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nám právě započal. Čtvrtý rok ekono-
mické reformy, třetí rok našich novin 
a poslední funkční rok současného zastu-
pitelstva. Rok 1994 bude totiž opět rokem 
komunálních voleb a snad i rokem re-
formy státní správy. Na jeho sklonku při-
stoupíme opět k volebním urnám a svým 
hlasem budeme účastni samosprávy na-
šeho města, abychom měli o pár měsíců 
později opět koho kritizovat a na koho 
nadávat. Nové zastupitelstvo bude snad 
mít na co navázat, bude mít možná i šanci 
mnohé napravit či dokončit a bude mít, 
doufám, i větší důvěru svých voličů. Na-
děje vkládané do nových komunálních 
voleb a do reformy státní správy se však 
naplní pouze za předpokladu obnovení 
důvěry mezi lidmi, ochoty pomoci blíž-
ním v nouzi a vzkříšení dobrých soused-
ských vztahů. Neboť: 

„Angažovat v pomoci druhým je zákla-
dem sociální etiky. Teprve v takovém pří-
padě, kdy „ sousedská pomoc " selže nebo 
nestačí, je nutno vyžadovat zásah větší 
společenské jednotky. Sociální reforma 
nemůže nikdy přinést žádoucí úspěch, 
omezí-li se pouze na centrálně zaváděná 
opatření, bez aktivní účasti na indivi-
duální a místní úrovni, kde se rozhoduje 
o tom, zda změny budou skutečně uvedeny 
v život." 

Apeluji proto na všechny dobré lidi, 
kterých je mezi námi stále dost, nenechte 
se otrávit škarohlídy a závistivci, nepod-
léhejte malomyslnosti a neztrácejte víru 
v člověka. Vždyť dobrý člověk ještě žije. 
A jemu patří naše 

PF 1994 
Stanislav Vrba 

ZMĚNY V MESTSKE RADE 
Poslední zasedání Městského zastupitelstva v Ledei nad Sázavou v roce 1993 

se uskutečnilo 14. prosince 1993 od 16.00 hodin v Městském kulturním středisku. 
Na programu bylo schválení vyhlášky města o likvidaci odpadů a čistotě města 
a změny vyhlášky č. 2/93 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů 
MŠ a školních družin. Dále projednání majetkoprávních úkonů města, týkajících 
se odprodeje a směny pozemků a také volba nového člena městské rady, ze které 
na vlastní žádost odstoupil MUDr. František Vyroubal. Důvodem jeho odstoupení 
z funkce člena městské rady a také ředitele Zdravotnických zařízení v Ledči nad 
Sázavou byl jeho nesouhlas s postupem městské rady v otázce dalšího využití 
budovy polikliniky, nemocnice a rozestavěné budovy LDN v Háji a zřejmě i ostrá 
kritika jím předložené koncepce zdravotnictví hlavně ze strany poslanců za ODS 
na pracovním zasedání MZ dne 23.11.1993. Městské zastupitelstvo 15 hlasy zvolilo 
novým členem městské rady paní Martu Vrzáčkovou ze Sdružení nezávislých kan-
didátů, pracovnici podnikové kontróly v a. s. KOVOFINIŠ, funkcionářku TJ KO-
VOFINIŠ a aktivní členku komise pro občanské záležitosti při MÚ. 

Toto zasedání MZ se stalo osudným pro člena MZ a ředitele Technických služeb 
města Ledče n. S. pana Rudolfa Severu, který byl pár hodin po skončení jednání 
na cestě k domovu zřejmě brutálně napaden neznámým útočníkem a s těžkým 
zraněním byl v nočních hodinách převezen do nemocnice v Hradci Králové. Nejen 
členové městského zastupitelstva, ale i ledečská veřejnost jsou tímto případem 
značně pohoršeni a očekávají s netrpělivostí vyšetření této smutné události. Příčina 
zranění, případný motiv útočníka a jeho totožnost nebyly v době uzávěrky tohoto 
čísla LN známy. 

V závěrečné diskusi vyzval člen MZ pan Jan Hálek přítomné členy předsta-
venstva a. s. KOVOFINIŠ o podání informace o situaci v největším ledečském 
podniku a o jeho případném vývoji v roce 1994, neboť město Ledeč n. S. je jeho 
akcionářem. Na tuto výzvu reagoval ředitel a. s. KOVOFINIŠ ing. Petr Mainer 
slovy: „Další osud a. s. KOVOFINIŠ závisí od počtu zakázek, které se podaří 
získat. Probíhá řada jednání se zahraničními partnery, z nichž někteří mají zájem 
na vytvoření společných podniků. Jmenovat tyto partnery z pochopitelných důvodů 
nemohu. Současná nelehká situace a. s. KOVOFINIŠ je odrazem malé výkonnosti 
některých pracovníků. S těmi, kteří nepodávají požadovanou výkonnost, se bu-
deme muset rozloučit. Dojde tedy k dalšímu snižování počtu zaměstnanců, které 
vsak nebude až tak drastické. Přítomní členové MZ, zaměstnanci a. s. KOVOFI-
NIŠ, toto volně tlumočené vyjádření ponechali raději bez komentáře. 

K některým projednávaným bodům z prosincového zasedání MZ v Ledči n. S. 
se vracíme uvnitř listu. -sv-

KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ SPÁDOVÉ OBLASTI LEDEČSKA 
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A. Ambulantní služby 
a) praktic. lékař pro dospělé (rodinný 

lékař) 
b) praktický lékař pro děti 
c) praktický zubní lékař 
d) odborný lékař 
Tyto služby ponechat volně privatizo-

vatelné, konkurenční, zasahovat pouze 
cestou vhodného pronájmu, upřednostňo-
vat ty služby, které je v zájmu spádového 
území vytvořit. Především u odborných 
lékařů situovat jejich umístění v návaz-
nosti na nemocnici. Rozsah poskytova-
ných odborných služeb udržet v dosa-
vadní šíři: oční, kožní, neurologie, psy-
chiatrie, interna, chirurgie, gynekologie, 
ortopedie, psychologie, plicní, alergolo-
gie, diabetologie. Pokud budou ordinace 
odborných lékařů součástí nemocnice, 

není nezbytné zdvojovat ambulanci chi-
rurgickou, internistickou a gynekologic-
kou. 

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMO-
C I - LSPP 

LSPP praktických lékařů zajišťovat 
centrálně v součinnosti s dopravní služ-
bou a komplementem pro spád Ledečska 
a Světelska. 

LSPP zubních lékařů zajišťovat v sou-
kromých ordinacích systémem rozpisu 
služeb lékařů pracujících ve spádovém 

RYCHLÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC -
RZP 

Tuto službu bude nutno v krátkém času 
vybudovat jako součást JIP (jednotky in-

tenzivní péče) s potřebným personálním 
vybavením. 

KOMPLEMENT 
Velkým ekonomickým a organizačním 

přínosem by bylo vybudování centrálního 
komplementu v dosahu všech zaintereso-
vaných subjektů. Vzhledem k vysokým 
finančním nárokům na vybavení (stávající 
bude nutno v krátké době obnovit) by tyto 
služby měla poskytovat nemocnice. 

LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZI-
KÁLNÍ LÉČBA 

Kromě soukromých zařízení nutno po-
čítat s vybudováním rehabilitačního cen-
tra s odpovídajícím vybavením moderní 
technikou a prostory v nemocnici. 

(Pokračování na 3. straně) 



• Dle údajů centrální evidence občanů 
mělo město Ledeč n. S. počátkem roku 
1993 celkem 6 451 občanů v tomto slo-
žení: 

do 10 let . 928 
10-18 let 854 
18-60 let 3 689 
60-80 let 875 
nad 80 let 105 

CELKEM 6 451 

I N F O R M A Č N Í s e r v i s 

• Z pohledu do vrstevnicové mapy na-
šeho města lze kopcovitý terén, na kte-
rém se město rozprostírá, vyjádřit čí-
selně takto: 

STALA SLUŽBA - 1 5 0 
Jak už jsme vás informovali v říjnovém 

čísle Ledečských novin, bylo pracoviště Po-
žární stanice v Ledči nad Sázavou do vy ba-
veno vozidlem na záchranné práce JEEP 
CHEROKEE. Jeho dodání a zakoupení 
zajistila Okresní správa sboru PO Havl. 
Brod. 

Odl. 11. 1993je připraveno vozidlo s vy-
cvičenou posádkou na výjezd. Každému, 
kdo se dostane do situace ohrožení života 
a zdraví při požáru, vyproštění u dopravní 
nehody, při sesuvu materiálu, záchraně z hlu-
bin, výšek a ostatních událostech krajní nou-
ze, poskytne pomoc STÁLÁ SLUŽBA vý-
jezdové jednotky požární ochrany, kterou si 
můžete přivolat tísňovým voláním 150. 

Vozidlo je pro tyto účely vybaveno po-
třebným vyprošťovacím, zvedacím, hasicím 
zařízením i sorbčními materiály na uniklé 
produkty, zdravotními pomůckami pro první 
pomoc a jiným pomocným zařízením. Veli-
tel zásahu rozhodne o použití ostatní tech-
niky dle charakteru oznámené události. 
Služby spojené s hašením požárů, vyprošťo-
vání osob, otevírání uzamčených prostorů 
jsou bezplatné. 

Pouze činnost, která nesouvisí s tísní a je 
předem s velitelem požární stanice projed-
nána, lze provést dohodou o úhradě. 

HASIČI 

ROHULE PRODANA 
Rekreační středisko akciové společ-

nosti KOVOFINIŠ na Rohuli, budo-
vané po desetiletí z prostředků FKSP, 
na kterém řadoví zaměstnanci Kovofí-
niše odpracovali i stovky brigádnických 
hodin, bylo prodáno! Stalo se tak z roz-
hodnutí představenstva a. s. Kovofíniš, 
které vzhledem k většímu počtu zájem-
ců, se rozhodlo použít k výběru kupce 
„obálkovou" metodu. Tohoto výběru se 
zúčastnili čtyři zájemci, a to tři fyzické 
osoby a jedna právnická osoba. Tou 
byla ZO OS KOVO KOVOFINIŠ, 
a. s., která předložila druhou nejvyšší 
nabídku 4,25 mil. Kč. Chtěla touto ces-
tou zachránit rekreační středisko pro 
zaměstnance KF. Přednost však dostala 
nabídka vyšší (4,7 mil. Kč), což bylo 
v souladu s vyhlášenými podmínkami 
tohoto řízení, mezi nimiž bylo kromě 
nabídnuté ceny a platebních podmínek 
i ustanovení kupní smlouvy o předkup-
ním právu a. s. KOVOFINIŠ v případě 
dalšího převodu nemovitostí do dvou let 
po jejich prodeji. Až posud by bylo vše 
v pořádku. A bylo by i v případě, kdyby 
kupní smlouva byla uzavřena s vítězem 
soutěže. Jenže vítěz soutěže, který se do 

ní přihlásil dne 28. 11. 1993, předložil 
plnou moc datovanou dnem 29. 11. 
1993, že rekreační středisko kupuje pro 
jiného zájemce. Tato „maličkost", díky 
které byla nakonec část rekreačního za-
řízení prodána zájemci, jenž se umístil 
v soutěži až na třetím místě, a zbývající 
část fyzické osobě, která se soutěže ne-
zúčastnila vůbec, nebyla při otvírání 
nabídek dne 30.11.1993 prezentována. 
Naopak. Zmíněná nejvyšší nabídka 
byla předložena fyzickou osobou a stej-
ným způsobem jednal i její předklada-
tel, tj. jednal sám za sebe. 

Připočteme-li nedodržení práva 
spolurozhodování o majetku a. s. poří-
zeném z FKSP, které ZO OS KOVO 
přiznává právoplatně uzavřená kolek-
tivní smlouva z roku 1993, cítí se ZO 
OS KOVO, jako účastník soutěže 
a partner a. s., podvedena. Rekreační 
středisko, které se v první vlně priva-
tizace podařilo uhájit pro a. s. KOVO-
FINIŠ, je předložením „sichrnabídky" 
pryč. Pryč je ale také důvěra zaměst-
nanců v současné vedení a. s. 

Sázava u Piků 348,9 m n. m. 
Husovo nám. 353,6 m n. m. 
Lipová ul. 366,6 m n. m. 
Haškova ul. 360,0 m n. m. 
Stadion TJ 354,2 m n. m. 
Hrad 374 m n. m. 
Vrchol hradní věže 410 m n. m. 
Barborka MŠ 370 m n. m. 
Šeptouchov 422 m n. m. 
Vrchol převaděče 445,5 m n. m. 
Pod Stínadly 400 m n. m. 
Severka 410 m n. m. 
Stínadla 420 m n. m. 
Internát SOU 386 m n. m. 
Hutní ul. 395 m n. m. 
ČSAD 400 m n. m. 
Autoservis 430 m n. m. 

• Městská rada schválila zřízení nového 
odboru kultury a školství na MÚ v Ledči 
n. S. Od 1. 1. 1994 se pracovníky tohoto 
odboru stávají zaměstnanci MKS pan O. 
Kubát a paní Kluchová. 

• Společnost NOPO Samarytán, s. r. o. 
založená skupinou ledečských lékařů 
požádala MZ o odprodej části pozemku 
mezi městským kinem a sokolovnou 
k výstavbě domu s ordinacemi praktic-
kých lékařů. 

• V 52. týdnu t. r. byla opět po provedené 
rekonstrukci vozovky a kanalizace zprů-
jezdněna ulice 28. října vedoucí od poli-
kliniky ke kartáčovně. Původně stano-
vený termín dokončení rekonstrukce byl 
překročen o více jak měsíc. 

• Městská rada obdržela nabídky více 
jak tří firem na provedení asanač-
ních prací v rodinných domcích typu 
START zamořených radonem, které 
město vykoupilo od původních majite-
lů. Zájem o koupi těchto domků pro-
jevili i někteří ledečtí občané. 

• Městské zastupitelstvo v Ledči n. S. 
schválilo odprodej pozemků z majetku 
města v areálu bývalého autoservisu spo-
lečnosti RALCO, s. r. o. Jedná se o po-
zemky o celkové rozloze 651 m2. 

- sv-
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(Pokračování z 1. strany) 

DOPRAVNÍ SLUŽBA 
Dopravní službu řešit: 
a) privátně - soukromá společnost 
b) součást ZZ - doprava materiálů 

doprava osobní 
c) státní - rychlá záchran, pomoc 

B. NEMOCNICE 
Vybudovat nemocnici tzv. malého typu se 

třemi základními odděleními: 
- interna + LDN 
- chirurgie 
- porodnicko-gynekologické odd. 

v rozsahu stávajícího lůžkového fondu 90-100 
lůžek a za předpokladu spádového území cca 
30 000 obyvatel. Cílem nemocnice je zabez-
pečit odpovídající služby základních oborů, 
ale i hospitalizaci nemocných dle potřeb a pod 
vedením odborných lékařů příbuzných oborů 
(interních, chirurgických), pokud k tomu není 
třeba speciálního vybavení či služeb. 

Silné poryvy větru bičovaly do okna na-
šeho třípokojového bytu. Byla sobota 
2. října a já usilovně bušil do klávesnice 
vypůjčeného notebooku. Doma Halikan -
venku hurikán, napadlo mě, když jsem se-
stavoval další číslo Ledečských novin. 
Každý měsíc této práci věnuji jeden z ví-
kendů, abych obdržené příspěvky uspořá-
dal do textových souborů požadovaných 
tiskárnou, provedl jejich korektury 
a navrhl rozmístění na jednotlivých strán-
kách. V pondělí měla být disketa s upra-
venými soubory v tiskárně. Vzrostlé břízy 
před naším domem urputně vzdorovaly 
větrným poryvům a okenní křídla hrozila 
rozvalením, když náhle kolem páté hodiny 
odpolední zazvonil domovní zvonek. Za 
dveřmi stál soused z přízemí našeho domu 
se zprávou, že silný vítr poškodil plecho-
vou střechu našeho „ věžáku " a ta trčí nad 
domem jak námořní plachta. Je potřeba 
něco podniknout, aby se uvolněné ople-
chování nezřítilo do ulice na zaparkované 
automobily, či, nedej bože, na chodce 
a děti. 

Nechal jsem noviny novinami a vyrazil 
po schodišti ke vstupu na střechu. Ten 
však byl dobře uzamčený a, jak jsem ná-
sledně zjistil, po výměně zámku neměl ni-
kdo v domě od dveří na střechu klíč. Vy-
pravil jsem se tedy vyhledat pomoc. Nej-
prve pěšky do kotelny, následně autem za 
pohotovostní službou, kterou jsme však 
doma nezastihli, za vedoucím podniku 
Služby, kde jsme dopadli stejně, za jeho 
mistrem, až jsme skončili u bytové tech-
ničky MU, paní Vávrové. Ta s námi v mojí 
škodovce ochotně dojela pro klíče na MÚ 
a poté i pro pomoc. Po šesté hodině ve-
černí jsme se tak konečně dostali na stře-
chu našeho domu, kde pan Písařík a pan 
Vopěnka ve skutečně nebezpečných pod-
mínkách provedli provizorní zajištění 
utrženého oplechování střechy. Zanechal 

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA 
NEMOCNICE 

a) Lůžková část: 
1. Diagnostickoterapeutické odd. interního 

zaměření: 
30-35 lůžek (10 pediatrie) 

2. Léčebna dlouhodobě nemocných 
30-35 lůžek 

3. Terapeutické odd. (chirurgie) (břišní, orto-
pedie, ORL) 
20-25 lůžek 

4. Porodnicko-gynekologické odd. 
10-12 lůžek 

5. Jednotka intenzivní péče - JIP pro celou 
nemocnici 

b) Diagnostická část: 

1. Radiodiagnostické oddělení 
2. Oddělení klinické biochemie a hematolo-

gie 
3. Krevní banka 

jsem je na střeše a ujížděl do Leštiny u Sv. 
k vlaku, kde na mne od třičtvrtě na šest 
čekala po návratu z Hradce Králové moje 
manželka. Byla navštívit ve vězení býva-
lého spolupracovníka, mladého chlapce, 
který skončil ve vazbě díky alkoholu a zby-
tečným výtržnostem. Tam ho již jeho ka-
marádi nenavštěvovali. U Prosíček jsem 
vzal stopaře. V takové psotě se vydat pěšky 
do Kynic byl nerozum. Na zpáteční cestě 
jsem v lesíku nad Hradcem zastavil dal-
šímu nešťastníkovi. Svoje Erko tlačil 
v potu tváře a bez kapky benzínu v nádrži 
na vrchol hradeckého kopce. Daroval 
jsem mu dva litry benzínu z kanystru 
a ujížděl k domovu. Do Ledče jsem se do-
stal po sedmé hodině. Svoje auto jsem ra-
ději zaparkoval o pár desítek metrů dále, 
než mám ve zvyku, a šel obhlédnout stře-
chu našeho domu. Poryvy větru dosud 
uvolněné oplechování nebezpečně nad-
zvedávaly, ale okraj oplechování byl již 
pomocí drátů přichycen ke stožáru na řím-
se. Zkontrolovali jsme ještě jednou toto 
provizorní přichycení a v osm hodin večer 
jsem se s pocitem prospěšnosti vrátil k re-
dakční práci na Ledečských novinách. Na 
kutě jsem se dostal až hodinu po půlnoci. 
Vítr se již utišil a začínalo pršet. Z ulice 
se ozývaly opilé hlasy omladiny. V neděli 
ráno byl již naprostý klid. Pouze polá-
mané větve a převrácené popelnice svěd-
čily o síle včerejšího vichru. Střecha nad 
naším domem přečkala noc bez další 
úhony a ochránila nás i před deštěm. Zby-
tečnějsem se strachoval i o naší škodovku, 
mohl jsem ji klidně nechat stát před do-
mem, byla by v bezpečí. Určitě větším, 
než u Severky, kde jsem jí ráno našel bez 
zpětných zrcátek a s vypuštěnými koly. Co 
nedokázaly přírodní živly, zvládl svým 
„dobrým skutkem" nějaký „silák". Zda-li 
pak měl ze svého skutku taky dobrý pocit?! 

-sv-

c) Oddělení léčebné rehabilitace a fyzikální 
léčby 

d) Ambulantní část 

Zabezpečení specializovaných vyšetření 
pro hospitalizované i ambulantní pacienty 
v rozsahu interního, chirurg, a gynekolog, od-
dělení, pediatrie: (endoskopie, sonografie, 
specializovaná vyšetření kardiografická, cév-
ní, vyšetření ultrazvukem, cytologie apod.) 

Ambulantní prostory uspořádat tak, aby 
v nich mohli, byť jen na omezený úvazek či 
dobu, pracovat i další odborníci dle potřeb ne-
mocnice. 

Dále předložená koncepce obsahovala po-
žadavky na personální zajištění jednotlivých 
oddělení lékaři, střednězdravotními a THP 
pracovníky a administrativou. Tato koncepce 
byla na pracovním zasedání MZ dne 23. 11. 
1993 podrobena kritice, označena za nereál-
nou a MUDr. Pavlíčkem dokonce i za nekva-
lifikovaně zpracovanou. 

Z pohledu laika jí lze vytknout pouze neu-
vedení časového horizontu a termínového po-
stupu budování jednotlivých oddělení, což dle 
mého názoru zapříčinilo její nepřijetí. 

-sv-

Změna vyhlášky 
Po konzultaci přijaté vyhlášky o pří-

spěvku na částečnou úhradu neinvestič-
ních nákladů na provoz MS a školních 
družin na Školském úřadě v Havl. Brodě 
schválilo MZ změnu přijaté vyhlášky 
s tím, že se ruší příspěvek na školní 
kluby a snižuje příspěvek na školní dru-
žiny na částku 10 Kč měsíčně. Splatnost 
příspěvku se posouvá na 15. den v mě-
síci. Změna vyhlášky nabývá účinnosti 
dnem 1. 1. 1994. 

- sv -

Štědrý den v Háji 
Čas vánoční, čas lásky a pokory jsou ob-

čas nuceni někteří z nás trávit mimo své 
bližní a domovy. Důvodem bývá většinou 
plnění pracovních povinností, pohotovost 
a někdy i nemoc. Nejen námořníci na lodích, 
polárníci v polárních stanicích, piloti v le-
tadlech, hlasatelky a kameramani v televiz-
ním studiu, ale také pacienti a ošetřující per-
sonál v nemocnicích vzpomínají ten den na 
své bližní mimo svůj domov. 

V nemocnici v Háji na oddělení LDN zů-
stalo na Štědrý den celkem 24 pacientů. 
Službu vykonávající sestřičky jim připravily 
společné posezení u vánočního stromku 
a stolu, na kterém nechyběla tradiční vá-
noční večeře - rybí polévka a smažený kapr. 
Za doprovodu magnetofonu si s pacienty za-
zpívaly vánoční koledy a předaly jim balíčky 
sladkostí. Pozvání ke společnému posezení 
přijímali pacienti různě. Někteří dali před-
nost samotě, jiní se naopak nechali ke svá-
tečnímu stolu dovést na pojízdném křesle. 
Dojetí pacientů a jejich vděčné pohledy byly 
organizátorkám vánočního posezení dosta-
tečnou odměnou. -sv-

Dobré skutky 



Ledečské jeskyně 
Největší ledečská jeskyně byla náhodně 

objevena koncem dvacátých let při kopání 
základů na chlívek u domku pod šeptou-
chovskými skalami. Vznikla na poruchách 
severojižního směru, v plošné, nepříliš roz-
lehlé čočce krystalického vápence, uložené 
v pararulách. Při vývoji se uplatnila i ko-
roze vápenců a řícení rozleptaných partií. 

První větší průzkum byl proveden dr. M. 
Homolou z Národního muzea v Praze 
v roce 1943. Další průzkum byl pak pro-
veden v roce 1956, 1962-1964. Jsou zde 
známé dvě chodby se třemi jeskyněmi. 
V hloubce 30 m, dnes po schodech pří-
stupné jeskyně, je jezírko velikosti 2x6 
metrů s největší hloubkou 2 metry. Jezírko 
je podle posledních průzkumů spojeno s ře-
kou Sázavou. Koncentruje se zde voda puk-
linami z širokého okolí. Jakostní voda z to-
hoto jezírka byla v minulých letech doplňo-
vána do městského vodovodu. Další pří-
stupná jeskyně je prostornější a suchá, ve 
třetí je též voda. Některé komíny vedoucí 
z těchto jeskyní jsou doposud neprozkou-
mané. Kvalitnější krápníková výzdoba, 
kterou jeskyně měla, vzala za své prvními 
objeviteli. Zbyly zde však krásné krápní-
kové záclony. 

Druhá velká vápencová jeskyně je na 
Hůrce, pod internátem SOU, v nadmořské 
výšce 381,3 m. Dnes je však vchod do ní 
zasypán. Je zde 135 metrů dlouhá a 4 m vy-
soká chodba, která je rozdělena na pět vyš-
ších a rozlehlejších prostor, oddělených od 
sebe průchody. V nejnižší části jeskyně se 
nalézají malá jezírka, ze kterých vytéká 
krasový pramen. Ten má Na potoce vydat-
nost 0,2 l/s. Voda je pitná. Jeskyně byla 
uměle vyklizena v letech 1928-1932 
a zpřístupněna. Bylo sem zavedeno rovněž 

elektrické osvětlení. Krásně osvětlené 
stěny z tvrdších hornin a v prasklinách usa-
zený vápenec byly nevídanou podívanou. 
Jsou zde i některé neprozkoumané chodby, 
z nichž některé vedly snad i do sklepů domů 
ve městě. Jeskyně byla v minulosti často 
využívána jako úkryt. 

Třetí jeskyně (podle posledních prů-
zkumů asi pokusná štola při hledání stříbra) 
leží v parčíku před hlavním vchodem do 
hradu. Patnáctimetrová chodba se svažuje 
k severu. Výška je od 1 do 3 metrů. Zasy-
paná chodba na konci měla také v minulosti 
končit v některém sklepě v Pivovarském 
údolí. 

Naproti hornímu jezu, ve skále pod hra-
dem, těsně u silnice, je částečně zavalený 
vchod do umělé štoly. Byl zde také v mi-
nulosti uskutečněn pokus o těžbu stříbra. 
Zřejmě bez velkého úspěchu. Za druhé svě-

Kdo je to Marius Pedersen? 
A/S Marius Pedersen je přední dánskou 

společností, která se zabývá především mo-
derními metodami hospodaření se všemi 
druhy odpadu. Firma byla založena v roce 
1925 jako společnost pro výstavbu silnic 
panem Marius Pedersenem. A/S Marius Pe-
dersen je akciovou společností a její akcie 
jsou od roku 1987 volně prodejné na ko-
daňské burze. 

A/S Marius Pedersen nabídla své mno-
haleté zkušenosti i finanční zdroje Konsor-
ciu okresních a městských úřadů z oblasti 
Hradce Králové, Pardubic a Chrudimi, 
které si vytklo za cíl najít cestu z velmi 
špatného stavu, ve kterém se na území to-
hoto velkého regionu nacházelo nakládání 
s odpady. Společně s A/S Marius Pedersen 
tak bylo ustanoveno celkem šest akciových 
společností, z nichž a. s. Marius Pedersen 
má sídlo v Hradci Králové, Bohemian 
Waste Management, a. s. taktéž, další spo-
lečnosti vznikly na Moravě v Otrokovicích, 
Opavě, v Chlebičově a také v Trutnově 
(Horní Labe, a. s.). 

Z akcí dosud realizovaných na území ČR 
je největší ukončenou akcí skládka Chva-
letice, která si v 1. etapě vyžádala investiční 
náklady 42 mil. Kč. Je v provozu od 1. 3. 

1993, přičemž stavba byla zadána 15. úno-
ra, zahájena 1. srpna a kolaudována 23. pro-
since, vše v roce 1992. Skládka ve Chva-
leticích samozřejmě splňuje požadavky zá-
kona o odpadech a její celková kapacita je 
2 mil. tun TKO. Spolu s touto skládkou 
byl zahájen provoz i na skládkách v Ná-
hořanech, Radešově, připravují se skládky 
v Otrokovicích, Opavě a Chlebičově. 

Městské zastupitelstvo schválilo v září 
tohoto roku přijetí nabídky a. s. Marius Pe-
dersen na zřízení překladiště domovního 
odpadu na skládce TKO Rašovec s násled-
ným odvozem odpadu v kontejnerech na 
skládku do Chvaletic. Nejpozději do 31. 7. 
1996 totiž musí mít všechna města a obce 
v České republice zabezpečeno splnění po-
žadavků zák. č. 238/1992 Sb., tj. ukládání 
domovního odpadu na zajištěné skládce. 
Mimoto zůstává město Ledeč n. S, i akcio-
nářem společnosti CDW, a. s., která měla 
zájem působit v oblasti Českomoravské vy-
sočiny. Přesto ale do poloviny roku 1994 
bude domovní odpad z ledečského regionu 
zřejmě stále ještě ukládán na Rašovci. 

(Z propagačních podkladů a. s. Marius Pe-
dersen sestavil -sv-) 

tové války byl záměr použít štolu k proti-
letadlovému úkrytu. 

Poslední vápencová jeskyně v Ledči se 
nachází jižně od Habrku. Jedná se o sva-
hovou jeskyni dlouhou 12 metrů, směřující 
kjihu. Při výzkumu dr. Homoly v roce 1948 
byly v jeskyni nalezeny úlomky neolitické 
keramiky. 

(František Pleva: Ledeč nad Sázavou 
a okolí) 

EKONOMICKÁ STRIKACI TECHNIKA 
spol. s r. o. 

584 01 Ledeč nad Sázavou 

Firma zabývající se výrobou 
zařízení pro povrchové úpravy 

vypisuje 

KONKURS 
na místo referentů a manažérů 

do prodejního oddělení a marketingu. 

Požadujeme: 
- předpoklady pro organizační 

a obchodní činnost, 
- znalost angličtiny nebo němčiny 

vítána. 
Uzávěrka přihlášek do 20. 1. 1994. 

Písemné nabídky zasílejte na 
adresu: EST, s. r. o. Podolí 1237 

personální oddělení 
584 01 Ledeč nad Sázavou 

ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENI 
Ledeč nad Sázavou 

vypisují 

výběrové řízení 
na obsazení funkce 

VRCHNÍ SESTRY 
v nemocnici s LDN v Háji 

Kvalifikační předpoklady podmínkou. 
Nástup k 1. 3. 1994. 
Písemné nabídky zasílejte do konce ledna 
na adresu: ZZ Ledeč nad Sázavou 

personální pracovník 



Vyhláška č. 4/93 o likvidaci odpadu a čistotě města 

Čl. 1 
Domovní odpad 

1. Za domovní odpad se považuje: 
a) domovní odpad z domácností, 
b) ostatní odpad podobný domovnímu 

odpadu, 
c) uliční smetky, odpad ze zeleně. 

2. Za domovní odpad se nepovažuje 
a) zvláštní odpad, který je škodlivi-

nou, nebo který má významné ne-
bezpečné vlastnosti pro člověka 
nebo pro životní prostředí, může 
být též nebezpečným odpadem (zá-
řivky, baterie, plechovky od barev 
a ředidel atd.) 

b) odpad vznikající v provozovnách 
při podnikání právnických nebo fy-
zických osob, který nelze umístit do 
popelových nádob a není podobný 
domovnímu odpadu. 

Čl. 2 
Shromažďování domovního odpadu 

1. Domovní odpad se ukládá do sběrných 
nádob tak, aby je bylo možno řádně 
uzavřít a odpad z nich při manipulaci 
s nimi nevypadával. 

2. Zakazuje se: 
a) odkládat odpady mimo sběrné ná-

doby, 
b) dávat do sběrných nádob odpad 

uvedený v čl. 1 odst. 2 a dále pak 
např. žhavý popel, a další odpad 
jako např. zemina, stavební suť, ka-
mení, cihly, uhynulá zvířata, vá-
noční stromky apod., 

c) využívat sběrných nádob k jinému 
účelu, než k ukládání domovních 
odpadů. 

Čl. 3 
Sběrné nádoby 

1. Sběrnými nádobami na území města 
jsou typizované popelové nádoby o ob-
sahu 110 1. 

2. Vlastník nemovitosti (dále jen „vlast-
ník") zajistí sám nebo prostřednictvím 
oprávněné osoby dostatečný počet 
sběrných nádob. 

3. Vytříděný domovní odpad podle druhu 
je shromažďován v k tomu určených 
sběrných nádobách. 

Čl. 4 
Stanoviště sběrných nádob 

1. Sběrné nádoby se umísťují na stálých 
stanovištích pro ně vyhrazených tak, 
aby nezpůsobovaly hygienické nebo 
estetické závady, byly dobře přístupné 
při jejich naplňování, vyprazdňování 
a odvozu. 

2. Stálé stanoviště sběrných nádob určuje 
vlastník v dohodě s vlastníkem pozem-
ku, je-li domovní odpad odvážen 
oprávněnou osobou, též v dohodě s ní. 

Čl. 5 
Odvoz odpadu 

1. Domovní odpad uložený ve sběrných 
nádobách odváží k této činnosti opráv-
něná právnická nebo fyzická osoba 
(dále jen „oprávněná osoba") nebo 
v mimořádných případech vlastník, či 
ten, kdo má k objektu právo hospoda-
ření. 

2. Odvoz domovního odpadu zajišťuje 
oprávněná osoba za úplatu ve stanove-
ných lhůtách. 

3. Maximální délka intervalu pro odvoz 
domovního odpadu z domácností 
a ostatního odpadu z obcí podobného 
domovnímu odpadu je 1 týden. 

4. Mimořádný odvoz odpadu zajistí 
oprávněná osoba na základě další 
smlouvy mezi ní a vlastníkem za 
úplatu podle platných cenových před-
pisů. 

5. Odvoz odpadů nesmí ohrožovat bez-
pečnost a plynulost silničního provozu 
a pohyb chodců, za což odpovídá 
oprávněná osoba. 

6. Odpad specifikovaný pod čl. 1 odst. 
2 písm. a) bude sbírán a odvážen 
oprávněnou osobou lx za měsíc způ-
sobem, který bude zveřejněn. 

Čl. 6 
Povinnosti vlastníka 

1. Vlastník je povinen: 
a) nakládat s odpady pouze v prosto-

rech, objektech a zařízeních k tomu 
určených, 

b) Udržovat čistotu a pořádek na stá-
lém stanovišti sběrných nádob. 

2. Obsahuje-li sběrná nádoba odpady 
uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. b), opráv-
něná osoba nezajistí její vyprázdnění 
a oznámí tuto skutečnost vlastníkovi, 
který je povinen zabezpečit zneškod-
nění odpadů ve sběrné nádobě ulože-
ných. 

Čl. 7 
Povinnosti oprávněné osoby 

1. Oprávněná osoba je povinna zajistit: 
a) vyprazdňování sběrných nádob tak, 

aby nedocházelo k hygienickým 
závadám, ke škodám na majetku 
a k úrazům, 

b) před vyprázdněním sběrných nádob 
jejich přemístění ze stálého stano-
viště na okraj chodníku nebo na 
krajnici vozovky, a to na dobu ne-

zbytně nutnou k vyprázdnění 
sběrné nádoby, 

c) po vyprázdnění sběrných nádob je-
jich vrácení bez prodlení na stálé 
stanoviště, 

d) Náhradní odvoz v případě poruchy 
sběrného vozidla či nesjízdnosti vo-
zovky a to nejpozději do 48 hodin. 

2. Dojde-li při přemísťování a vyprazd-
ňování sběrných nádob ke znečištění 
veřejného prostranství, je oprávněná 
osoba povinna zajistit okamžitě od-
stranění nečistoty. 

Čl. 8 
Úhrada za nakládání 

s tuhými komunálními odpady 

1. Způsob a výši úhrady stanoví příloha 
této vyhlášky pro daný rok. 

2. Ustanovení čl. 8 odst. 1 se nevztahuje 
na mimořádný odvoz odpadu, který si 
vlastník zajišťuje sám. 

3. Přílohu této vyhlášky schvaluje každo-
ročně městské zastupitelstvo. 

Čl. 9 
Správa a kontrola úhrad za nakládání 

s tuhými komunálními odpady 

1. Správu a kontrolu úhrad za odvoz 
a ukládání odpadů vykonává opráv-
něná osoba a povinná osoba. 

2. Plátci úhrad podléhají kontrole orgánů 
města podle zvláštních předpisů. 

Čl. 10 
Sankce 

1. Porušení této vyhlášky se postihuje 
podle zvláštních předpisů. 

2. Nesplní-li plátce svoji povinnost, vy-
měří oprávněná osoba platebním vý-
měrem zpětně poplatek a zvýší jej o 50 
procent základní sazby. 

3. Nesplní-li oprávněná osoba svoji po-
vinnost, budou proti ní uplatněny sank-
ce, o kterých rozhodne Městská rada 
v Ledči nad Sázavou v souladu s plat-
nými právními předpisy. 

Čl. 11 
Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se vyhláška o ukládání domov-
ního odpadu ze dne 27. října 1986. 

Čl. 12 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 
1. ledna 1994. 

Karel Urban Emil Kolařík 
zástupce starosty starosta 



PŘÍLOHA VYHLÁŠKY č. 4/93 
o likvidaci odpadu a čistotě města 

pro rok 1994 

či. i 

1. Nakládání s odpady je pro původce odpadu prováděno ze strany provozovatele 
zařízení úplatně. 

2. Oprávněnou osobou, která nakládá s odpady v územním obvodu města Ledče nad 
Sázavou jsou Technické služby města (dále jen „provozovatel zařízení"). 

ČI. 2 

Úhrada za nakládání s odpady se stanovuje následovně: 

1. Každý trvale v Ledči nad Sázavou přihlášený občan hradí stanovenou paušální 
částku Kč. měsíčně Kč ročně Kč 
v rodinných domcích 15 180 

2. Občané města Ledče nad Sázavou, bydlící v bytech vytápěných z centrálních kotelen 
města a v bytech prokazatelně nevytápěných ani z části tuhými palivy zaplatí 

měsíčně Kč ročně Kč 
- bez rozdílu věku 10 120 

3. Majitelé domů a chat, kteří nejsou v Ledči nad Sázavou trvale přihlášeni a využívají 
tyto nemovitosti k přechodnému pobytu. 

měsíčně Kč ročně Kč 
- bez rozdílu věku a počtu osob 30 360 

ČI. 3 

1. Fyzické a právnické osoby oprávněné k podnikání hradí roční částku určenou podle 
počtu a četnosti svozu odpadových nádob, tak, že za jednu odpadovou nádobu 
zaplatí ročně 1 000 Kč za 50 odvozů. 

ČI. 4 

1. Roční částka platí na období od 1. 1. do 31. 12. příslušného roku. 

ČI. 5 

1. Úhrada za nakládání s odpady bude vybírána ze strany provozovatele zařízení od 
původce odpadů na základě obchodní smlouvy. 

2. Smluvním partnerem pro provozovatele zařízení bude: 
a) u skupiny dle čl. 2 majitel bytového objektu nebo fyzická či právnická osoba 

oprávněná k podnikání v rámci správy bytového fondu. Podkladem pro výpočet 
úhrady bude stav dle centrální evidence obyvatel na MÚ v Ledči nad Sázavou. 

b) u skupiny dle čl. 3 odst. 1 dotyčná právnická či fyzická osoba. 

Čl. 6 

1. Obchodní smlouva na příslušný rok musí být uzavřena nejpozději k datu 28. 2. 
příslušného roku. Fakturace úhrady může být provedena od třetího měsíce přísluš-
ného roku do konce smluvního období. 

Čl. 7 

1. Výši úhrady za nakládání s odpady schvaluje městské zastupitelstvo na základě 
předložené kalkulace ze strany provozovatele zařízení. 

2. Kalkulace je souhrnem celkových finančních, účetně doložitelných provozních a in-
vestičních nákladů na tuto činnost za minulý rok a odůvodněných nákladů pro za-
bezpečení této činnosti pro příští rok. 

Čl. 8 

1. S přijatou vyhláškou včetně přílohy budou seznámeni všichni občané způsobem 
v místě obvyklým. 

Čl. 9 

. Tato příloha nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994. 

Karel Urban 
zástupce starosty 

Emil Kolařík 
starosta 

„Dnešní civilizace je, jak všichni víme, 
vážně ohrožována. Pýcha novověkého 
člověka, který se cítí být vrcholem a pá-
nem tvorstva, nikoli jeho pouhou součástí, 
s neuvěřitelnou rychlostí ničí jeho naděje 
na přežití. Neopřen o pokorný respekt 
k řádu bytí, nechá se dnešní člověk hnát 
svými partikulárními zájmy a není už 
schopen regulovat své chování způsobem, 
který by bral v úvahu zájmy obecné." 

Komentář k vyhlášce o odpadech | 

V červnu 1993 bylo provedeno místní 
šetření na území města Ledče n. S. a v při-
lehlých lesních porostech týkající se čer-
ných skládek. Byl zjištěn stav, který 
v žádném případě není chloubou našeho 
regionu. Lokalizováno bylo 10 větších 
skládek, které jsou nepřetržitě či ná-
hodně používány. Tyto „černé" skládky 
se nacházejí v mnoha případech za 
obytnou zástavbou a vše nasvědčuje to-
mu, že si takto svoji odpadovou situaci 
řeší občané z nejbližšího okolí skládek. 
Tato skutečnost je zarážející s ohledem 
na to, že ve městě fungují Technické 
služby se svozem odpadu na skládku TKO 
a občané za tyto služby platili symbolický 
roční poplatek 200 Kč za odvoz jedné po-
pelnice! 

O kritické situaci na skládce TKO na 
Rašovci jsme vás v průběhu roku 1993 
na stránkách LN několikrát informovali. 
Další skládkování na nezajištěné sklád-
ce je možné jen za cenu milionového 
sankčního poplatku. Po roce 1996 ne-
bude možno na Rašovci skládkovat ani 
za tuto „cenu"! 

Při zpracování a přijímání vyhlášky 
o odpadech jsme z této kritické situace 
v odpadovém hospodářství na území 
města Ledče vycházeli. Přijetím vy-
hlášky je na území města Ledče zave-
dena povinnost pro vlastníky nemovi-
tostí a provozovatele podnikatelské čin-
nosti zajistit si nejen sběrné nádoby-
„popelnice", ale i smluvně sjednat svoz 
odpadu za úhradu. 

Tím, že bude mít každý občan za svoz 
odpadu zaplaceno, nebude mít žádný dů-
vod ukládat odpad mimo sběrné nádoby 
a navštěvovat černé skládky. Bude možno 
vyvíjet tlak na občany, kteří nemají dosud 
popelnice, či kteří nebudou chtít platit. 
Bude možno využít zákona o přestup-
cích proti neukázněným občanům. 

Aplikace vyhlášky způsobí u části ob-
čanů zajisté nevoli. Zvolená varianta „na 
každého občana města" a ne „na popel-
nici" nemotivuje ke snižování produkce 
odpadů a opět u části občanů bude přijí-
mána s výhradou. Nechceme-li však míti 
z našeho města smetiště, chceme-li dát 
odpadovému hospodářství ve městě 
určitý řád a nalézt konečnou koncepci, 
je přijetí odpadové vyhlášky nutností. 
Město Ledeč n. S. bude v roce 1994 ná-
klady na svoz a likvidaci domovního od-
padu i při zavedení poplatkové povinnosti 
nadále částečně dotovat. 

(Čerpáno z podkladů měst. ekologa) 



SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

NAROZENÍ 
22. 11. Michaela Součková, Ledeč n. S., M. 

Majerové 1074 
24. 11. Zuzana Rutová, Ledeč n. S., Na Rá-

mech 804̂  
25. 11. Kateřina Štěchová, Ledeč n. S., Fibi-

chova 684 
4. 12. David Janata, Ledeč n. S., Partyzán-

ská 1119 
4. 12. Nela Paarová, Ledeč n. S., Hrnčíře 53 
9. 12. Patrik Rada, Ledeč n. S., Bezručova 

1070 
15. 12. Petra Hradecká, Ledeč n. S., Zahrá-

decká 919 

ÚMRTÍ 
15. 11. Miroslav Sodoma (r. 1925) 

Ledeč n. S., M. Majerové 655 
20. 11. Antonín Viktora (r. 1911) 

Ledeč n. S., Podolí 102 
23. 11. Zdeňka Šídlová (r. 1929) 

Ledeč n. S., Slunečná 1019 
24. 11. Josef Jelínek (r. 1921) 

Ledeč n. S., Pivovarská 126 
26. 11. Marie Zelenková (r. 1912) 

Ledeč n. S., 5. května 1202 
9. 12. Růžena Rejnková (r. 1921) 

Ledeč n. S., Lipová 302 
10. 12. Bohuslav Smejkal (r. 1919) 

Ledeč n. S., J. Fučíka 848 
14. 12. Lidmila Štěpánková (r. 1928) 

Ledeč n. S. 
19. 12. Jiří Nedvěd (r. 1934) 

Ledeč n. S., Hrnčíře 52 

SVATBY 
Josef Hoskovec, Ledeč n. S. 805 
Stanislava Beranová, Kynice 10 

Jiří Pejchar, Příseka 28 
Eva Růžičková, Loket 30 

Milan Voňka, Světlá n. S. 562 
Jana Stýblová, Ledeč n. S. 568 

Miroslav Matura, Ledeč n. S. 
Pavla Radová, Obrvaň 31 -mú-

Poděkování 
Jsem Ukrajinka, provdaná za Čecha 

a žiji s českým občanstvím již 50 let v Ledči 
nad Sázavou. Jsem šťastná, že mým druhým 
domovem a vlastí je Česká republika. Man-
žel i dcera pracovali ve službách veřejnosti. 
Za dobře provedenou práci byli oblíbeni. 
V našem rodinném domku se často scházeli 
spoluzaměstnanci, přátelé a sousedi. Před 
osmi lety jsem ovdověla, postihla mne ne-
moc, stáří a samota. Dcera se provdala do 
Prahy, vnuk přechodně působil v USA. 

Samota je zlá a nepřekonatelná. Jsem 
ráda, když mne někdo osloví, pozdraví, 
jsem vděčná každému za vlídné slovo a za 
projev pozornosti ke staré osobě. 

Chtěla bych poděkovat složkám při měst-
ském zastupitelství za jejich nelehkou práci 
pro veřejnost a zvláště pro přestárlé a ne-
mocné občany a popřát jim mnoho dalších 
pracovních úspěchů v jejich práci pro ve-
řejnost našeho města. Tímto také vyslovuji 
poděkování manželům Gigalovým, Pris-
hlingovým, Říhovým, Kosprdovým a pra-
covnici Červeného kříže paní Blaženě Pan-
ské. 
20. 12. 1993 Saša Alešová 

Havlíčkova 383 

O 

JJ 
Často se setkáváme s názory, že 

značná část našich spoluobčanů není 
dobře informována o Sokole a jeho čin-
nosti. Proto chceme postupně veřejnost 
seznamovat s různými oblastmi sokol-
ského života. 

Sokol je tělocvičný spolek, který 
vznikl před 132 roky. Byl založen v roce 
1862 dr. Miroslavem Tyršem a Jindři-
chem Fiignerem. Po pádu Bachova ab-
solutistického režimu v roce 1859 došlo 
ke zmírnění útlaku, nastal svobodnější 
život a v Rakousku nastalo politické i ná-
rodnostní uvolnění. Naše země byly 
tehdy součástí Rakouska, ve kterém 
vládl císař z rodu Habsburků. V Čechách 
začaly vznikat různé spolky, jako byl pě-
vecký spolek Hlahol, Umělecká beseda, 
a vzniká také tělocvičný spolek Sokol. 
Byl založen v únoru 1862 v Praze a ještě 
téhož roku vznikl Sokol i v dalších čes-
kých městech. V uvedeném roce bylo 
založeno celkem deset jednot, například 
také v Čáslavi a Kutné Hoře. 

Náš národ byl tehdy Rakouskem utla-
čován a poněmčován. A tak zakládání 
českých spolků od roku 1862 bylo 
vlastně pokračováním národního obro-
zení našeho národa. Zakladatelé Sokola 
si byli vědomi, že jen zdatný, tělesně 
zdravý, vycvičený a sebevědomý národ 
může vzdorovat cizí přesile, a proto 
v pravidelném cvičení viděli dobrý zá-

Ly] 
klad pro národní zdraví, sílu a zdatnost. 
Stejné cíle má i dnešní Sokol, protože 
zdravý a sebevědomý národ potřebu-
jeme i v současnosti. 

Proč považujeme sokolský tělocvik za 
nejlepší? Protože sleduje všestranný roz-
voj těla i ducha. Má také své heslo: „Ve 
zdravém těle zdravý duch". Jednotlivé 
sporty zaměřují svou činnost jen na ta-
kový tělesný rozvoj, který prospívá jed-
nostranně určitému sportu. Sokolská tě-
locvičná soustava je propracována tak, 
aby prostřednictvím využití základních 
pohybových cvičení, všech druhů náčiní 
a nářadí bylo tělo vycvičeno všestranně, 
zcela harmonicky. Cvičení na nářadí vy-
žaduje vrcholnější sebeovládání a usi-
lovnější procvičování, než kterákoliv hra 
s míčem. Nedílnou součástí základních 
cvičení gymnastických a nářaďových se 
stává sport. V Sokole jsou zastoupeny 
všechny druhy sportu. Dnešní Sokol má 
už stovky sportovních oddílů, které jsou 
zapojeny do soutěží na různých výkon-
nostních stupních. Sokol tedy v plné 
míře podporuje i sport. 

Sokol chce podporovat zdravý vývoj 
dětí a mládeže, tedy základu budouc-
nosti našeho národa, vypěstovat v nich 
tělesnou zdatnost a mravní hodnoty, 
které náš národ v současnosti velmi po-
třebuje. 

Stanislav Matějek 

NOVÝ STUDIJNÍ OBOR 
NA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE V LEDČI NAD SÁZAVOU 

Dne 17. 12. 1993 povolilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
na naší SPŠ nový studijní obor 

MANAGER - ASISTENT PODNIKATELE 
Studijní obor je určen pro chlapce i dív-

ky, kteří v letošním roce úspěšně ukončí 
osmý nebo devátý ročník základní školy. 
Délka studia je čtyři roky, v jejichž prů-
běhu mají studenti možnost vykonat zá-
věrečnou zkoušku, a to již po druhém 
nebo třetím ročníku a na závěr studia ma-
turitní zkoušku. Vykonání závěrečné 
zkoušky je pro studenty velmi výhodné, 
neboť získávají kvalifikaci již v průběhu 
studia. Po úspěšném vykonání maturitní 
zkoušky pak mohou pokračovat v dalším 
studiu na kterékoli vysoké škole. 

Těžiště přípravy spočívá ve studiu 
těchto předmětů: 

německý jazyk, anglický jazyk, psaní 
strojem s možností vykonání státní 
zkoušky, obsluha počítačů, obchodní 
korespondence, účetnictví a podniková 
ekonomika. Jde tedy o velmi podobné 
předměty, jaké se učí na obchodních aka-
demiích. 

Absolventi se mohou uplatnit ve všech 
druzích obchodně podnikatelské činnosti 
v soukromých i státních organizacích. 

Přihlášky na tento jistě zajímavý a per-
spektivní studijní obor mohou žáci zá-

kladních škol podávat u svých výchov-
ných poradců. Přijímací zkoušky z mate-
matiky a českého jazyka proběhnou v řád-
ných termínech v dubnu a květnu 1994. 

Bližší informace lze získat přímo ve 
škole nebo na telefonním čísle 
0452/2186. 

Mgr. Radomír Nulíček 

VÝZVA 
Sdružení rodičů a přátel Gymnázia 

v Ledči nad Sázavou se v souvislosti 
s konáním studentského plesu dne 26.2. 
1994 obrací touto cestou na všechny or-
ganizace, společnosti, podnikatele i ob-
čany s prosbou o příspěvek do plesové 
tomboly. Výnosu z plesu bude použito 
pro potřeby studentů a školy. Proto vě-
říme, že se najdou mnozí, kteří svým 
přičiněním zdárnému průběhu plesu 
napomohou. Předem děkujeme. 

Plesový výbor 



Ledečské pohlednice 
Bylo to 16. července 1870. V tento den 

poslal oldenburský knihkupec a tiskař Au-
gust Schwartz své tchyni a tchánovi ko-
respondenční lístek-pohlednici. Bylo to 
v době prusko-francouzské války. Svůj 
korespondenční lístek přizdobil obrazem 
vojáka. Tato událost se zapsala do dějin 
pohlednice. Ta se však vyvíjela až do roku 
1885. 

Tak tomu bylo i v našem městě. V mi-
nulém čísle skončila vzpomínka na sta-
rou, dnes již neznámou Ledeč. Od nového 
roku se ve dvanácti číslech Ledečských 
novin můžete seznámit s nej staršími a nej-
zajímavějšími pohlednicemi našeho měs-
ta. Dnes otiskujeme krásnou vánoční ba-
revnou pohlednici, s dlouhou adresou, tla-
čenou, ručně kolorovanou a nalepovanou 
látkou. Byla odeslána na Štědrý den 24. 
12. 1899 z Ledče nad Sázavou do Prahy. 

František Pleva 

Program kina 
ÚNOR 1994 

1.2. 
(19.30) 
3. 2. 
(19.30) 
5. 2. 
(19.30) 
9. 2. 
(19.30) 
12. 2. 
(19.30) 
13. 2. 
(17.30) 
15. 2. 
(19.30) 
17. 2. 

(19.30) 
19. 2. 
(19.30) 
20. 2. 
(17.30) 
22. 2. 
(17.30) 
(19.30) 
24. 2. 
(17.30) 
(19.30) 
26. 2. 
(19.30) 
27. 2. 
(19.30) 
28. 2. 
(19.30) 

UPRCHLÍK - film USA (P) 
Pátrání po vrahovi. 
GUNMEN - film USA 
Ch. Lamberts v hl. roli. 
NESLUŠNÝ NÁVRH 
Milostný film USA. 
DOBRODRUZI Z VELKOMĚSTA 
Úspěšná komedie USA. 
DRAČÍ ŽIVOT BRUČE LEE 
Dobrodružný příběh USA. 
DRAČÍ ŽIVOT BRUČE LEE 
Dobrodružný příběh USA. 
S NASAZENÍM ŽIVOTA (P) 
Dramatický příběh USA. 
NEŘÍKEJ MAMINCE, ŽE PEČO-
VATELKA ZEMŘELA 
Filmová komedie USA. 
VYCHÁZEJÍCÍ SLUNCE (P) 
Kriminální film USA. 
VYCHÁZEJÍCÍ SLUNCE (P) 
Kriminální film USA. 
ANDĚLSKÉ OČI 
Česká filmová komedie (P) 
o podvodné lásce. 
DOKONALÝ DŽENTLMEN (P) 
Komedie USA s E. Murphym 
v hlavní roli. 
SEX A ZEN - Hongkong (P) 
Vzrušující příběh. 
SEX A ZEN - Hongkong (P) 
Vzrušující příběh. 
ARCHA NEVIŇÁTEK - USA 
Šílený zločinec & Noe. 
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Změna programu vyhrazena. -vp-

Vážení přátelé, 
dostáváte do rukou první číslo třetího ročníku Ledeč-
ských novin. Pokud chcete být v letošním roce pravi-
delně měsíčně informováni o městském dění, využijte 
možnosti předplatného a za 36 Kč vám budou Ledečské 
noviny zasílány na vámi uvedenou adresu. 

* 

Objednávky přijímá: Odbor kultury a školství MU 
O. Kubát 
Husovo nám. 67, tel. 2112 
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