
V čase školních prázdnin a každo-
denního skotačení na březích rybníků, 
v čase červencových veder a letních lá-
sek, v čase dovolených a luftaků v uli-
cích vám redakce Ledečských novin 
připravila oddychové prázdninové 
dvojčíslo plné fotografií, které na titulní 
straně uvádí letecký snímek Perly Po-
sázaví pořízený panem F. Plevou na po-
čátku léta. 

Léto budiž pochváleno 
Ač ručičky vězních hodin na děkan-

ském kostele ukazují čtvrt na čtyři od-
poledne, jsou nábřeží a historická část 
města jako vymetené. Z ptačí perspek-
tivy se naše městečko jeví jako poklid-
né, čisťounké a upravené včetně své 
hradní dominanty. Doufejme, ze se tato 
perspektiva v brzké době dočká svého 
naplnění, ze pro iluzi čistoty a poklidu 
nebudeme nuceni vzlétat k oblakům a ze 
léto 1994 a s ním i toto prázdninové 
dvojčíslo bude pochváleno. -sv-

Valná hromada a. s. KOVOFINIŠ 
Dne 30. června 1994 se v sále ledečské sokolovny od 9.00 hodin uskutečnila 

Valná hromada akciové společnosti KOVOFINIŠ Ledeč nad Sázavou. Na 
programu Valné hromady bylo projednání a schválení roční účetní závěrky 
za rok 1993, rozdělení zisku z hospodaření v uvedeném roce, vyslechnutí 
zprávy orgánů společnosti a volba nových členů představenstva a. s. KO-
VOFINIŠ. 

Valné hromady se zúčastnili akcionáři vlastnící více jak 71 % akcií a. s. 
KOVOFINIŠ, z čehož převážnou část tvořili zástupci investičních privati-
začních fondů. Individuálních vlastníků s dvaceti či třiceti akciemi, rekru-
tujících se povětšinou z bývalých či současných zaměstnanců a. s. KOVO-
FINIŠ, se v sále sešlo pouze několik desítek. Ti se stali svědky a přímými 
účastníky nezáživné hlasovací procedury, při které rozhodnutí o návrzích 
představenstva, složeného převážně ze zástupců IPF, měli v rukou ti samí 
zástupci IPF. Roční účetní závěrka, použití pětimiliónového zisku na příděl 
do rezervního fondu a reinvestice společnosti, stejně jako tři noví členové 
představenstva, tak byli většinou 99 % hlasů schváleni, snaha dozorčí rady 
o rozšíření počtu členů kontrolního orgánu ze tří na pět a požadavek na 
usnadnění přístupu k písemnostem společnosti přijata nebyla. 

A tak nadále, přes optimistický příslib dividend pro rok 1994 uvedený 
ve výroční zprávě, se kolem činnosti největší a jediné ledečské akciové spo-
lečnosti mohou a budou vést neověřené dohady a pochyby a černé stíny na 
šeptouchovské stráni otištěné na titulní barevné straně výroční zprávy a. s. 
KOVOFINIŠ budou nadále hrozit dalším postupem. Tato Valná hromada 
je nerozptýlila. Stanislav Vrba 
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Úspěch mladších žákyň v házené 
Házenkářské družstvo mladších žákyň 

z Ledče n. S. si v letošním roce velice dobře 
vedlo v soutěži krajského přeboru, když v ce-
lém soutěžním ročníku ztratilo pouze dva-
krát jeden bod za nerozhodné výsledky. Ví-
tězstvím v krajském přeboru si toto družstvo 
vybojovalo právo účasti na turnaji vítězů 
oblastních přeborů mladších žákyň ČR, 
který se konal ve dnech 17. 6.-19. 6. 1994 
v Praze. 

Za družstvo, které zvítězilo v krajském 
přeboru, v jednotlivých utkáních během sou-
těže nastoupila tato děvčata: 
brankářky: Čubanová, Trpišovská Zlata 

a Vondenová, 
hráčky: Gampeová, Trpišovská Martina, 

Viktorová, Vondráčková, Uhrová, Ko-
vandová, Zavadilová, Hortová, Dvořáko-

Dramatický kroužek ledečského 
gymnázia obnovil svoji činnost v 45. 
roce od svého založení. Při svém zalo-
žení v roce 1949 pod vedením tehdej-
šího ředitele gymnázia pana Emila 
Hrdličky nastudoval a uvedl Drdovu 
hru Hrátky s čertem. Představení se 
tehdy konalo na Septouchově. Později 
převzal vedení dramatického kroužku 
profesor Eduard Doubek. V roce 1978 
však musel činnost kroužku ukončit. 
Tehdejší politické elitě ve městě i na 
okrese se jeho činnost nelíbila. 

Letos dramatický kroužek na ledeč-
ském gymnáziu zásluhou jeho žáků opět 
začal pracovat. Zahájili hrou americ-
kého autora Richarda Nashe - Děvčata 
z Brook Valley, se kterou předstoupili 
před veřejnost v pondělí 27. června 
v secesním sále ledečského gymnázia. 
Čtrnáctiletá a patnáctiletá děvčata 

vá„ Šťastnová, Žáčková, Andělová, He-
routová, Jindřichovská, Tesárková, Zajíč-
ková, Moučková a Měkotová. 
Na přeboru ČR, kterého se zúčastnilo osm 

družstev, děvčata obsadila 6. místo, což 
vzhledem k neúčasti čtyř hráček základního 
kádru je po dlouhém období, kdy se v Ledči 
n. S. hrála první liga dorostenců a doroste-
nek, velmi pěkným úspěchem. Přejme děv-
čatům, aby jejich zájem o házenou byl trvalý 
a v budoucnu opět pro naše město Ledeč n. 
S. vybojovala ligovou soutěž. Vzhledem 
k tomu, že převážná část družstva přechází 
do soutěže starších žaček a v budoucnu bude 
navštěvovat školy v Ledči n. S., je tento plán 
uskutečnitelný. Všechno však záleží na pří-
stupu děvčat k tomuto sportu, který má 
v Ledči dlouholetou tradici. 

předvedla ve hře sama sebe, neboť se 
jedná o příběh děvčat z Brook Valley 
Academy a až na režiséra, kterým byl 
opět jako před lety Dr. E. Doubek, se 
jednalo čistě o dívčí záležitost. Mladé 
amatérské herečky podaly výborné vý-
kony, nejvíce zaujaly výkony Marie Ze-
lenkové v roli Francis Morretové, Ro-
many Coufalové jako Patty Morretová 
a Glorie v podání Jany Fotrové. Uznání 
si však zaslouží i ostatní děvčata včetně 
jediné ženské role Sáry Cantryové, 
které se zdárně zhostila paní Božena 
Neumannová. 

Tímto představením však činnost 
kroužku nekončí. V příštím roce mají 
v plánu nastudování muzikálu. Ne-
cháme se tedy překvapit. Kroužek tím 
obohatí kulturní dění ve městě, které je 
v současné době téměř nulové. 

František Pleva 

• Městská rada v Ledči n. S. vzala na 
vědomí vyjádření odboru životního pro-
středí, který nedoporučil zřizovat v areálu 
MŠ Stínadla dětské hřiště. 
• Pan Kos, majitel prostranství 
v ohradě za prodejnou nábytku, kde 
město Ledeč n. S. zamýšlelo zřídit měst-
skou tržnici, písemně odmítl návrh 
města na pronájem pozemku v jeho 
vlastnictví za účelem vybudování měst-
ské tržnice. 

Informační servis 
• Vítězem výběrového řízení na funkci 
ředitele ledečského gymnázia se stal pan 
M. Brandejský z Dobrnic, který se ledeč-
ské veřejnosti v nedávné minulosti pre-
zentoval sérií článků v Cestě Vysočiny 
věnované Leštině u Světlé. 

Na funkci ředitele SOUS v Ledči n. S. 
byl vybrán ing. Miloslav Palán z Led-
če n. S. Výběrového řízení, které organi-
zoval Školský úřad v Havl. Brodě, se ne-
zúčastnil zástupce učitelského sboru le-
dečského gymnázia. 
• Přestavbou budovy bývalého soudu 
na městský úřad byl z rozhodnutí ko-
mise MÚ pověřen EUROMONT Jihla-
va, který v Ledči n. S. provádí i vý-
stavbu ČOV. 
• Paní Knížková, spolumajitelka bývalé 
školy ve Vrbce, předložila městu Ledči 
žádost o jištění na přestavbu tohoto ob-
jektu společně s podnikatelským zámě-
rem, se kterým jsme vás již na stránkách 
LN seznámili. Žádost bude v případě 
splnění podmínek určených městskou ra-
dou předložena k projednání městskému 
zastupitelstvu. 
• Městská rada neschválila žádost ob-
čanů z Pivovarské ulice o vykácení části 
lesa v blízkosti rodinných domků. Žá-
dostí se zabývalo i společné jednání zá-
stupců Lesů ČR, OkÚ Havl. Brod a Slu-
žeb města Ledče, na kterém bylo roz-
hodnuto, že částečné odkácení okrajo-
vých stromů je nevhodné. 

-sv-

ZETOR, s . p . 
závod Havlíčkův Brod 

přijme: 
• dělníky do výroby 

vyučené v oboru 
(práce na obráběcích strojích 
ve dvousměnném provoze) 

• údržbáře strojů a zařízení 
vyučený v oboru 
držitel svářečského průkazu 

• mistra elektroúdržby 
absolv. SPSE 
vyhl. č. 50/86 Sb., par. 8 

• truhláře vyučeného v oboru. 
Informace na osobním odděle-
ní, tel. 0451/22240 až 222 44. 

Na snímku je družstvo, které se pod vedením trenéra Hánečky zúčastnilo přeboru ČR. Stojící zleva: 
Hortová, Viktorová, Trpišovská Martina, Žáčková, Gampeová, Uhrová, Tesárková. Sedící zleva: 
Kovandová, Trpišovská Zlata, Zavadilová, Dvořáková, Vondenová a ležící Čubanová. 

Děvčata z Brook Valley 



Ledečská kopaná slavila sedmde-
sátku. V úterý 5. července na letním 
stadioně zahájil oddíl kopané oslavy 
utkáním mladších žáků ledečského 
KOVOFINIŠE s žáky z Humpolce. 
Utkání skončilo remízou 2:2. Mladší 
žáci tak zakončili svoji úspěšnou se-
zónu, ve které si výborně vedli v kraj-
ském přeboru ČR v kopané. Následo-
valo utkání domácího A mužstva 
s Vízkovou FC Kozlovnou, kde diváci 
mohli na vlastní oči zhlédnout umění 
takových borců, jakými byli a stále 
ještě jsou Antonín Panenka a Ladislav 
Vížek. Vítězství v tomto utkání patřilo 
pražským hostům. S výsledkem 6:5 
odcházeli uspokojeni do šaten a též na 
pivní slavnosti, které společně s pro-
dejními trhy probíhaly v areálu spor-
toviště po celé odpoledne. O dobrou 
náladu se při ochutnávce piv starala 
hudební skupina MELODIE řízená 
Milanem Urbanem. 

Na sérií snímků Oty Kubáta vám 
představujeme úspěšné mužstvo 
mladších žáků před zápasem se žáky 
z Humpolce, dále A mužstvo ledeč-
ského KOVOFINIŠE a mužstvo FC 
Kozlovna. Objektiv fotoaparátu si též 
vyhledal Antonína Panenku již v ci-
vilu při ochutnávce piva BERNARD, 
jímž připíjí ledečské kopané a všem 
obětavým fotbalovým nadšencům, 
hráčům, trenérům, organizátorům i di-
vákům k jejich slavnému výročí 
a přeje ledečské kopané mnoho zdaru 
a hodně krásných gólů v sítích soupe-
ře. Redakce Ledečských novin se k to-
muto přípitku též připojuje. 

- sv -

Oslavy 70 let ledečské kopané 



Ledečák ze Sydney 
V minulých dnech navštívil po 45 le-

tech své rodné město pan Miloš Šeba 
s manželkou. Synovec našeho slavného 
rodáka, legionáře a velvyslance Jana 
Šeby přicestoval do Ledče až z daleké 
Austrálie, kam emigroval krátce po ko-
munistickém puči v roce 1949 společně 
s manželkou. Jejich cesta do Austrálie 
vedla přes sběrný tábor v Německu, kde 
byli oddáni. ^Nejprve emigroval pan 
Šeba sám, jeho nastávající jej následo-
vala poté, co byla v v souvislosti 
s emigrací pana Šeby zatčena a vzata 
i se svojí matkou v Karlových Varech 
do vazby. Začátky jejich působení 
u protinožců nebyly nijak růžové. Pan 
Šeba sehnal práci dělníka ve slévár-
nách. Práce v primitivních podmínkách 
byla velmi těžká, neboť průmysl se tam 
tehdy teprve rozvíjel. Bylo to v Sydney 
a ta v té době měla 28 000 lidí. Dnes 
je to již velkoměsto. 

Pro svoji zručnost a um se dostal nej-
prve k zedníkům a později do stavební 
kanceláře. Když v Sydney odpracoval 
povinné dva roky, založil si svoji sta-
vební firmu. Vedl jí až do svého dů-
chodu. Stal se váženým občanem města 
a byl dokonce zvolen jako porotce při 
soudních procesech. 

Pád komunismu v naší zemi mu 
umožnil ještě jednou v životě spatřit 
své rodné město, kamarády a podívat 
se na hrob rodičů. Při setkání s ledeč-
skými pamětníky prokázal velikou pa-
měť na příhody z mládí i na jména všech 
lidí, kteří zde tenkráte žili. A to je panu 
Šebovi již 72 let! 

Ledeč se mu líbila a doufá, že se sem 
ještě někdy vrátí, aby viděl, jak město 
bude vzkvétat. 

František Pleva 

Volby se blíží 
Pomalu se přibližují letošní komu-

nální volby, které se budou konat letos 
v listopadu. Současné zastupitelstvo 
bude skládat účty ze své čtyřleté čin-
nosti voličům. Ti přistoupí k urnám 
a dají svůj hlas těm, kterým budou dů-
věřovat a kteří po další čtyři roky po-
vedou město. Způsob voleb do obec-
ního zastupitelstva zůstává skoro stejný 
jak při minulých volbách. Současné za-
stupitelstvo musí nejdéle do 85 dnů 
před dnem voleb rozhodnout o počtu 
členů příštího zastupitelstva. V našem 
městě se jedná o rozpětí 11 až 25 členů. 
Praxe ukazuje, že bude třeba volit za-
stupitelstvo menší, které bude svým 
rozhodováním pružnější. 

-FP-

Autobusová doprava 
na bedra obcím? 

V květnových Ledečských novinách 
jsme vás v článku „Kdo uhradí ztrátu 
z provozu linek ČSAD?" podrobně infor-
movali o situaci v autobusové dopravě na 
území našeho okresu. Této problematice 
bylo věnováno i 10. zasedání Okresního 
shromáždění v Havl. Brodě dne 9. června 
1994, které se kromě jiného zabývalo ře-
šením úhrady nákladů na provoz linek 
ČSAD na II.-IV. Q roku 1994. 

Pro II. a III. Q bude po vzoru I.Q 
posílen rozpočet MěÚ Havl. Brod 
o částku 5,4 mil. Kč, který se opět po 
předchozí dohodě stane jediným part-
nerem pro ČSAD za celý okres 
Havl. Brod, tzn. že uvedenou částku 
smluvně převede na ČSAD BUS, a. s. 

Ve IV. Q 1994 si již budou obce hra-
dit tyto náklady samy, a to tím způso-
bem, že jako partner pro ČSAD ve 
IV. Q za okres Havl. Brod bude figuro-
vat 8 subjektů (tj. 7 měst vč. Ledče n. S. 
+ Ždírec n. D.), které si vždy za svůj 
okruh obcí zřídí fond pro shromáždění 
finančních prostředků na řešení do-
pravní obslužnosti ve IV. Q. Klíč pro 
výši finančních příspěvků si příslušný 
subjekt zvolí na jednání se svými ob-
cemi a okresní úřad již nebude v žád-
ném případě do těchto jednám vstupo-
vat, a už vůbec ne na nich finančně pa-
rcitipovat. 

Tento návrh byl akceptován jako přija-
telný způsob finančního zajištění pravi-
delné autobusové dopravy ČSAD pro zby-
tek letošního roku především díky pocho-
pení měst, jichž se tento problém pra-
kticky až tak nedotýká. IV. Q ukáže měs-
tům a obcím určité zkušenosti, ze kterých 
lze pak vycházet pro příští rok. Jako klíč 
pro výši finančního příspěvku jednotli-
vých obcí se nabízí použít počty všech 
obyvatel či obyvatel výdělečně činných. 

Toto zasedání okresního shromáždění 
bylo zřejmě předposledním jednáním to-
hoto orgánu v jeho funkčním období, 
které skončí s novými komunálními vol-
bami. -sv-

Růžový dům 
Přestavbou Loukotkovy vily, provede-

nou ledečskou firmou GLOST, s. r. o., 
podle návrhu firmy INEPOS, s. r. o., zís-
kala společnost AQUACOMP HARD, 
s. r. o. důstojné sídlo na levém břehu řeky 
Sázavy, které kolemjdoucí nemůže mi-
nout bez povšimnutí. 

Dům budil pozornost již svým ra-
zantním způsobem přestavby a nyní 
zajímavým architektonickým řešením 
střechy a fasády ozdobil růžový dům ce-
lé nábřeží a vybídl ostatní majitele do-
mů v okolí k následováni. Z nehezké 
barabizny tak v krátké době vznikla jed-
na z nejzajímavějších staveb v našem 
městě, což dokumentuje snímek z dílny 
pana Plevy. 

-sv-
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Četař Augustin Šesták 

Tento střelec u naší 311. čs. bombar-
dovací peruti ve Velké Británii má kupo-
divu souvislost s Ledčí nad Sázavou. Na-
psal mi o tom ledečák pan Karel Skála 
z Benešova u Prahy. Ale musím to vzít 
pěkně po pořádku. 

Když nás okupovali Němci v březnu 
1939, tak pochopitelně byla rozpuštěna 
čs. armáda. Státní správa se tehdy musela 
postarat o tisíce důstojníků a poddůstoj-
níků a zařadit je do civilního života. Bylo 
to jistě obtížné, když půl roku předtím při-
cházeli Češi z pohraničí a mnohdy jen 
s tím nenutnějším a s rodinami. Ti se mu-
seli zaměstnat a pracovat, aby své rodiny 
uživili. Stát započal s řadou veřejných 
prací, v plném tempu pokračovala stavba 
dálnice a mostu přes Želivku u Vojslavic. 
V Ledči se započalo se stavbou „dálnič-
ního přivaděče", a tím byla silnice na 
Kožlí. V té době byla dlážděna jen několik 
metrů od náměstí, dále to byla prašná a ne 
příliš kvalitní silnice. Pod tržištěm se 
např. vyrovnávalo stoupání a dělaly se 
úpravy, ale hlavně se celá silnice až ke 
„sloupu" dláždila. K řadě prací na stavbě 
využíval tehdejší Okresní úřad v Ledči 
nad Sázavou demobilizovaných déleslou-
žících. Tak se do Ledče dostal i Augustin 
Šesták a další. A. Šesták dělal jakéhosi 
políra, zapisoval hodiny a docházku svojí 
party apod. Ostatní dělali cestáře a jiné 
práce. Nosili tehdy teplé kožené boty s be-
ránkem a kalhoty s bundami, které byly 
z výstroje našeho letectva. Brzy však při-
šlo předvolání z pracovního úřadu v Ně-
meckém Brodě a tam vybírali pracovníky 
do Německa. A tak jak K. Skála, tak 
i A. Šesták po nějakých drobných peripe-
tiích zmizeli z Ledče. 

Ještě k osobě A. Šestáka. Narodil se 
7. 3. 1918 ve Vlašimi. Proto asi chtěl být 
blíže k domovu, když nastoupil práci 
v Ledči. Jeho otec se do Vlašimi dostal 
do závodu Sellier a Bellot, když se v Praze 
na Žižkově likvidovala kapslovna. 
A. Šesták však brzy našel cestu jak se do-
stat za hranice. Vstoupil do zahraniční ar-

mády a pravděpodobně přes Polsko, Fran-
cii se dostal do Anglie a tam do letectva. 
Další pamětník a můj přítel pplk. v záloze 
Zdeněk Škarvada z Ostravy si na něj pa-
matuje už hned z počátku odboje a dodnes 
si vzpomíná, jak vyprávěl o té pražské 
kapslovně a Vlašimi. V Anglii tedy sloužil 
A. Šesták u bombardovací peruti v po-
sádce por. Bohumila Landy na wellin-
gtonu KX-T 7844. Provedli celkem pět 
náletů na území nepřítele. Druhým pilo-
tem byl tehdy Emanuel Novotný, nár. 
v Divišově u Vlašimi v roce 1904, tedy 
jeho krajan. Dne 16. října 1940 se wel-
lington vracel z bombardování přístavu 
Brémy. Ve 22.50 hod. je napadl německý 
stíhač pilotovaný kap. Ludwigem Becke-
rem z letiště Bergen op Zoom v Nizo-
zemsku. Po krátkém souboji byl bombar-
dér sestřelen a ten se zřítil do moře. Jen 
rotmistru E. Novotnému a A. Šestákovi se 
podařilo vyskočit a zachránit se padákem. 
Por. B. Landa, por. H. Jarošek, četař 
O. Jirsák a četař K. Klimt zahynuli u Os-
terwicku v Nizozemsku. Jejich jména jsou 
v seznamu padlých ve Westminsterské 
kapli. Snad jsou pochováni v Esterwijku. 

Augustin Šesták se tedy dostal do ně-
meckého zajetí, když už tam bylo prvních 
našich pět letců - jeho kamarádů 
- z 23.9.1940 po náletu na Berlín. Pak 
až do konce války trávil A. Šesták dlouhé 
roky v německých zajateckých táborech. 
Sluší se připomenout, že naši letci byli 
Němci persekvováni, protože jako „ob-
čané protektorátu, nedílné to části ně-
mecké říše", pozvedli zbraň proti národu 
a vůdci. S mnohými byl veden proces, do-
stali se do rukou gestapa a byli odsouzeni 
k trestu smrti. Rozsudek však měl být vy-
konán až po vítězném konci války, jak 
jim sdělil velitel zajateckého tábora. Věc 
totiž měla háček: po útěku ze Saganu, kde 
byli i tri Češi, Němci zastřelili kolem 50 
spojeneckých letců - zajatců. Přes švýcar-
ské diplomaty poslal W. Churchill Hitle-
rovi sdělení, že dojde-li znovu k tomu, že 
bude popraven voják v britské uniformě, 
že v Anglii budou popraveni dva němečtí 
zajatci o hodnost vyšší. K dispozici jich 
měl dost. A toto právě na hitlerovce pla-
tilo a toho se zalekli. A díky tomu až na 
jednoho - Arnošta Valentu - válku zajatí 
letci přežili! 

Z. Škarvada se dostal také do zajetí jako 
stíhač 14.2.194 l a s Augustinem se v za-
jetí setkal. Píše, že byli dost spolu. Nutno 
také říci, že Němci velmi často zajatce 
přesouvali, aby se neseznámili s terénem 
a okolím táborů. Zajatci také korespondo-
vali. Někteří s rodinami (do protektorátu 
to nebylo bezpečné a mnozí tedy nepsali), 
jiní se známími v Anglii či ve světě. Dále 
na vývěsce v baráku bývaly adresy žen 
„kmoter", které si psaly se zajatci, posí-
laly jim balíky se svetry, ponožkami apod. 
Byla to taková povzbuzující činnost pro 
obě strany. Tak si začal Augustin psát 
s Kanaďankou, která byla zdravotnicí 
v Anglii. V dopisech se seznámili tak dů-
kladně, že se rozhodli, jak se po válce 

vezmou a odjedou do Kanady, kde budou 
chovat kuřata. Tak se také stalo! A. Šesták 
se už po válce domů nevrátil a odjel za 
moře. Už po válce se Z. Škarvada po Au-
gustinovi poptával, ale po něm se slehla 
zem... Nyní se pomocí Kanadských listů 
poptáváme, jestli o něm někdo neví a co 
s ním je. 

Tolik o životě a osudu jednoho zahra-
ničního vojáka, který vystartoval z Ledče 
nad Sázavou do boje za svobodu a pak 
za velkou louži. 

Dr. M. Vostatek 

(Za fotografii A. Šestáka děkuji panu 
Jaroslavu Popelkoví z Brna.) 

OZNÁMENI 
.FINANČNÍ ÚŘAD v Ledči n. S. 

přijme 
1 pracovníka pro správu daní 

k zajištění agendy daně z příjmů 
právnických osob a daně silniční 

Požadavky: 
• VŠ, popř. SŠ vzdělání ekonom, 

zaměření, 
• velmi dobrá teoretická i praktická 

znalost podvojného účetnictví, 
• ekonomický přehled, práce na PC, 
• orientace v právních předpisech 

finančního a daňového práva, 
• dobrá schopnost komunikace, 

praxe v jednání s lidmi. 

Bližší informace u ředitele FÚ 
• telefon 0452/3292 nebo 3291 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 
s uvedením osobních údajů, dosaže-
ného vzdělání a přehledu praxe: 
10. srpna 1994. 

Historie elektrifikace města 
Dnes je již elektrický proud všední sou-

částí našeho života, který si bez něj ne-
dovedeme ani představit. Nebylo tomu tak 
však dříve. V Ledči nad Sázavou byl elek-
trický proud zaveden od 30. června 1924, 
tedy přesně před 70 lety. Město tehdy pro-
vedlo na svůj náklad rozvod po celém 
svém území. Přípojku si musel již každý 
odběratel uhradit sám. Byly tehdy posta-
veny i dva transformátory na Hůrce 
a v Nádražní ulici. Proud do sítě dodávaly 
Jihočeské elektrárny. Cena za pronájem 
elektroměru činila tehdy měsíčně 3 Kč za 
světelný a 6 Kč za motorový proud. Cena 
jedné spotřebované KWh byla stanovena 
na 3,85 Kč u světelného a 2,75 Kč u mo-
torového proudu. -FP-



Studie nemocnice s poliklinikou 

Městský úřad v Ledči nad Sázavou za-
dal brněnské firmě PROING zpracování 
studie na řešení nemocnice s poliklinikou 
pro město a spádovou oblast Ledeč n. S., 
a to ve dvou alternativách jejího umístění 
v Háji a na poliklinice v ul. A. Zápotoc-
kého. 

Rozsah stavebního programu stanovila 
obchodní smlouva o provedení díla 
a hlavně dodatky k této smlouvě, které 
vznikly v průběhu prací na zakázce. 

Situování zdravotnického zařízení do 
stávající a rozestavěné LDN v klidném 
lesním prostředí v Háji se zdálo být zpo-
čátku jako jediné správné rozhodnutí 
vzhledem k původně uvažovanému roz-
sahu nemocnice, kterou by nebylo možno 
do bývalé polikliniky umístit. Po přehod-
nocení zadání ze strany MÚ Ledeč n. S. 
a po předání rozestavěné budovy LDN 
okresnímu úřadu pro zřízení ústavu men-
tálně postižených byly zpracovány dvě 
varianty využití staré budovy nemocnice 
v Háji podle redukovaného stavebního 
programu, který obsahoval interní a chi-
rurgické oddělení, nutný vyšetřovací 
úsek, výběr ambulantních pracovišť a po-
třebné zázemí. Varianty redukovaného 
stavebního programu však prokázaly eko-
nomickou a provozní nevýhodnost ne-
komplexního a neúplného řešení nemoc-
nice s poliklinikou v Háji. Z toho důvodu 
se návrh dispozičních úprav staré budovy 
nemocnice omezil pouze na vyřešení pře-
stavby stávající kuchyně tak, aby splňo-
vala nové hygienické předpisy a svou ka-
pacitou pokryla požadavky LDN i nově 
budovaného ústavu mentálně postiže-
ných. 

Při nepoužitelnosti areálu v Háji byla 
znovu zvážena původní alternativa umís-
tění nemocnice přímo v Ledči n. S. v bu-
dově současné polikliniky, která je dobře 
přístupná ze stávajících komunikací 
a orientace objektu ke světovým stranám 
umožňuje vhodné dispoziční řešení 
s orientaci lůžkových pokojů k jihu. 

Navržená přestavba polikliniky zacho-
vává původní vzhled budovy z třicátých 
let tohoto století. Nová přístavba je plá-
novaná v místě asanovaných dvoupodlaž-
ních garáží a v hospodářském dvoře. Zá-
kladem provozního řešení jsou samo-
statně přístupné, navzájem oddělené, ale 
propojitelné celky polikliniky, nemocni-
ce, vyšetřovacího úseku a hospodářského 
a technického zázemí. Ambulantní služby 
polikliniky jsou umístěny v 1. podlaží 
spodního jižního křídla budovy, na ně na-
vazují společné provozy nemocnice a po-
likliniky. Lůžková část nemocnice za-
hrnuje chirurgické oddělení s operačními 
sály ve 2. P., interní oddělení v 3. P. a jed-
notku intenzivní péče ve 4. P. Správa ne-
mocnice a šatny personálu jsou navrženy 
do podkrovní části 4. podlaží. V 1. pod-
zemním podlaží jsou situovány sklady, 
prádelna a technické zázemí. 

Studie se podrobně zabývá systémem 
komunikace uvnitř budovy, pamatuje na 
uložení tříděného odpadu, na propojení 
jednotlivých dopravních tras s výtahy 
a bezbariérovými vstupy. Jižní a severní 
křídlo budovy má být propojeno spojo-
vací dvoupodlažní lávkou, horní křídlo 
budovy bude prodlouženo čtyřpodlažní 
stavbou navazující na původní vzhled bu-
dovy. 

Odhad nákladů na rekonstrukci: 

Nová přístavba 
Přípojky a úpravy 
Přístroje 
Vybavení DKP 
CELKEM 

44 292 tis. Kč 
2 023 tis. Kč 
6 700 tis. Kč 
3 200 tis. Kč 

56 215 tis. Kč 

Náklady na provoz NsP 
jsou odhadnuty na 24 563 tis. Kč 
Náklady na mzdy 7 831 tis. Kč 
při 94,9 pracovnících 
Náklady na pojistné 2 819 tis. Kč 
Náklady na strav. 1 100 tis. Kč 
Roční výkony 24 563 tis. Kč 
jsou kryty též dotací zřizovatele (ročně 
cca 4 mil. Kč), která by mohla být bě-
hem tří let odbourána. 

Stávající objekt polikliniky je z hle-
diska stavebně technického a dispozič-
ního vhodný pro uvažovaný záměr, lze 
zde docílit při úměrných nákladech kom-
fortu zdravotní péče při respektování hy-
gienických směrnic a předpisů. K docílení 
klidného prostředí v jižní zahradě bude 
nutné omezit provoz v ul. A. Zápotockého 
jednosměrnou úpravou a doplnit vhodně 
výsadbu zeleně. Dále bude zapotřebí vy-
tvořit dostatečný počet parkovacích míst 
a zajistit vjezd a výjezd z hospodářského 
dvora. 

Pod zpracovanou studií naleznete pod-
pisy ing. arch. Vladimíra Srpa, ing. arch. 
Ivana Vaška, ing. Jindřicha Kadrnožky 
a ing.Konečné. -sv-



70. NAROZENINY 
1. 7. Marie Dvořáková, Ledeč n. S., 

Poděbradova 464 
2. 7. Josef Vondruš, Ledeč n. S., 

Havlíčkova 816 
4. 7. Oldřich Svoboda, Ledeč n. S., 

Partyzánská 822 
9. 7. Eliška Wohlmutová, Vrbka 35 

10. 7. MUDr. Lenka Nováková, 
Ledeč n. S., Stínadla 1041 

16. 7. Jaroslav Šedivý, Ledeč n. S., 
nám. Svobody 107 

18. 7. Věra Binková, Ledeč n. S., 
28. října 565 

21. 7. Jiřina Smetanová, Ledeč n. S., 
Družstevní 1030 

28. 7. Josef Říha, Ledeč n. S., 
Údolní 989 

28. 7. František Žák, Ledeč n. S., 
J. Haška 645 

29. 7. Božena Blažková, Ledeč n. S., 
28. října 427 

12. 8. Anastázie Vondrušová, 
Ledeč n. S., Havlíčkova 816 

27. 8. Marie Pertlová, Ledeč n. S., 
Hradní 701 

75. NAROZENINY 
5. 7. Josef Flekal, Sychrov 15 

11. 7. MUDr.Božena Mlejnková, 
Ledeč n. S., Zoufalka 997 

29. 7. Božena Málková, Ledeč n. S., 
Poštovní 407 

14. 8. Bohuslav Maleček, Ledeč n. S., 
Fibichova 781 

21. 8. Jan Strejček, Ledeč n. S., 
Stínadla 1035 

30. 8. Miroslava Nováková, Ledeč n. S., 
J. Fučíka 876 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

80. NAROZENINY 
1. 7. Anna Pánková, Ledeč n. S., 

Hlaváčova 554 
6. 7. Božena Musilová, Ledeč n. S., 

Růžová 8 
23. 7. Antonín Pajer, Ledeč n. S., 

P. Bezruče 1144 
1. 8. Růžena Zelenková, Ledeč n. S., 

5. května 1202 
12. 8. Vladimír Dufek, Ledeč n. S., 

Havlíčkova 180 
23. 8. Josef Novák, Ledeč n.S., 

J. Fučíka 876 
24. 8. Marie Hrušková, Ledeč n. S., 

Čechova 77 

85. NAROZENINY 
6. 7. Jan Čapek, Ledeč n. S., 

28.října 400 
31. 8. Anežka Janoušková, Ledeč n.S., 

Melechovská 806 

91. NAROZENINY 
29. 8. Marie Tůmová, Ledeč n. S., 

Husovo nám. 59 

93. NAROZENINY 
31. 7. Marie Maršounová, Ledeč n. S., 

Stínadla 1047 
-MÚ-

VÝTAH ZE ZPRÁVY DOZORCI RADY A. S. K0V0FINIS 
V hodnoceném obchodním roce se do-

zorčí rada sešla ke třem schůzkám. První 
jednání dozorčí rady se uskutečnilo dne 
8.3.1993 a bylo věnováno projednání roční 
účetní závěrky za první rok existence a. s. 
KOVOFINIŠ. 

Po rekonstrukci orgánů společnosti 
a změně stanov, ke kterým došlo v březnu 
minulého roku, pracuje dozorčí rada pouze 
v tříčlenném složení oproti původnímu pě-
tičlennému, což se během roku činnosti 
projevilo jako nedostačující. Tato nová do-
zorčí rada, ve které pracují JUDr. Miroslav 
Mečíř jako zástupce IPF, ing. Jiří Pešek 
z Komerční banky a Stanislav Vrba, volený 
zástupce zaměstnanců, uspořádala v květnu 
svoji ustavující schůzku a následně v čer-
venci další jednání v souvisloslosti s koná-
ním valné hromady a. s. KOVOFINIŠ 
v Havl. Brodě. Obě jednání byla věnována 
výsledkům hospodaření a. s. v roce 1992 
a výroční zprávě přednesené na valné hro-
madě dne 14.7.1993. 

Čtvrté jednání dozorčí rady v roce 1993 
bylo plánováno na 9.12. loňského roku, 

VELKOOBCHOD 

AUTOSKLA 
všech typů 

Žižkova 1058 Havl. Brod 
f tel.: 0451/ 224 62 fax: 0451/ 218 27 

• boční skla 
• zadní skla 
s lišty skel 
• lepidla Betascal 
s pomocný materiál 
s lepení skel na počkání 
• střešní okna + montáž 

kdy se měla dozorčí rada seznámit s písem-
nostmi společnosti, se zápisy z jednání 
představenstva, a výsledky hospodaření za 
měsíc červenec - říjen. Požadavek na před-
ložení písemností společnosti pro přípravu 
jednání uplatněný předsedou dozorčí rady 
na generálního řiditele a.s. KOVOFINIŠ 
nebyl s odvolávkou na znění stanov vysly-
šen a z toho důvodu se čtvrté zasedání do-
zorčí rady v roce 1993 neuskutečnilo. 

Má-li být jednání dozorčí rady skutečně 
dělné, musí mu předcházet příprava, k té 
jsou zapotřebí podklady. Má-li dozorčí 
rada dohlížet na výkon působnosti předsta-
venstva, musí být o činnosti pravidelně in-
formována. Má-li přezkoumávat účetní zá-
věrky, musí je obdržet, a to všichni členové 
dozorčí rady předem a na náklady společ-
nosti! 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnos-
tem předkládá její dozorčí rada Valné hro-
madě a. s. KOVOFINIŠ návrh na usnesení 
v tomto znění: 

* Valná hromada ukládá představen-
stvu a. s. KOVOFINIŠ zajistit bezod-
kladné poskytování písemnosti společ-
nosti dozorčí radě k výkonu její kon-
trolní činnosti. Zjednodušené čtvrtletní 
bilance a zápisy z jednání představen-
stva a. s. KOVOFINIŠ zasílat písemně na 
náklady společnosti všem členům do-
zorčí rady. Požadavek na předložení dal-
ších písemností společnosti může uplat-
nit předseda dozorčí rady či její člen po-
věřený přípravou jednání dozorčího or-
gánu u generálního ředitele a. s. KOVO-
FINIŠ a tomuto požadavku musí být vy-
hověno. 

Dozorčí rada je kontrolním orgánem 
společnosti, je dozorčí radu Vás, akcionářů. 
Proto pro svoji činnost považuje přijetí 
v této zprávě uvedených návrhů na změnu 
stanov a usnesení valné hromady za ne-
zbytné a žádá valnou hromadu o podpo-
ru při prosazování svých návrhů. Posta-
vení a působnost dozorčí rady určené 
stanovami pak bude možno kvalifikovaně 
naplňovat. 

Stanislav Vrba 

Sdružení zdravotně postižených 
Letní program 

Ve spolupráci s okresními výbory jed-
notlivých svazů jsme pro vás připra-
vili tyto ozdravné týdenní pobyty v re-
kreačním středisku Dobrá u Světlé nad 
Sázavou: 

Pro diabetiky a kardiaky: 
I. běh od 22. 8. do 28. 8. 1994 

II. běh od 3. 10. do 9. 10. 1994 

Pro tělesně postižené: 
I. běh již proběhl 

II. běh od 19. 9. do 24. 9. 1994 

Pro slabozraké: 
I. běh od 29. 8. do 3. 9. 1994 

Tyto rekondice mají velmi hodnotný 
program ozdravný i kulturní a jsou velmi 
levné. 

Dále nabízíme v září autokarový zájezd 
na Orlík, Zvíkov, Mirotice a Písek s pro-
jíždkou po přehradě. Podrobnosti s pře-
sným datem budou na vývěskách. Při-
hlášky na všechny akce přijímáme ihned 
u členů výboru nebo na schůzi v Domě 
pečovatelské služby. 

Srdečně vás zveme! ZO ZdP 



Setkání fotbalových veteránů 

Ledečské pohlednice 
Pohlednice „Sokolský pozdrav z Ledče 

nad Sázavou" byla vydaná v roce 1908 
V. Veselým. Pohlednice je tištěná knih-
tiskem, ručně kolorovaná. Je na ní sokol-
ský znak s tehdejší státní vlajkou, ve které 
je umístěn pohled na Ledeč ze skal Šep-
touchova. Pohlednice byla poslána v roce 
1909 z Ledče do Kláštera nad Jizerou. So-
kol byl ve městě založen již v roce 1894 
a byl v té době v plném rozkvětu své čin-
nosti. Proto vydali jeho příznivci tuto po-
hlednici, aby propagovala sokolské hnutí 
ve městě. 

František Pleva 

Program kina 
SRPEN 1994 

2. 8. KUFFS - film USA (P) 
(18.00) Kriminální komedie 
(20.00) s Ch. Slaterem v hl, roli. 
3.-4. 8. JEŠTĚ VĚTŠÍ BLB, (P) 
(20.00) NEŽ JSME DOUFALI 

Úspěšná česká komedie. 
6.-7. 8. POLICEJNÍ AKADEMIE - (P) 
(20.00) MOSKEVSKÁ MISE - film USA 
9.8. NESTVŮRKY Z VESMÍRU (R) 
(20.00) Pokroč, hororu CHITERS 1. 
10.8. TOMBSTONE - film USA 
(20.00) Filmový western. 
11.8. ŽÍZEŇ PO ZLATĚ (P) 
(20.00) Franc, filmová komedie. 
13.8. BEZ VÝCHODISKA - USA (P) 
(20.00) K. Costner a G. Hackman. 
14. 8. BEZ VÝCHODISKA - USA (P) 
(20.00) K. Costner a G. Hackman. 
16.8. SESTRA V AKCI II. (P) 
(20.00) Pokračování komedie USA. 
17.8. VOYEUR - italský film (P) 
(20.00) Erotika jako živ. partner. 
18.8. VOYEUR - italský film (P) 
(20.00) Erotika jako živ. partner. 
20. 8. AKCE VENTURA - (P) 
(20.00) ZVÍŘECÍ DETEKTIV 
21.8. AKCE VENTURA - (P) 
(20.00) ZVÍŘECÍ DETEKTIV 
23.8. NEXUS (P) 
(20.00) Španělsko-anglický filrfl, 
25. 8. NESMRTELNÁ TETA (R) 
(18.00) Kouzelný příběh o lásce, 
(20.00) rozumu a štěstí. 
27. 8. DEJ SI POHOV KÁMOŠI! (P) 
(20.00) Komedie USA. 
28. 8. DEJ SI POHOV KÁMOŠI! (P) 
(20.00) Komedie USA. 
29.8. DUEL V POUŠTI-film USA. 
(20.00) Ch. Lambert proti zločinci 
31.8. ALJAŠKA V PLAMENECH (P) 
(18.00) Dobrodružný příběh 
(20.00) z atraktivního prostředí. 

Změna programu vyhrazena, -VP-

Tradiční turnaj starších pánů v kopané po-
řádaný každoročně na hřištích v Okrouhlici, 
Dobré, Dolním Městě či Leštině u Světlé ten-
tokráte zavítal dne 25.6.1994 na hřiště posledně 
jmenovaného pořadatele. Účast původně přislí-
bili kromě čtyř tradičních účastníků i mužstvo 
Sokola Habry a pro zpestření turnaje i mužstvo 
pražských umělců vystupujících pod názvem 
Hvězdný prach. K termínu začátku turnaje se 
však nedostavili veteráni z Dolního Města 
a v rozlosovaných skupinách je na poslední 
chvíli nahradilo druhé mužstvo domácích. Pod-
mínkou účasti v turnaji byl věk nad 35 let, ob-
čerstvení nejen nealko bylo k dispozici přímo 
u kabin, zdravotní služba byla přítomna na hřiš-
ti, záchranná a pohřební služba na telefonu. Leš-
tinští sponzoři zajistili dostatek cen pro vítěze, 

nejlepší a nejstarší hráče, pořadatelé pak pří-
jemné sobotní setkání bývalých harcovníků 
okresních soutěží, kterým ani šediny a zakula-
cená bříška neubrala nic z lásky ke kulatému 
nesmyslu a pivu. S kondicí i míčem měli někteří 
z nás problémy, ale přítomní diváci a hráči mo-
hli několikrát zatleskat zdařilým akcím a parád-
ním gólům či povzbuzovat při penaltovém roz-
střelu. 

Vítězství v turnaji obhájilo mužstvo Hvěz-
dného prachu z Prahy, druzí skončili pánové 
z Okrouhlice a třetí větráni z Habrů. Na domácí 
hráče, v jejichž řadách nastoupilo i několik 
„ledečáků", zbylo čtvrté a páté místo a poslední 
příčku obsadili pánové z Dobré. Byl to fajn 
turnaj. 

-sv-
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