
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK • ČÍSLO 6 • ROČNÍK III ČERVEN 1994 3Kč 
Ke svému druhému letošnímu veřejnému zasedání se dne 10. května od 16 hodin 

sešlo Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sázavou. Podle připraveného programu jej 
čekalo projednání hospodaření města Ledče za rok 1993, seznámení se se zprávou 
auditora o hospodaření města, doplnění vyhlášky o likvidaci odpadu a čistotě města 
a schválení majetkoprávních úkonů města. Přestože oficiální program zasedání MZ 
byl během dvou hodin projednán, skončilo květnové zasedání MZ až před jednadvacátou 
hodinou. Na zasedání se kromě pracovníků MÚ dostavila i skupina ledečských lékařů 
a početná skupina učitelů z gymnázia, kteří se na městské zastupitelstvo obrátili s žádostí 
o podporu při řešení problémů na poliklinice a gymnáziu. Delší diskuse byla z podnětu 
přítomných občanů věnována i přijaté vyhlášce o likvidaci odpadu a čistotě města 
a poplatků s tím spojených. Toto jednání městského zastupitelstva bylo určitou satisfakcí 
pro ty členy MZ, kteří se na jaře 1992 snažili prosadit přestavbu budovy soudu na 
MÚ. Odpůrci tohoto záměru z řad členů MZ i městské rady vzhledem k současným 
dopadům již tehdy předpokládaných restitučních nároků uznali svůj omyl a dali souhlas 
k zahájení stavebních prací ještě v tomto roce. Ceny stavebních prací za ty dva roky 
samozřejmě vzrostly a tak předloňské „ledečské hašteření" bude nyní městskou kasu 
něco stát. 

Hospodaření města 
Ledče v roce 1993 
VÝDAJE tis. Kč 

Vodní hospodářství 1 104 
a životní prostředí 
Místní komunikace, doprava 2 012 
Školství 6 275 
Zdravotnictví 2 405 
Správa MÚ 6 561 
Sociální věci 5 573 
Místní hospodářství 15 002 
Výstavba města a obcí 3 252 
Všeobecná pokladní správa 521 

VÝDAJE CELKEM 43 336 

PŘÍJMY tis. Kč 

Příjmy z činností 14 279 
rozpočtových organizací 
Daně a poplatky 9 074 
Ostatní příjmy 9 000 
(doplňkové, nahodilé) 
Převody z mimorozpočtových 7 632 
prostředků 

Dotace z rozpočtu ČR 9 746 

ÚHRN PŘÍJMŮ 49 731 

VÝSLEDEK 
HOSPODAŘENÍ = +6 395 

v r t 

UPOZORNĚNI MěstU 
Upozorňujeme občany, kteří si ještě ne-

vyřešili státní občanství ČR, či nenechali 
udělat záznam do občanského průkazu, aby 
tak ve vlastním zájmu učinili. Záznam pro-
vádí na základě předloženého rodného listu 
a oddacího listu matriční oddělení MěstÚ. 
Předejde se tím mnohým nesrovnalostem 
a stížnostem v období voleb, které nás če-
kají koncem roku. 

Agendu volby a udělení státního občan-
ství ČR pro občany Slovenské republiky za-
bezpečuje Okresní úřad v Havlíčkově Bro-
dě, referát vnitřních věcí, p. Budíková, 
která poskytuje průběžně metodickou po-
moc. 

Pro občany Slovenské republiky možnost 
volby i udělení státního občanství ČR podle 
zákona č. 40/93 Sb. končí dnem 30. 6.1994. 

Závěrem ještě připomínáme skutečnost, 
že občané, narození do 31.12.1953 na Slo-
vensku, mají slovenské státní občanství bez 
ohledu na délku trvalého pobytu v České 
republice a bez ohledu na občanství rodičů. 

-MÚ-

Květnové zasedání zastupitelstva 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MÚ A MĚSTA LEDČE ZA ROK 1993 

Z hospodaření města Ledče za rok 1993 Vám na této straně přinášíme stručný přehled 
příjmů a výdajů. Stejně jako v minulých letech byl výsledkem hospodaření přebytek 
příjmů nad výdaji, tentokráte ve výši 6 395 tis. Kč. Oproti rozpočtu bylo dosaženo 
v příjmové části nárůstu o 3 229 tis. Kč, na čemž se nejvíce podílel vyšší výnos z daní 
a poplatků a též příjmy z činností rozpočtových organizací města. 

Výdaje města Ledče byly v roce 1993 oproti rozpočtu nižší o 3166 tis. Kč. Nejvíce 
nás stála, opomineme-li provoz kotelen, vnitřní správa MÚ, a to 6 561 tis. Kč. Jedná 
se o neinvestiční náklady na provoz a údržbu budov MÚ, služebních aut, obřadní 
svatební síně, místního rozhlasu, sboru dobrovolných hasičů, městské policie, komise 
pro občanské záležitosti, aparátu MÚ a poslanců MÚ. Dále do této kapitoly byla zahrnuta 
přestavba knihovny v budově bývalého soudu ve výši 1 532 tis. Kč a vybavení knihovny 
v částce 300 tis. Kč. Na vnitřní správu a přestavbu knihovny byla poskytnuta dotace 
z OkÚ. 

Druhou nejvyšší výdajovou položkou je školství (6 275 tis. Kč). Jedná se opět o pro-
vozní náklady škol a školských zařízení. 

Samostatnou kapitolu tvoří místní hospodářství, kde celkové výdaje dosáhly hodnoty 
15 002 tis. Kč. Patří sem výdaje Technických služeb (2829 tis. Kč), výdaje na 
opravy a údržbu bytů (4291 tis. Kč), provoz kotelen (7493 tis. Kč), lesní hospo-
dářství a veřejně prospěšné služby. 

Základní dotace ze státního rozpočtu v roce 1993 činila 4 406 tis. Kč. K této dotaci 
se podařilo během roku získat dalších 5 340 tis. Kč, z toho nejvíce na přístavbu Domu 
s pečovatelskou službou (3 mil. Kč). 

Pracovníci OkÚ provedli přezkoumání hospodaření města Ledče a ve své zprávě 
neměli námitek. Městské zastupitelstvo předložený výsledek hospodaření schválilo. 

REKONSTRUKCE BUDOVY BÝVALÉHO SOUDU NA MĚSTSKÝ ÚŘAD 
Městský úřad v Ledči nad Sázavou se v současnosti nachází na dvou místech, v bu-

dově MÚ na Husově náměstí, která je majetkem města, a v pronajatých prostorách 
„Na statkách", kde současná majitelka nemíní vzhledem k dohodě s Agrobankou nadále 
prodlužovat nájemní smlouvu a požaduje k 30. 9. 1994 uvolnění prostor v I. nadzemním 
podlaží. Stávající prostory užívané MÚ jsou jak pro výkon samosprávy, tak i státní 
správy nedostačující, vždyť během posledních let byl na MÚ zřízen odbor živnostenský, 
odbor životního prostředí, rozšířen odbor soc. věcí, odbor výstavby i odbor správní. 

(Pokračování na 2. straně) 



Květnové zasedání zastupitelstva 
(Pokračování z 1. strany) 

MZ v květnu 1992 schválilo záměr přestavby budovy bývalého soudu, následně však 
po intervenci některých členů MZ neodsouhlasilo zahájení rekonstrukčních prací. Byla 
provedena „pouze" přestavba přízemí na městskou knihovnu a uvolněny dvě místnosti 
pro potřeby gymnázia. Po přestěhování knihovny a stavebních úpravách na gymnáziu 
již tato potřeba pominula a druhé a třetí podlaží budovy soudu není v současné době 
využíváno. 

Představitelé města se snaží získat na tuto akci účelovou dotaci (vyčíslená ztráta 
z důsledku restituce objektu „Na statkách" činí 3,6 mil. Kč) a mimo to předložili 
městskému zastupitelstvu ke schválení žádost o půjčku na dokončení rekonstrukce ve 
výši cca 7 mil. Kč. MZ dalo k této žádosti o půjčku svůj souhlas. Rekonstrukce bude 
provedena v co nejkratší době. 

LEDEČ SKÝ HRAD 
O snaze po získání ledečského hradu do majetku města jsme vás již několikrát 

informovali. Představitelé města vyvíjejí neustálý tlak na uživatele a správce hradu Vč 
státní lesy i na příslušná ministerstva, využívají na podporu svého záměru i sdělovací 
prostředky (starosta města pan Kolařík vystoupil například v dubnu t. r. jako host 
v ranním televizním pořadu Studia 6). Zástupci Vč státních lesů hledají vhodného 
kupce, uvažují o možnosti nabídky hradu jako restituční náhrady, požadují po městu 
potvrzení svého záměru převzít hrad do své péče. A hrad chátrá, chátrá i hradní most, 
skalní masív hrozí uvolněním... Situaci kolem ledečského hradu bude věnováno v nej-
bližší době mimořádné zasedání MZ. 

KOMERČNÍ BANKA V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE? 
Městské zastupitelstvo projednalo zájem pobočky Komerční banky Havl. Brod 

o pronájem budovy DDM na Husově náměstí, kam by KB přemístila svoji expozituru 
z prostor domu čp. 69, patřícímu České spořitelně. Na vlastní náklady by KB provedla 
rekonstrukci budovy DDM s tím, že je ochotna investovat 5-7 mil. Kč a poté pro 
svoje účely by formou dlouhodobého pronájmu využívala přízemí a I. patro, kde by 
rozšířila rozsah svých služeb a získala tak důstojné pracoviště. Pracoviště DDM by se 
po dokončení přestavby soudu přemístilo do prostor současného MÚ. MZ vyjádřilo 
s tímto záměrem KB souhlas. 

PRONÁJEM POLIKLINIKY 
Skupina ledečských lékařů provozujících svoji soukromou praxi na poliklinice se 

dostavila na jednání MZ, aby vyjádřila svoje připomínky k nájemním smlouvám, 
které jim byly letos poté, co město převzalo provoz polikliniky, předloženy právním 
oddělením MÚ k podpisu. Zvýšení ročního nájemného na 380 Kč/m2, zvýšení záloh 
na úhradu služeb spojených s provozem polikliniky, užívání společných prostor, 
společných rozvodů topení, vody a el. energie se stalo předmětem výhrad praktických 
lékařů, pro které odmítali předložené nájemní smlouvy podepsat. Při vystoupení MUDr. 
Šťastného zazněl v této souvislosti apel na městské zastupitelstvo s připomínkou na 
obsahy volebních programů, na proklamovanou podporu zdravotnictví, na důležitost 
zachování zdravotnických služeb ve městě, které jsou novými nájemními smlouvami 
ohroženy. Ze strany MZ naopak zaznívaly připomínky na adresu nejednotného přístupu 
ledečských lékařů k problematice využití a provozování polikliniky, na nevyužití mož-
nosti založení sdružení fyzických osob z řad lékařů, které by se ujalo provozu poli-
kliniky, na přílišný individualismus lékařů. 

Této problematice je věnován i příspěvek starosty města pana Emila Kolaříka, který 
přinášíme na str. 3. 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE GYMNÁZIA 
Školský úřad v Havlíčkově Brodě požádal město Ledeč n. S. o jmenování svého 

zástupce do konkursní komise na výběr ředitele gymnázia a integrované SPŠ strojí-
renské. Městská rada dne 22. 3. 1994 zvolila tímto zástupcem RNDr. Eduarda Doubka, 
člena MR a dosavadního ředitele gymnázia. S tímto rozhodnutím a s faktem, že v kon-
kursní komisi nebude figurovat volený zástupce učitelského sboru, vyjadřovala svůj 
nesouhlas početná skupina mladších učitelů z gymnázia. Na základě jejich připomínek 
uložilo MZ starostovi města intervenovat na Školském úřadu v Havlíčkově Brodě za 
možnost rozšíření konkursní komise o dalšího člena - zástupce gymnázia. Jeho zvolení 
při existenci dvou táborů učitelů na gymnáziu by však nebylo snadnou záležitostí. 

(Pokračování na 3. straně) 

• V posledním květnovém týdnu se ko-
nečně dočkala nového koberce ulice 
28. října, vedoucí od polikliniky ke kartá-
čovné. Po více jak sedmi měsících tak 
byla završena rozsáhlá rekonstrukce vo-
zovky a kanalizace v této ulici. 

• Ministerstvo pro správu národního 
majetku a jeho privatizaci doporučilo 
ke schválení privatizační projekt pod-
niku Služby města Ledeč n. S. jako 
přímý bezúplatný převod na město. 
Konkurenční privatizační projekt 
firmy INEPOS se ke schválení nedopo-
ručuje. 

• Městská rada na základě žádostí občanů 
schválila rozšíření městského rozhlasu do 
ulic J. Haška a Na Žižkově. 

Informační servis 

# Odbor životního prostředí MěstU 
upozornil městskou radu na nevhod-
nost autobusových zastávek na Hu-
sově náměstí a na nutnost v co nej-
vyšší možné míře počet autobusových 
zastávek na Husově náměstí omezit 
a převést je na autobusové nádraží. 
Městská .rada tento návrh odboru ŽP 
schválila a uložila starostovi a jeho zá-
stupci projednat celou záležitost se zá-
stupci ČSAD - BUS Chrudim, a. s. 

• Městská rada se seznámila se stížnost-
mi občanů na nepořádek a poškozování 
zeleně - zvláště dětmi - na sídlišti Stínad-
la. Uložila odboru životního prostředí pro-
věřit možnost využití části pozemku u MŠ 
Stínadla pro zřízení dětského hřiště. 

# Města Ledeč n. S. a Přibyslav uza-
vřela společnou smlouvu o připravo-
vané plynofikaci, a to v oblasti ekono-
micko-organizační, která zahrnuje 
provedení analýzy navrhovaného ře-
šení vč. cenového propočtu. Jedná se 
o zcela nový problém, neboť pro město 
Ledeč naskýtá možnost napojení na 
tranzitní plynovod mezi obcemi Leština 
a Vrbice, čímž by se původně uvažo-
vaná 27kilometrová trasa zkrátila na 
pouhých 12 km. Realizace přívodu 
plynu se předpokládá v letech 
1996-1997. 

• Jednání mezi městy odebírajícími vodu 
z úpravny Želivka směřují k založení 
sdružení vodního díla Želivka tak, aby 
obce mohly aktivně zasahovat do provo-
zování tohoto díla. Sdružení VD Želivka 
by se mělo skládat z aktivních odběratelů, 
v jejichž katastrálním území leží alespoň 
část povodí VD Želivka (Čechtice, Dolní 
Královice, Ledeč n. S., Zruč n. S., sdru-
žení PEVAK) a pasívních odběratelů 
(města Praha, Kladno, Beroun, Benešov). 

(Sestaveno ze zápisů MR -sv-) 



Pronájem polikliniky 
Protože pronájem polikliniky v Ledči 

nad Sázavou se stal téměř věcí veřejnou, 
považuji za nutné o této situaci informo-
vat občany. 

Od 1. 1. 1993 převzalo město budovu 
polikliniky jako historický majetek, dá se 
říci, že ve značně zanedbaném stavu, 
a pronajalo ji, jako jedinému nájemci, 
Zdravotnickým zařízením města Ledče 
nad Sázavou (dále jen ZZ), jejichž zřizo-
vatelem stále je Okresní úřad v Havlíč-
kově Brodě. 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o je-
diného nájemce, který i nadále zajišťoval 
provoz této budovy, stanovila městská 
rada (dále jen MR) nájemné ze všech pro-
stor polikliniky základní sazbou nájem-
ného určeného pro pronájem nebytových 
prostor a toto nájemné činilo pro rok 1993 
602 tis. Kč. Pro informaci dodávám, že 
v tomto roce město, kromě jiného, inves-
tovalo 1 120 tis. Kč na rekonstrukci roz-
vodu tepla v této budově. 

Již koncem roku 1992 a počátkem roku 
1993 všichni lékaři působící na poliklini-
ce, kromě paní MUDr. Zdechovské, přešli 
do soukromé praxe. MR dala souhlas ZZ 
Ledeč k uzavření podnájemních smluv 
s těmito lékaři pro výkon jejich soukromé 
praxe. 

Důsledek jejich přechodu do soukro-
mého sektoru se projevil negativně do 
hospodaření ZZ Ledeč, kde zbyly činnosti 
sice nutné pro zachování chodu zdravot-
nictví, ale nízko honorované zdravotní 
pojišťovnou. Z tohoto důvodu ZZ Ledeč 
vypovědělo nájemní smlouvu s městem 
k 31.12.1993 a město muselo převzít jak 
provoz polikliniky, tak uzavírání nájem-
ních smluv s jednotlivými právními sub-
jekty působícími v této budově. 

Podle platných zákonných předpisů, 
vzhledem ke značnému počtu nájemců, 
není možné účtovat nájemné ze společ-
ných prostor, které jsou uživateli využí-
vány bezplatně, mimo jiné i jako čekárny 

pro pacienty. Městské zastupitelstvo (dále 
jen MZ) proto odsouhlasilo zvýšení ná-
jemného v této budově o 100%, stejně 
jako je tomu v centru města, tj. ze 190 na 
380 Kč za 1 m2 ročně od 1.4.1994. Jinými 
slovy řečeno, soukromí lékaři platí tuto 
částku pouze z ordinací, pokud nemají sa-
mostatnou čekárnu, což ze dvou místností 
činí za rok 1994 podle velikosti cca 10 
až 14 tis. Kč. Je pochopitelné, že se musí 
podílet kromě uvedeného nájemného i na 
úhradě nákladů spojených s provozem bu-
dovy a udržováním společných prostor 
(el. energie, voda, teplo, úklid apod.). Na-
víc město doplácí na neobsazené prostory, 
které nelze podle hygienických předpisů 
pronajmout k jiným účelům, než zdravot-
ním a ze strany zdravotníků není o ně zá-
jem. Nájemné za polikliniku podle zmí-
něných smluv bude v roce 1994 činit 620 
tis. Kč, což nepokryje ani náklady na tu 
nejnutnější údržbu budovy. 

Při projednávání těchto smluv došlo ze 
strany lékařů k výhradám takového druhu, 
že jsou pro město neakceptovatelné. 
Znovu se tedy touto záležitostí zabývala 
MR, která na svém zasedání dne 17. 5. 
1994 vyslovila souhlas s nájemními 
smlouvami tak, jak byly navrženy práv-
ním oddělením MÚ, a v zájmu objektiv-
nosti mně uložila nechat posoudit tyto 
smlouvy další nezávislou osobou. Obrátil 
jsem se tedy na advokátní kancelář JUDr. 
Vacka a JUDr. Jonáka v Havlíčkově Bro-
dě. Jejich vyjádření je následující: 

VYJÁDŘENÍ 
Starostou města Ledče nad Sázavou 

p. Emilem Kolaříkem mi byly předloženy 
návrhy smluv o nájmu nebytových prostor 
uzavírané s jednotlivými lékaři, vztahující 
se k nájmu místností v domě čp. 450 v ulici 
A. Zápotockého v Ledči nad Sázavou. 

Po prostudování předložených smluv 
mohu konstatovat, že tyto jsou z hlediska 
práv a povinností pronajímatele a ná-

Květnové zasedání zastupitelstva 
(Dokončení z 2. strany) 

VYHLÁŠKA O LIKVIDACI ODPADU A ČISTOTĚ MĚSTA 
Další změnu vyhlášky města č. 4/93 schválilo MZ. Článek 9 se doplňuje o odstavec 3 

v tomto znění: MZ zmocňuje odbor ŽP, aby měl možnost snížit platby, případně 
platbu za nakládání s odpady zrušit, anebo u sociálně slabších občanů umožnit platbu 
v pololetních, resp. čtvrtletních splátkách. Toto by bylo umožněno na základě před-
ložených dokladů nebo na základě čestného prohlášení. V případě uvedení neprav-
divých údajů dotyčné osoby postihovat podle platných právních předpisů. 

Tím bude umožněno vyřídit řadu připomínek a dosud nepodepsaných smluv majitelů 
nemovitostí s Technickými službami. (Dle informace ředitele TS pana Severy, který se 
po svém uzdravení opět zúčastnil jednání MZ, měla k termínu 10. 5. 1994 uzavřené 
smlouvy 1/3 majitelů nemovitostí.) 

MĚSTSKÁ TRŽNICE V HAVLÍČKOVĚ ULICI 
Nového umístění se zřejmě dočká i městská tržnice. MZ schválilo záměr města Ledče 

n. S. zřídit městskou tržnici v prostoru dvora pana Kose v Havlíčkově ulici a na realizaci 
akce uvolnilo finanční částku do výše 200000 Kč. Městská tržnice by byla umístěna 
v ohradě za prodejnou nábytku a byla by přístupná jak z náměstí průchodem přes bufet 
pana Havla, tak i od děkanského kostela. Tržnice by byla vybavena stálými stánky a v noč-
ních hodinách by ji bylo možno uzavírat. 

Stanislav Vrba 

jemce vyvážené, neobsahují ani pro jednu 
ze smluvních stran nevýhodné podmínky. 
Nájemní smlouvy obsahují veškeré nále-
žitosti předpokládané zák. č. 116/90 Sb. 
a dalšími právními předpisy. 

Cenové podmínky nájmu jsou úměrné 
stávající cenové hladině, výše nájmu ne-
překračuje částku stanovenou právním 
předpisem a výše úhrad za služby spojené 
s užíváním prostor odpovídá cenám, za 
nichž jednotliví dodavatelé tyto služby za-
jišťují. Pokud nájemci považují úhrady za 
tyto služby za příliš vysoké, nic jim nebrá-
ní, aby si dodávku tepla, el energie, vody, 
příp. plynu, úklid, opravy a údržbu spo-
lečných prostor zajistili na vlastní náklad 
jiným, podle nich výhodnějším způsobem. 

Z hlediska podobných smluv uzavíra-
ných v Havlíčkově Brodě hodnotím ná-
jemní podmínky předložených smluv jako 
výhodné pro nájemce, a to zejména pokud 
jde o výši plateb. 

V Havlíčkově Brodě 18. 5. 1994 
JUDr. Robert Jonák 

advokát 

Na posledním MZ se ze strany lékařů 
ozvala kritická připomínka, jak plníme 
volební program ve zdravotnictví? 
Tak tedy, plníme jej takto: 

Rok 1992 Kč 
Příspěvek na konto 248 000,-
zdravotnictví 

Rok 1993 
Nájemné na poliklinice 602 000,-
Poliklinika: 
Rekonstrukce topení 1 120 000,-
Nemocnice Háj : 
- přístroje 1 200 000,-
- studie 85 000,-

Rok 1994 - k 30. 4. 
Nájemné na poliklinice 131 000,-
Poliklinika: 
Opravy, údržba, služby 520 000,-
Nemocnice Háj: 
- vybavení 829 000,-

(z toho příspěvek 
ze Švýcarska 205 000,- Kč) 

CELKEM 
Příjmy 
733 000,- Kč 

Výdaje 
4 002 000,- Kč 

Emil Kolařík 
starosta 

VALNA HROMADA 
Valná hromada a. s. KOVOFINIŠ se 

uskuteční dne 30. 6. 1994 v sále Soko-
lovny v Ledči nad Sázavou. Zahájení 
je plánováno na 9.00 hodin, prezentace 
akcionářů bude probíhat od 7.30 do 
8.30 hodin. Všichni akcionáři obdrželi 
písemné oznámení se základními údaji 
o společnosti, která v roce 1993 vyká-
zala zisk +5 223 tis. Kč. 

- sv -



Příroda kolem nás - Mufloni 
Dnes si něco povíme o zajímavé a pro 

mnohé téměř neznámé zvěři - o muflo-
nech. 

Mufloni - divoké ovce, jak se také na-
zývají a jejichž domovem je Korsika a Sar-
dinie, knám byli před mnoha lety dovezeni 
původně jako obor ní zvěř. Tato velmi vi-
tální a přizpůsobivá zvěř si na nové pod-
mínky velice rychle zvykla. Vzhledem k to-
mu, že se jedná o atraktivní a myslivecky 
velmi ceněnou zvěř, byli mufloni postupně 
vypouštěni do volné přírody. 

Mufloni žijí v tlupách, odděleně muf-
lonky s muflončaty a mladými muflony 
a v menších skupinách pak staří mufloni. 
Tlupu vede vždy stará muflonka, která 
v případě nebezpečí jakýmsi sykavým 
hvizdem upozorní ostatní zvířata, která 
pak rychle odbíhají. V porovnání se srnčí 
jsou mufloni zvěří nestálou. Past\'í se ne-
pravidelně a často tyto plochy mění. Vy-
hovuje jim smíšený les s kamenitými par-
tiemi. 

V říji, která probíhá od konce října do 
začátku prosince, se staří mufloni připo-
jují k tlupám. Po 21 - 23 týdnech se rodí 
mladí mufloni, kteří velmi brzy po naro-
zení následují svou matku. 

Trofej starých beranů je velmi ceněna. 
Jsou to rohy - toulce, které tato zvěř na 
rozdíl od jelenů nebo srnců neshazuje. 

Stáří lovných zvířat posuzujeme podle síly 
toulců, držení těla, zbarvení atd. Dospělý 
muflon váží až 50 kg, muflonka je menší. 
U muflonů je zajímavé to, že mohou sami 
sebe zahubit. Stane se to tehdy, když se 
toulce postupně nevytáčejí ven, ale vtáčejí 
se dovnitř. Hroty pak vnikají do krku zví-
řete a to nakonec hyne. Tyto případy jsou 
však velmi ojedinělé. 

Ještě před několika lety byla tato zvěř 
na Ledečsku naprosto neznámou. Nyní ji 
můžeme potkat na Melechově a nebo Jest-
řebnici. Mufloni byli vypuštěni na Fiol-
níku u Vlastějovic a téměř ve stejné době 
na Melechově. Tyto dvě populace se na-
konec spojily. Nyní jsou v různém počtu 
roztroušeni v širokém prostoru. Že tato 
zvířata neuznávají hranice, svědčí skuteč-
nost, že první trofejový muflon byl uloven 
na Melechově, ale označen byl při vypuš-
tění na Fiolníku. 

Mufloni jsou krásná zvířata, ale v sou-
časné době se uvažuje o razantním ome-
zení chovu, nebo dokonce o likvidaci. Je 
to proto, že- působí značné škody na les-
ních porostech ohryzem a loupáním. 

Opět se potvrzuje to, že jakýkoliv zásah 
do přírody nemusí ve svém důsledku vy-
znít tak, jak bychom si my lidé předsta-
vovali. 

Jan Fulín 

Než začnete 
podnikat 

K pozitivním změnám doby patří neo-
mezená možnost soukromého podnikání 
osob. Dříve však než začnete vůbec pře-
mýšlet o samotném podnikání, je nutno 
si ujasnit faktory úspěšného vykonávání 
konkrétní podnikatelské činnosti, jejíž vý-
sledek rozhodne o úrovni a míře podni-
katelského úspěchu. Podnikavost je totiž 
vždycky spojena s rizikem. A vyrovnat 
se s úskalími podnikatelského přežití 
a pak následně zápolit o podnikatelský 
úspěch je v dnešní době stále nesnadnější. 

My budeme v našem článku hovořit 
o živnostenském podnikání, které může 
vykonávat fyzická nebo právnická osoba 
pokud splňuje podmínky stanovené živ-
nostenským zákonem. Podmínky provo-
zování živnosti se dělí na všeobecné 
a zvláštní. Všeobecnými podmínkami fy-
zické osoby je dosažení věku 18 let, způ-
sobilost k právním úkonům a bezúhon-
nost. Ta se dokládá výpisem z rejstříku 
trestů. Zvláštními podmínkami pro živ-
nost jsou odborná nebo jiná způsobilost 
a liší se podle toho, zda jde o živnost ře-
meslnou, vázanou nebo koncesovanou. 
U právnické osoby musí tyto podmínky 
splnit odpovědný zástupce. 

Živnosti řemeslné, vázané a konceso-
vané, které jsou vymezeny přílohou k zá-
konu č. 455/91 Sb., o živnostenském pod-
nikání, vyřizuje okresní živnostenský 
úřad OkÚ. Pro ostatní druhy činností 
(ohlašovací živnosti volné, kde se proka-
zují pouze včeobecné podmínky) vydává 
živnostenské oprávnění pro náš územní 
obvod obecní živnostenský úřad MÚ 
v Ledči nad Sázavou. Ohlášení živnosti 
se provádí na předepsaném tiskopisu 
a dále je nutno: 
a) přiložit výpis z rejstříku trestů (plat-

nost 6 měsíců), 
b) prokázat věrohodnost uvedených 

údajů občanským průkazem, 
c) uhradit správní poplatek 1000 Kč 

v hotovosti na. potvrzenku. 
Právnická osoba připojí doklady odpo-

vědného zástupce a důkaz o tom, že práv-
nická osoba byla založena (výpis z ob-
chodního rejstříku, popř. společenská 
smlouva). 

Lhůta pro vyřízení je úřadu stanovena 
zákonem na 15 dnů. Praxe je však taková, 
že živnostenské listy jsou většinou při 
splnění všech podmínek vydány ihned. 
Rovněž jsou na požádání telefonem nebo 
osobně poskytovány informace ve smyslu 
živnostenského zákona a jeho příloh. 

Závěrem uvádíme důrazné upozornění, 
že podnikatel je dle zákona povinen živ-
nostenskému úřadu oznámit všechny 
změny, které nastanou v průběhu podni-
kání a které se týkají údajů v ohlášení, 
a předložit do 15 dnů doklady o jejich 
vzniku. Změny se týkají např. jména, byd-
liště, místa podnikání, zřízení nebo pře-
místění provozovny apod. Nesplnění této 
podmínky je postižitelné pokutou. 

-obŽÚ-

ERB v Koželské 
Již před časem si otevřela v Koželské ulici malou prodejnu paní Anna Erbanová 

a nazvala ji ERB. Nabízí zde bohatý sortiment zboží převážně pro zkrášlení interiéru. 
Jsou to stropní izolační a dekorativní kazety, korek na obkládání stěn i podlah a velký 
výběr tapet. Podle vzorníku si jich zde můžete vybrat přes dvě stě druhů převážně 
z Německa. Vybrané zboží obdrží zákazník nejdéle do týdne po objednání. Můžete si 
zde zakoupit i užitkový a dekorační porcelán. O tento zajímavý druh prodeje je mezi 
veřejností značný zájem, a to nejen ledečskou. 

-Fp-

Na snímku paní Afina Erbanová při prodeji 



Sokolský 
svátek 

V letošním roce oslavuje tělocvičná 
jednota Sokol v Ledči nad Sázavou 100. 
výročí svého založení v roce 1894. 

Kromě akcí v tomto roce již provede-
ných při svém slavném jubileu uspořádal 
ledečský Sokol v neděli 15. května 1994 
na obnoveném a upraveném cvičišti 
u sokolovny veřejné cvičení ukázek tě-
locvičných skladeb XII. všesokolského 
sletu. Za teplého slunečného počasí bylo 
cvičení zahájeno ve 14 hodin slavnost-
ním nástupem všech zúčastněných slo-
žek za doprovodu rázného pochodu so-
kolského žákovského dechového or-
chestru, který* odpolední cvičení zahájil 
úvodní částí slavnostního pochodu Jo-
sefa Suka „V nový život!" 

Postupně se na ploše cvičiště vystří-
dali cvičenci několika věkových katego-
rií, a to nejmladší žactvo, mladší žákyně, 
žáci, starší žákyně a ženy ve skladbě 
„Věrná garda", která bude na župním 
sletě v Jihlavě i na XII. sletě v Praze 
předvedena ve společném vystoupení 
s muži. Kromě ledečských se na vystou-
pení podíleli i cvičenci z Havlíčkova 
Brodu, Přibyslavi, Čáslavi, Kutné Hory 
a ze Žlebů. Všichni vložili do předvede-
ných cviků svůj elán a přes drobné ne-
dostatky dokázali, že se na toto cvičení 
za vedení obětavých cvičitelů poctivě 
připravovali. 

Všechny skladby se divákům, kteří se 
sešli v hojném počtu, líbily a cvičence 
často odměňovali zaslouženým potles-
kem. 

V dopoledních hodinách .a také v pře-
stávce odpoledního programu i po skon-
čení veřejného cvičení měli jeho účast-
níci i zájemci o historii zdejšího Sokola 
příležitost zhlédnout výstavku „Ledeč-
ský Sokol v minulosti a přítomnosti", 
která byla připravena péčí vzdělávacího 
sboru jednoty ve dvou místnostech 1. po-
schodí v budově sokolovny. 

Na výstavku se podařilo získat četné 
doklady z historie zdejšího Sokola od 
jednotlivých jeho členů i z archivů. A tak 
dokumenty z roku 1904, které jasně po-
tvrzují založení naší sokolské jednoty 
v roce 1894, „Stanovy družstva pro vy-
stavění ,Sokolovny' v Ledči na Sázavě" 
z roku 1907, žádost o povolení stavby 
sokolovny z roku 1908, opatřená kolkem 
vydaným v roce 1898, protokol o povo-
lení stavby v témž roce, dlužní úpisy, 
seznamy členů Sokola, pozvánky a pre-
zenční listiny z valných hromad i plakáty 
o tělocvičných, pěveckých a hudebních 
akademiích, o veřejném cvičení i spole-
čenských večerech z různých let jsou do-
kladem veřejné společenské činnosti So-
kola z doby rakousko-uherské monar-
chie u nás i z období 1. republiky. 

Mnoho fotografií sokolských činov-
níků i záběry ze sokolských vystoupení 
při různých slavnostních příležitostech, 
velké množství odznaků a dokumentač-
ního materiálu ze sokolských sletů do-
plňovaly vhodné doklady z historie. 

Barevné fotografie z tělocvičné aka-
demie, z letního tábora starších žákyň, 
ze sokolského plesu, vývěsky z činnosti 
oddílu stolního tenisu ve velké trénin-
kové místnosti a řada dalších dokumentů 
jsou dokladem sokolské činnosti ze sou-
časné doby. 

Sokolské veřejné cvičení se stalo dob-
rou přípravou na župní slet v Jihlavě 
v sobotu 18. června i na XII. všesokolský 
slet v Praze ve dnech 5. a 6. července 
1994, na které vás všechny srdečně zve-
me. 

Stanislav Matějek 

V oblasti školství stále ještě přetrvává 
nedostatek finančních prostředků. Jako 
jednu z možných cest ke zlepšení situace 
jsme na ZŠ Nádražní ul. v Ledči n. S. 
volili pomoc sponzorů. Vedení školy na 
základě osobního jednání s vedoucími 
pracovníky některých podniků, provozů 
a akciových společností získalo sponzory 
pro tento školní rok. Uvedené pořadí je 
dané tím, v jakém časovém sledu jsme se 
sponzory jednali. 

1. SPOJENÉ KARTÁČOVNY, a. s., 
Pelhřimov 

Věnovaná částka 5 000 Kč byla rozdě-
lena na dvě části: 
- 2 000 Kč v hotovosti bylo poukázáno 

na účet SRPŠ 
- 3 000 Kč ve zboží - kartáčnické vý-

robky pro provoz školy a výtvarnou vý-
chovu žáků 

2. GALATEK TECHNIK, s. r. o., 
Ledeč n. S. - ředitel ing. J. Hýla 

Za věnovanou částku 10 000 Kč ve 
zboží jsme zakoupili linkovaný a kreslicí 
papír pro žáky. 

3. AQUACOMP - HARD, s. r. o., 
Ledeč n. S. - ředitel ing. J. Zikmunda 

Škole byla věnována částka 10 tisíc Kč 
ve zboží. Za tuto částku budou zakoupeny 
pracovní nástroje a další vybavení škol-
ních dílen pro zkvalitnění výuky pracov-
ního vyučování a zájmové činnosti. Dále 
jsme obdrželi příslib na provedení vý-
měny vadné podlahové krytiny v několika 
třídách. 

4. KOVOFINIŠ, a. s., Ledeč n. S. -
generální ředitel ing. P. Mainer 

Obdrželi jsme příslib 10 000 Kč na ná-
kup zboží pro školu. V současné době se 
forma pomoci projednává. 

Učnice 
v salónu J ANINA 

Jedním z mála nově zřízených obchodů, 
který zároveň slouží jako učňovské středis-
ko, je právě kadeřnický salón JANINA. 

Momentálně se tu pod odborným vede-
ním učí, dvě děvčata - Andrea Vacíková 
a Iveta Žáková. Svou zručnost a dovednost 
dokazují nejen v samotném kadeřnickém 
salónu, ale i pravidelným docházením do 
nemocnice v Háji a do Domova důchodců 
ve Smrčné. Děvčata si tu tak v praxi ověří 
svoje znalosti, poslouží lidem, kteří jsou 
nemocní, a navíc jejich služby jsou levné. 

Zlevněné služby učnic jsou v salónu 
každý lichý týden v době od 7.00 do 10.00 
hodin. 

Je třeba pochválit paní Vacíkovou za její 
počínání v nabídce služeb i v kvalitní vý-
chově svých příštích kolegyň. 

5. Pila - majitel ing. J. Boudnik 
Škole byly dodány zdarma dřevěné ko-

líky ke stromkům na školní pozemek a po-
čítáme s rozšířením sponzorství i v dalším 
období. 

Velmi nám pomohli zahraniční přátelé 
z holandského města Haarlemu. Pro 
školní klub nám dovezli dětské hry 
a různé sportovní vybavení. Množství 
drobných dárků využíváme jako odměny 
pro žáky při pořádání různých zájmových 
a sportovních soutěží. Věnovali nám řadu 
krásných barevných učebnic pro výuku 
cizích jazyků a další hodnotné dary. 

Všem jmenovaným i dalším nejme-
novaným současným i budoucím spon-
zorům jménem vedení školy, žáků a ro-
dičů za pomoc škole děkujeme a těšíme 
se na další spolupráci. 

Žádáme touto cestou další podniky 
a podnikatele o sponzorství ve prospěch 
našich žáků. V současné době vítáme 
zejména finanční prostředky, za které 
bychom koupili „kopírku". Ve škole ji 
velmi potřebujeme. Nejlacinější stojí asi 
30000 Kč. Pokud se rozhodnete pomoci 
finanční částkou, poukažte ji laskavě na 
účet SRPŠ při ZŠ Nádražní ul. v Ledči 
nad Sázavou. 

Na závěr uvádíme číslo účtu: 

Česká státní spořitelna 

účet SRPŠ při ZŠ Nádražní ul., 
Ledeč n. S. 

č. účtu: 305652-528/0800 

VI. Kirchner, 
ZŠ Nádražní ul. 

Žáci děkují sponzorům 



Ledečské pohlednice L&ům 
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Sláva, nazdar výletu... 

I pohlednice mají své raritní kousky. Le-
deč má hned dvě. Jednou z nich je i pohled-
nice Ledeč-Přístav v budoucnosti. Je to ko-
láž, tištěná knihtiskem a ručně kolorovaná. 
Tiskárna je neznámá. Neznámý autor zde 
s patřičnou nadsázkou uplatnil svoji před-
stavu o tom, jak bude vypadat nábřeží Sá-
zavy v Ledči v budoucnosti. Byla to v té 
době recesní záležitost. Podobnou pohled-
nici mají i jiná česká města. Tato byla vydána 
pouze malým nákladem obchodníkem s obi-
lím panem J. Weinerem, který měl svůj ob-
chod na náměstí. Dodnes je objeven pouze 
jeden exemplář této pohlednice. 

Pohlednice byla poslána 3.4. 1905 z Led-
če do Prahy-Smíchová. 

František Pleva 

Moje starší dcera v prvních letech školní 
docházky, kdy ji, jak dnes říká, ještě škola 
bavila, projevovala aktivitu, pro mne, coby 
rodiče, ne zrovna vítanou. Jakmile bylo 
třeba něco zařídit, opravit, někde někoho 
zaskočit, vždy se hlásila mezi prvními se 
slovy: „ Náš táta to zařídí!" Tato nemístná 
aktivita ji bohudíjcy přechodem na druhý 
stupeň opustila, do té doby jsem si však užil. 

V květnovém podvečeru roku 1986 mi 
nadšeně oznámila: „ Tati, pojedeš s námi 
zítra na školní výlet, náš třídní je nemocen, 
tak jsem tě přihlásila jako rodičovského do-
zora. " Chvíli jsem vzdoroval, vymlouval se 
a snažil se z toho vykroutit, ale nakonec 
mě, jako koneckonců vždycky, přemluvila: 
„ Ty s námi musíš jet, nikdo jiný nechce. 
Bez dozora nikam jet nemůžem. " 

A tak jsem se následující den ráno ocitl 
na seřadišti před školní budovou plný od-
hodlání, že snad tu partu osmiletých žáků 
2. C přeci jen nějak zvládnu. 

K mému zděšení mi vedoucí zájezdu pan 
učitel G. přidělil na starost autobus chlap-
ců, kde kromě dceřiných spolužáků, které 
jsem měl tu čest znát osobně, byli kluci 
i z dalších tříd. Mezi nimi vyčníval repetent 
Jirka H. z 2.B, pro kterého slovo výlupek 
bylo pochvalou. 

Přesně v 8.00 hodin jsme vyrazili směr 
Kutná Hora - Kačina - Žleby. Kluci una-
veni bojem o zadní sedadlo začali už u moš-
tárny svačit a předhánět se v originalitě 
svého jídelníčku. Zvítězil Jirka H. s deseti 
dekyševcáku a jedním rohlíkem. Jen to pivo 
mu chybělo! 

S přibývajícími kilometry se bujarost 
malých uličníků stupňovala a bez ohledu 
na přítomnost rodičovského dozora nabyla 
před Kutnou Horou takové intenzity, že ři-
dič náhle prudce zastavil, otevřel dveře au-
tobusu a vyzval hulákající chlapce, aby 
opustili autobus, chtějí-li dál povykovat 

jako na lesy. To na ně přeci jen trochu za-
působilo a až do Kutné Hory byl poměrně 
klid. U chrámu sv. Barbory kolona tří au-
tobusů zastavila a z ní se vyřítila horda 93 
výletníků, jeden pedagog a dva dozorové. 
Na pokyn pana učitele G. jsme se je snažili 
seřadit do trojstupů, což se nám podařilo 
jen díky panu učiteli, který pobíhal podél 
20metrového zástupu a rozdával pohlavky 
jak na běžícím pásu. Jirka H., který všechny 
kluky převyšoval o hlavu, to schytal tam 
i zpátky. V podobném duchu proběhla i pro-
hlídka gotického chrámu. Jirka H. byl vždy 
tam, kde se něco šustlo a jeho hlava byla 
stálým cílem výchovných pohlavků. Po pro-
hlídce chrámu jsme děti opět seřadili 
do trojstupů a spočítali. Jedno scházelo! 
Vrátil jsem se zpět do chrámu, kde v jedné 
boční lodi před vitráží jsem nalezl ko-
chajícího se cvalíka Horáčka. „ To je ale 
krásný, soudruhu, " utrousil nevinně. 

Prohlídka Vlašského domu, Kačiny 
a žlebského hradu probíhala obdobně. 
Před odjezdem ze Zlebů mě na parkovišti 
chlapci oznámili, že musíčůrat. Poslal jsem 
je tedy k živému plotu vedle stanoviště dív-
čího autobusu. Kluci ve snaze uniknout zví-
davým pohledům děvčat se začali živým 
plotem prodírat a napadali do vodního pří-
kopu za plotem, Jirka H. samozřejmě jako 
první. 

Umáchaní a unavení jsme se vraceli zpět 
do Ledče. Za Vickovicemi musela kolona 
autobusů zastavit, neboť Horáčkovi uletěla 
otevřenou ventilačkou silonová bunda 
a přilepila se na okno prostředního auto-
busu. Když jsme sjížděli z Vostojavky k Led-
či, oznámil mi opět se kochající Horáček 
při pohledu do údolí Sázavy: „ To je ale 
krásný, soudruhu, z celýho výletu to nej-
krásnější." A měl, až na toho soudruha, 
pravdu. 

-sv-

POZVÁNKA 
Pořadatelé - oddíl kopané, KF SUDEX, s. r. o. 
a ostatní sponzoři - Vás zvou 5.1. 1994 od 13 
hodin na letní stadion na oslavy 70 let kopané 
v Ledči nad Sázavou. 
V rámci oslav proběhnou tyto akce: 
1. Sportovní odpoledne -

utkání v kopané: 
mladší žáci proti Humpolci, 
„A" mužstvo dospělí proti FC Kozlovna Praha. 

2. Pivní slavnosti. 
3. Prodejní trhy potravin a spotřebního zboží. 
4. Losování 50 výherců LEDEČSKÉHO IN-

VESTIČNÍHO FONDU. 
5. Další atrakce pro děti i dospělé. 
6. Večer společné posezení při hudbě. 
Celý program odpoledne i večer bude doprová-
zet taneční hudba MELODIE za řízení Milana 
Urbana. 
Příjemnou zábavu přejí a za návštěvu děkují 
pořadatelé. 

Program kina 
ČERVENEC 1994 

2.-3. 7. HOŘKÝ MĚSÍC - franc. film 
(20.00) Erot. příběh čtyřúhelníku. 
5. 7. PRINCEZNA ZE MLEJNA (P) 
(18.00) Česká pohádková veselohra 
(20.00) pro mládež i dospělé. 
6. 7. RAPANUI - Střed světa (P) 
(18.00) Velkolepé dobrodružství 
(20,00) o lásce a zradě v Polynésii. 
7. 7. TAJEMNÉ ZLO - film USA 
20.00) Záhadný šílenec ve městě. 
9. -10 . 7. A D A M S O V A RODINA II 
(20.00) Strašidelná komedie USA. 
1 2 . 7 . MALÝ BUDDHA (P) 
(20.00) . Velkolepý franc. epos. 
14. 7. SKŘÍTEK-film USA 
(18,00) Komediální horor 
20.00) s J. D. Redingem. 
1 5 . 7 . BLÁZNIVÝ PŘÍBĚH (P) 
(20.00) ROBINA HOODA - film USA 
16. 7. JURSKÝ PARK (R) 
(20.00) Kasovní trhák USA. 
1 7 . 7 . JURSKÝ PARK (R) 

(18.00) Kasovní trhák USA. 
Změna programu vyhrazena. -VP-
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