého 450, Ledeč nad 
Sázavou, PSČ 584 01. - z z -

Příspěvky MZ 
Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-

zavou schválilo na svém zasedání dne 9. 
března 1993 následující příspěvky ledeč-
ským organizacím: 
TJ a Sokol 100000 Kč 
Děkanský úřad 100 000 Kč 
(na opravu věže a hodin) 
Sbor hasičů 25 000 Kč 
Svaz důchodců 10000 Kč 
Svaz invalidů 5 000 Kč 
Okr. nemocnice H. Brod 20000 Kč 
(na RTO oddělení) 
FIT centrum SOU 10 000 Kč 



Učitelská story 
Do redakce jsme obdrželi příspě-

vek bývalého učitele z ledečského 
gymnázia pana Luboše Dřevikovské-
ho, který koncem minulého roku 
gymnázium opustil. Čtyřstránkový 
příspěvek přesahuje možnosti Ledeč-
ských novin, proto z něho vybíráme 
tyto části: 

„Když jsem jako začínající učitel 
přišel na ledečské gymnázium, byl té-
měř rok po revoluci. Byl jsem rád, 
ze mne žáci již nebudou oslovovat 
„ soudruhu " a že zmizí spousta ne-
smyslné práce učitele. Tak se také 
stalo. Začal jsem hledat svou učitel-
skou tvář. Na škole jsem našel dobré 
materiální zázemí a vyslechl spoustu 
prima rad. Protože člověk nemůže žít 
ve vzduchoprázdnu, začal jsem se se-
znamovat se svými kolegy. Na škole 
existují dva tábory profesorů se za-
jímavými mezilidskými vztahy. Vy-
bral jsem proto ten relativně mladší, 
i když ne zrovna minulostí nezatížený. 
Ve vzájemných diskusích jsem se do-
zvídal o tom, co se na škole v minu-
lých letech dělo a byl jsem rád, že se 
stav začal měnit k lepšímu. Tu 
spoustu nesmyslů bych opravdu ne-
chtěl zažít. Měl jsem možnost se na 
vlastní oči přesvědčit, jak se podařilo 
staré gardě fakticky znemožnit celý 
proces s konkursem na ředitele školy. 
Ten se sice konal, nějaký ředitel se 
našel, ale základní problém gymná-
zia se podle mého názoru nevyřešil 

Základní problém gymnázia tkví 
v podstatě v jediné osobě. Již mnoho 
let zde učí matematiku a za tu dobu 
si ve svém prostředí vybudovala do-
konalý kult. Učila už rodiče nynějších 
žáků, některé tamní profesory a zná 
spoustu vazeb na Ledečsku. Má 
mnoho potřebných známých a dobře 
ví, jaks nimi jednat. Sám jsem to v ně-
kolika případech pocítil na vlastní 
kůži a divil se, čeho je paní kolegyně 
ve vztahu k druhým schopna. Její pří-
stup k žákům je typicky autoritativní. 
Možná, že to s menšími dětmi umí 
a ti, co pak dostávají rozum a pochopí 
metodu cukru a biče, pak už jen mlčí 
strachem. Z čeho ? 

Dnes jsou tři roky po revoluci. 
Není to nic jiného než dokonalý kult 
osobnosti. Na základě dosaženého 
společenského postavení a určité 
moci drží spoustu lidí v šachu, vy-
mýšlí taktiky založené na lži, strachu 
a nenávisti. Vím, že bývalý režim byl 
pro tyto věci dokonalou živnou pů-
dou. Myslím si ale, že doba se mění, 
ne však sama od sebe. 

V polovině listopadu vtáhla do své 
podivné hry s lidmi také mne. Jako 
třídní učitelka jedné ze tříd si při 

čtvrtletním hodnocení všimla, že mé 
orientační hodnocení je horší než 
z ostatních předmětů. Své hodnocení 
jsem měl podloženo a byl jsem ocho-
ten nést za ně zodpovědnost. Na žáky 
jsem byl samozřejmě náročnější, pro-
tože jsem si uvědomoval, že nejsou 
v osmé třídě ZŠ, ale v tercii gymná-
zia. Tento fakt sama paní kolegyně 
na poradě zdůrazňovala. Když si při-
šla ještějednou pro jistotu překontro-
lovat ke mně známky svých žáků, za-
čal jsem tušit něco jedovatého. Za-
nedlouho jsem se dočkal. Na třídní 
schůzce si nechala potvrdit moji ne-
schopnost hlasováním o spokojenosti 
se mnou, k čemuž se většina rodičů 
snížila. Chápu, že mnozí žáci měli 
problémy, ty by se pak ale měly řešit 
individuálně se mnou. Proč si mě do 
třídy nepozvali ?! Proč jednali o mně 
beze mne ? Že by se nejenom žáci, ale , 
i jejich rodiče mocné paní profesorky 
báli? Vždyť je třídní jejich dětí, tak 
proč by si dělali problémy! Ale bylo 
i pár takových, kteří si vše uvědomili, 
postavili se za mě nebo se mnou ale-
spoň otevřeně promluvili. Díky, ale 
bylo vás málo! 

Paní třídní totiž hned druhý den 
spěchala (a nebyla sama) do ředitel-
ny, kde mi spolu s vedením školy 
oznámili, že se mnou do budoucna 
na škole není počítáno. Jejich argu-
menty proti mně mi připadaly směš-
né. Nic konkrétního, spousta fám 
a stížností rodičů. Bylo mi z toho zle. 
Ale závěry vedení jsem musel brát 
vážně. Pochopil jsem, že se řešení ne-
najde a tak jsem požádal o svolání 
pedagogické rady za účelem zviditel-
nění a vyjasnění situace. Mé oficiální 
Žádosti ředitel nevyhověl. Nevěděl 
jsem, jak se mám bránit. Ředitel hrál 
dvojí hru, zástupce je spřízněná 
s Paní Kolegyní a ostatní kolegové 
už asi po svých zkušenostech neměli 
sil. Odborová organizace mi dala na-
konec pouze dárek na rozloučenou! 

S osvobozujícím pocitem jsem po-
dal ihned výpověd! a v co nejkratším 
čase odešel. Jako učitel chemie jsem 
zde měl k dispozici dobré materiální 
zázemí. Byl jsem však vedením vtažen 
do situace, kdy jsem musel vyučovat 
veškerou chemii, čtyři hodiny fyziky 
a tělocvik. Vadilo mi, že nemohu učit 
podle svých představ a svědomí. 

S odchodem ze školy jsem začal 
o všem hlouběji přemýšlet a hledat 
souvislosti. Vzpomněl jsem si na naši 
slavnou revoluci, díky které můžete 
dnes tento článek číst, a uvědomil 
jsem si, že naše problémy za nás ni-
kdo nevyřeší. Je jenom na nás, jak 
se k nim postavíme a jestli se po-
hneme vpřed. Jestli budeme o všem 
pouze diskutovat, nebo jestli se nám 
podaří vybudovat mechanismy zajiš-
ťující vítězství pravdy a lásky. 

Přemýšlel jsem také o některých li-
dech, kteří se již nikdy neprobudí. 
Často mě napadla i slova demokra-
cie, tolerance, zodpovědnost, jejichž 
význam, když nepochopíme a nebu-
deme i tak činit, nikam se nedosta-
neme. Ujasnil jsem si, z čeho pramení 
strach, lež, nenávist a jakou sílu má 
smích, láska, pravda a mládí. 

Závěrem bych popřál Ledči, aby 
její gymnázium se mělo lépe, než 
v jaké podobě jsem ho zažil já, aby 
tam začala vítězit pravda a láska, aby 
na školu přišli lepší učitelé, než jsem 
byl já. Luboš Dřevikovský 

Odpověď ředitele 
Domnívám se, že je zbytečné komen-

tovat kvality naší školy a hodnotit vyuču-
jící. Tato situace na škole je dobře známá 
jak rodičům žáků dnešních, tak i žákům 
bývalým. Přesto však široké veřejnosti 
musím aspoň stručně osvětlit několik ne-
pravd a nejasností, které se v článku ob-
jevují, i když se jen velmi nerad účastním 
polemik tohoto druhu. 

Předně bych chtěl zdůraznit, že ne-
znám nikde třicetičlenný kolektiv, zvláště 
když je věkově tak různorodý jako u nás, 
aby v něm byla úplná shoda názorů. Jako 
ředitel pak považuji za svou povinnost za-
jistit jeho funkčnost a z toho vyplývající 
dobrou práci školy. (Proto „nehraji žád-
nou dvojí hru." - I v tom jsem, myslím, 
veřejnosti dobře znám. - A populistickou 
politiku odmítám.) 

Byť i nerad, musím se však zmínit 
právě o kolegovi Dřevikovském. Při hod-
nocení práce měl problémy už i s bývalým 
ředitelem, který měl rovněž aprobaci pro 
chemii. Další se objevily opět koncem 
září a začátkem října, kdy jsem byl hlav-
ním výborem rodičovského sdružení po-
žádán o pomoc. Po dvou následných hos-
pitacích v jeho hodinách chemie jsem mu-
sel přiznat, že rodiče mají skutečně 
v mnohém pravdu, což jsem kolegovi 
Dřevikovskému také slušně z očí do očí 
řekl. 

Další komplikace se objevila při 
čtvrtletní pedagogické radě, při níž třídní 
tercie upozornila, že jeho průměrná orien-
tační klasifikace (jako nejhorší ve třídě) 
se výrazně liší od klasifikace v ostatních 
předmětech. (Takovéto upozornění je 
nejen právem, ale přímo povinností kaž-
dého třídního.) - Za klasifikaci si sice 
každý vyučující ručí sám, ale i „nároč-
nost" má své meze (nesmí být přetěžová-
ním) a špatné známky nemají být donu-
covacím prostředkem. 

Další vlna nespokojenosti rodičů se 
objevila hned po rodičovských schůzkách 
(např. stížnosti, že značná část žáků ne-
rozumí vykládané látce). Jejich připo-

(Dokončení na 4. straně) 



Kolik nás je? TRAMPOTY S RESTITUCEMI 
(Několik úvah a slov k možnostem podnikání či nepodnikání v našem městě 
- Ledči nad Sázavou.) 

Ačkoli jsem se narodil v Praze, k Ledči 
mě váží dvě věci: Vystudoval jsem ledeč-
ské gymnázium a mám rád Sázavu. 

Zhruba po třiceti letech jsem se vrátil 
na majetek svých rodičů, ing. S. Kůrky 
a matky M. Kůrkové. Zdevastovaný ma-
jetek mi byl vrácen bez problémů, tj. vy-
kradený mlýn (bez strojů), pekárna, za-
rezlá a zabahněná turbína, zanesený ná-
hon i odpad turbíny, splav hrozící protrže-
ním a shnilý lapač úhořů. 

Horší to je s majetkem, který zůstal 
v dobrém stavu, tedy obytná budova a hos-
podářské budovy, které užívá Bytový pod-
nik. Abych se mohl nastěhovat do jednoho 
bytu ve svém domě (aby mi byl tento vrá-
cen), musel jsem slíbit starostovi, že za-
chovám pečivo pro Ledeč, a to mě stálo 
v prvé fázi 87 tis. Kčs za stroje do pekárny 
(movitý majetek mi nevrátili a musel jsem 
si stroje koupit od pekáren s. p.). Ve druhé 
fázi na mně chtějí 362 tis. Kčs za zvelebení 
obytné budovy. V pekárně jsem chtěl pů-
vodně opravovat pneumatiky a využít tak 
parní pec. 

Zbouraná stodola v Koželské ulici byla 
ohodnocena soudním znalcem na 380 tis. 
Kčs a Městský úřad mi za ni nabízí by-
tovku na sídlišti. Čtyři krávy a tři jalovice 
a pět prasat, které mi vrací ZD Kožlí, budu 
muset dát do té bytovky, nebo je dát zabít 
a chovat na deseti hektarech polí, které 
mi byly též vráceny, zvěř, která ustájení 
a moc sena nespotřebuje (snad daňky, je-
leny a muflony), protože původní hospo-
dářské budovy jsou obsazeny Městským 
bytovým podnikem. Neoprávněně byl ne-
předaný dvůr a dokonce podlaha průjez-
dem mým domem byla vyňata z půdní par-

Odpověďfeditele 
(Pokračování z 3. strany) 

minky mi pak přišla oznámit nejen třídní 
tercie, ale i třídní I.A a III.B. (V mé pří-
tomnosti to pak také třídní učitelky spo-
lečně kolegovi Dřevikovskému sdělily.) 
- Žádnou výpověď jsem mu však nedával. 
O rozvázání pracovního poměru dohodou 
požádal on sám, neboť chtěl odejít ihned. 
Já jsem mu pouze naznačil, a na to jsou 
čtyři svědci, že pro něj na škole nebude 
od nového roku místo, nedojde-li k nápra-
vě. Ostatně smlouvu měl uzavřenou pouze 
na dobu do konce června, protože byl na 
školu přijat na zastupování kolegyně, 
která byla na mateřské dovolené. Naopak, 
do poslední chvíle jsem mu dával mož-
nost, aby na škole zůstal. Řekl mi, že zů-
stane, ale jen za určitých podmínek. Jed-
nou z nich např. bylo, že svou zástupkyni 
nahradím někým jiným a hned také určité 
kolegy navrhoval. Krom toho také striktně 
prohlásil, že v tercii už nadále učit nebude. 

cely a nevrácena, takže v mé budově mi 
patří vrata, sklep a stěny průjezdu na dvůr 
k Městskému bytovému podniku. To bude 
legrace, až ta vrata zamknu. 

S Městským úřadem v Ledči se mi vů-
bec špatně spolupracuje! 

1. Loni mi byla navrácena louka, která 
měla být převážnou částí koupalištěm 
v Ledči (je vyhotoven projekt za 60 tis. 
Kčs). Marně jsem se snažil prosadit 
stavbu koupaliště ve spolupráci s MÚ, 
eventuálně s rybáři. Naopak mi nebylo 
vráceno asi 600 m2 této parcely, kde je 
nasypána hráz, abych si snad nebudoval 
koupaliště nebo rybník sám. 

2. Hodně dlouho jsem byl funkcioná-
řem oddílu ledního hokeje v Havl Brodě, 
kde jsem hlavně pracoval s mládeží. Snad 
právě proto mi kamarádi z oddílu nabídli 
zachovalý, funkční kompresor ze zimního 
stadiónu v H. Brodě a spočítali jsme, že 
by zatím plně postačoval na provoz sta-
diónu v Ledči n/S pro období 
listopad-březen. Zmíněný kompresor byl 
za cenu šrotu a vzhledem k jeho funkčnosti 
ho bylo zaměstnancům ZS Havl. Brod líto 
dát do šrotu. V Ledči se však nenašel ni-
kdo, kdo by mě v této věci podpořil, zvláště 
pak mě mrzí to, že ani za předpokladu, 
že bych tento mrazicí systém zásoboval 
vlastní elektřinou a kompresor zaplatil ze 
svého běžného účtu. Argument, že zanikl 
oddíl ledního hokeje v Ledči není dosta-
čující. Jde přece hlavně o mládež a stá-
vající ZS v Ledči, nebude-li provozován, 
se časem může zbourat. 

Milan Kůrka 
Mlýnská 147 
Ledeč n/S 

- Na takovéto ultimativní požadavky jsem 
pochopitelně přistoupit nemohl a ani ne-
chtěl, tím spíše, že moje zástupkyně koná 
svou práci velmi dobře. - Proto jsem také 
už žádnou mimořádnou pedagogickou ra-
du, o kterou žádal, nesvolával. 

Na rozloučenou od odborové organi-
zace dostal dárek (to považuji za slušnost 
i za oprávněné), ale ani kolegové jemu 
blízcí se ho nemohli zastat, protože si byli 
vědomi jeho nedostatků v práci. 

A závěrem snad už jen k jeho pracov-
nímu úvazku, na který si také naříká. Učil 
to, na co měl aprobaci, tj. chemii a fyziku. 
Krom toho už jen dvě hodiny tělocviku 
(chlapce z II.B), čímž jako mladý muž 
a sportovec musel přece vypomoci, když 
nám na škole v té době chyběl tělocvikář. 
A pokud se týká tří hodin nad povinný 
úvazek (ten je 21 hodin), tak s tím před 
začátkem školního roku plně souhlasil, 
takže „nebyl vedením vtažen do si-
tuace..." Ostatně o úvazcích podle po-
třeby rozhoduje na všech školách ředitel! 
A hodiny navíc mají skoro všichni vyu-

VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ 
A BYTŮ 

Počet obyvatel Ledče n. S. 6 540 
z toho muži 3 225 

ženy 3 315 
z toho ve věku 

0 - 1 4 1505 
produktivním 3 882 
poproduktivním 1153 

Obyvatelé 15 let a starší 5035 
z toho 
žáci, studenti a učni 393 
osoby ekonomicky aktivní 3 611 
nepracující důchodci 1014 
ženy v domácnosti 16 
ostatní 1 

z toho s dokončeným vzděláním 
základním 1373 
učňovským a středo-
školským 3 302 
vysokoškolským 318 
bez školního vzdělání 12 
bez údajů o vzdělání 30 

Obyvatelé ekonom, aktivní 3611 
z toho pracující v odvětví 
zemědělství a lesnictví 266 
průmyslu 1783 
stavebnictví 204 
dopravy a spojů 210 
obchodu 292 
ostatní činnosti 856 

(Okr. statistická správa H.Brod) 

KOVOFINIŠ, a.s. 
Ledeč nad Sázavou 
D08 přijímá pro nově budovanou 
výrobní jednotku „Potravinářské 
kontejnery" pracovníky 
těchto profesí: 
• KONSTRUKTÉR 
• EKONOM 
• TECHNOLOG 
• MARKETINK 
• SEŘIZOVAČE 
• OPRAVÁŘE 
• VÝROBNÍ DĚLNÍKY 
• SVÁŘEČE 
Bližší informace Vám poskytne 
personální oddělení 
a.s.KOVOFINIŠ 
TELEFON 0452/451,461, LINKA 430 

čující. Ale o těchto záležitostech a s tím 
spojených problémech snad už veřejnost 
informovat nemusím. 

Svou odpověď na všechny invektivy 
bych však chtěl už jenom ukončit upozor-
něním na závěr článku, kterým by se měl 
jeho autor také sám řídit, tj., že demokra-
cie musí být skutečně vždy dána poctivým 
přístupem k práci, zodpovědností, prav-
dou a tolerancí! 

V Ledči n. S. dne 20. února 1993 
Dr. Eduard Doubek, ředitel gymnázia 



Typ pro jarní procházku a pro zpestření velikonočních svátků: 
Městské muzeum v Ledči nad Sázavou má svou stálou expozici instalovanou v míst-
nostech ledečského hradu, které jsou přístupny veřejnosti, a to každý den mimo pondělí 
od 8.00 do 16.00 hodin. Muzeum má celkem čtyři výstavní místnosti a jednu pro 
depozitář. Jsou zde soustředěny předměty připomínající historii města, velká numis-
matická sbírka, kvalitní sbírka zbraní, porcelánu, skla, hodin i obrazů z majetku hradu. 

Kdo je to GALATEK? 
Již třetím rokem působí v Ledči nad 

Sázavou obchodní společnost GALATEK 
s. r. o. Společnost založilo a vlastní pět 
ledečských podnikatelů, kteří v roce 1990, 
tehdy ještě jako průkopníci, opustili s. p. 
KOVOFINIŠ a rozhodli se podnikat v ob-
lasti lakoven a příslušenství. 

Po skromných začátcích v budově 
u kostela a posléze v prostorách nad pro-
dejnou dámských oděvů v Čechově ulici 
našla společnost sídlo v bývalém pen-
sionu na Heroldově nábřeží. Zde v pro-
najaté budově je soustředěno sídlo společ-
nosti, její technické a správní zázemí. 

Výrobu zajišťuje spol. GALATEK 
v prostorách bývalé Strojní traktorové sta-
nice, které si též pronajala ke své činnosti. 
Ta spočívá kromě technické, obchodní 
a výrobní i v činnosti zajišťující kompletní 
dodávky lakoven včetně montáže u zákaz-
níků. V současné době zaměstnává spol. 
GALATEK řadu pracovníků a její roční 
výkony dle sdělení jednatele společnosti 
ing. Hýly dosahují částky 70 mil. korun. 
Společnost GALATEK se pro naše město 
stala přínosem hlavně v oblasti pracov-
ních příležitostí a nemalé zdroje přináší 
městu jako daňový poplatník. Jako spon-
zor byla nápomocna při zřizování počíta-
čové pracovny v Domě dětí a mládeže. 
Svými dosavadními výsledky se řadí mezi 
úspěšné firmy a dokazuje ostatním pod-
nikatelům, že to jde, když se chce. 

V GALATEKu zřejmě chtějí! 
-sv-

MUDr. Jaroslava HORÁKOVÁ 
otevřela v březnu 1993 
soukromou i n t e r n í ambulanci 
v prvním patře polikliniky 
ve Světlé nad Sázavou. 

, Ordinační hodiny: 
úterý a čtvrtek: 7.30 - 16.00 
pátek: 7.30 - 15.00 
Zdravotní péče je hrazena 
prostřednictvím 
Všeobecné zdravotní pojišťovny. 
Přímý přístup pacientů možný. 

Dík sponzorům 
Děkujeme vedení firmy GALATEK za 

zakoupení programového vybavení pro 
nové počítače, které využívají členové zá-
jmových útvarů DDM a ostatní žáci ZŠ 
v Ledči n. S., kteří v rámci výuky navště-
vují počítačovou pracovnu v našem škol-
ském zařízení. 

V době, kdy se školám a školským za-
řízením nedostává finančních prostředků, 
je tento způsob pomoci pro naší práci pří-
nosem. Tento vklad se možná vrátí, až do 
této firmy nastoupí pracovníci, kteří své 
první znalosti při práci s počítačem získali 
právě u nás v kroužku programování. 

M. Hánečka 
ředitel DDM 

Městské kulturní 
středisko Vás zve: 
od 6. dubna na prodejní výstavku 
k jarním svátkům. K dispozici bu-
dou tradiční výrobky (perníčky, 
květinová výzdoba, dečky, kras-
lice), které vhodně doplní sváteční 
atmosféru Vašeho domova o veli-
konocích. 

-ok-

Daň z nemovitostí 
• Kód KU 679712 -
Upozornění občanům! 
Pokud už nyní budete vyplňovat 
přiznání daní z nemovitostí, upo-
zorňujeme Vás, že identifikační 
číslo katastrálního území č. 15 pro 
Ledeč nad Sázavou je následující: 
KÓD KU 679712 

-ok-



Zmizelá Ledeč 
Rozhledna 

Na vrcholu lesoparku Šeptouchov 
byla dne 11. října 1937 slavnostně 
otevřena veřejnosti rozhledna. Její 
stavba trvala od srpna do října t. r. 
Celou stavbu projektovala a vedla le-
dečská firma Václava Samce. Sta-
vební dříví, ze kterého byla roz-
hledna postavena, daroval městu vel-
kostatek bývalé Tereziánské nadace. 

Výška rozhledny byla 21 metrů 
a stála v tehdejší měně 43 000 Kč 
mimo darované dřevo. Celý náklad 
byl uhrazen sbírkami a dary občanů 
i příznivců našeho města. Z roz-
hledny byl nádherný rozhled na 
město a Posázaví, ale i na hrad Lip-
nici a do Podhradí. Dole v rozhledně 
by l i malý bufet s občerstvením a pro-
dejem suvenýrů i pohlednic. 

V roce 1959 ustoupila rozhledna 
stavbě televizního převaděče, který 
má dodnes význam pro přenos te-
levizního signálu 1. a 2. televizního 
programu do centra města. Bohužel 
se stavbou televizního převaděče ne-
byla obnovena bývalá věž rozhledny. 

A jak vypadá lesopark Šeptouchov 
dnes? Část lesa je vykácena, lavičky 
a altánky jsou poškozené, cesty leso-
parkem neudržované. Nejsou obno-
veny ani schůdky k vrcholu lesopar-
ku. Krasová jeskyně pod Šeptoucho-
vem je veřejnosti nepřístupná. Není 
to škoda?! 

František Pleva 

Kvalifikovaná rehabilitační 
pracovnice 
OLGA RÝDLOVÁ 
Vám nabízí v a. s. KOVOFINIŠ 
Ledeč n. S. tyto služby: 

MASAZE 
- reflexní i tlakové 
- klasické i sportovní 
- měkkou technikou 

VODOLÉČBU 
- vířivé koupele 
- podvodní masáž 

ELEKTROLÉČBU 
- na bolesti v zádech 
- na záněty žil a kloubů 

KONDIČNÍ CVIČENÍ 
CVIČENÍ SKOLIÓZ 
A VADNÉHO DRŽENÍ TĚLA 
U DĚTÍ 

III. 

Bližší informace získáte 
v a. s. KOVOFINIŠ Ledeč n. S., 
středisko rehabilitace. 
Telefon: 0452/451, linka 231 

TĚŠÍM SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU! 

Program kina 9 DUBEN 1993 
1.4. VETŘELEC 3 - film USA 
(17.30) Poslední bitva vzplála. 
(19.30) Vetřelec v útoku. 
3.-4.4. CANDYMAN - f i lm USA 
(20.00) Vzrušující horor. 
7. 4. BLÁZNIVÁ KOMEDIE 2 
(18.00) Volné pokračování úspěšné 
(20,00) italské komedie. 
10.-11.4. SLÍDILOVÉ - f i lm USA 
(20.00) Kriminální komedie. 
12.4. SÁM DOMA 2 - film USA 
(18.00) Malý Kevin opět sám. 
14. 4. OPERACE CORNED BEEF 
(20.00) Francouzská filmová kome-

die. 

15.4. PŮLNOČNÍ PODRAZ - U S A 
(18.00) Napínavá sázka, velké pení-
(20.00) ze, nekalé úmysly. 
17.-18.4. HOFFA - film z Detroitu. 
(20.00) Vzrušující příběh USA. 
20. 4. PRETTY WOMAN-f i lm 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. 
27.-28.4. MÉ JMÉNO JE MISERY 
(20,00) Skvělý vzrušující film. 

Změna programu vyhrazena. -mks-
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