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Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sázavou se sešlo dne 22. února 1994 ke svému 
prvnímu letošnímu veřejnému zasedání v sále OŠK na Husově náměstí. Na programu 
bylo projednání a schválení rozpočtu města Ledče n. S. a MÚ na rok 1994, změn 
vyhlášky o nájemném z nebytových prostor a přílohy vyhlášky o likvidaci odpadu 
a čistotě města, majetkoprávní úkony města a informace o výhledu Zdravotnických 
zařízení Ledeč n. S. na letošní rok. 

Zasedání městského zastupitelstva 
Zasedání městského zastupitelstva se zúčastnili i zástupci Zdravotnických za-

řízení Ledeč n. S., pan ředitel V. Horák a pan primář MUDr. V. Kaniok. Z před-
ložené ekonomické rozvahy zpracované vedením ZZ Ledeč n. S. vyplývá hrozba 
možné ztráty v hospodaření ve výši 2 374 tis. Kč. Výkony ZZ Ledeč n. S. hrazené 
VZP a výnosy z placených služeb nep9kryjí zřejmě v letošním roce veškeré pro-
vozní náklady potřebné k zajištění provozu ZZ. Zřizovatelem ZZ Ledeč n. S. je 
doposud Okresní úřad Havlíčkův Brod a vedení ZZ se tedy v prvé řadě bude 
obracet o pomoc na svého zřizovatele. Zájem o řádný chod tohoto subjektu a hlavně 
nemocnice v Háji není ze strany zřizovatele takový, jaký by ledečská veřejnost 
očekávala. Pro ledečskou veřejnost i pro městské zastupitelstvo, je však otázka 
další existence nemocnice v Háji velmi citlivou záležitostí. Proto MZ z městských 
prostředků přispívá na přístrojové dovybavení nemocnice, vybavení jednotky in-
tenzívní péče a z téhož důvodu dalo loni předběžný souhlas k bezúplatnému pře-
vodu nemocnice na město. Nedostatek finančních prostředků na eventuální provoz 
městské nemocnice však zapříčiňuje neustálou diskusi o možné koncepci městské 
nemocnice, která doposud nebyla MZ schválena. Privatizační projekt ZZ Ledeč 
n. S. však s převodem nemocnice na město počítá. Před vedením ZZ a MÚ Ledeč 
n. S. stojí tedy nelehký úkol - zajistit dostatek finančních prostředků na provoz 
ZZ a zvolit vhodnou koncepci pro činnost tohoto subjektu po schválení privati-
začního projektu. 

K některým projednávaným bodům ze zasedání MZ se v tomto čísle Ledečských 
novin vracíme podrobněji. 

Stanislav Vrba 

Rozpočet MÚ Ledeč n. S. na rok 1994 

Odbor životního prostředí 
Dne 21. 12. 1993 byl rozhodnutím 

Městské rady Ledeč nad Sázavou zřízen 
odbor životního prostředí, a že to bylo roz-
hodnutí správné, je více nežli jasné. 

Nově vzniklý odbor životního prostředí 
má rozsáhlé pravomoci a vykonává v pře-
nesené působnosti státní správu na území 
pověřeného městského úřadu, kdy hranice 
tohoto obvodu jsou zhruba ohraničeny ná-
sledujícími obcemi: Kamenná Lhota, Bu-
deč, Hněvkovice, Nová Ves u Dol. Krá-
lovic, Bělá, Chřenovice, Tunochody (až 
sem hranice okresu Havlíčkův Brod), dále 
pak Vrbice, Kynice, Nezdín, Pavlov, Vi-
lémovice, Mstislavice, Zahrádka. 

Pracovní náplň odboru životního pro-
středí je následující: 

1. Ochrana zeměděl. půdního fondu 
- ukládání změny kultury na pozem-

cích o výměře do 1 ha, 
- udělování souhlasu k územně pláno-

vací dokumentaci, 
- udělování souhlasu s odnětím půdy 

ze ZPF do 1 ha, 
- rozhodování o odvodech za odnětí 

půdy, 
- udělování pokut za porušení povin-

ností, 
- další 

2. Vodní hospodářství 
- omezování a upravování zásobování 

pitnou vodou, 
- odběr podzemních vod a jiné jejich 

užívání (studny), 
- odběr povrchových vod a jiné jejich 

užívání (rybníky atd.), 
- povolování vodohospodář, děl, 
- další 

3. Ochrana přírody a krajiny 
- povolování kácení dřevin, 
- vyhlašování významných krajinných 

prvků a památných stromů, 
- hodnocení systému ekologické stabi-

lity, 
- ukládání pokut za protiprávní jedná-

ní, 
- další 

4. Zemědělství 
- nařizování hromadných opatření při 

výskytu škůdců, 
- schvalování rybářské stráže, 
- včelařství, 
- ukládání pokut, 
- další 

5. Odpadové hospodářství 
- vyjadřování se k návrhům odpado-

vého hospodářství, 
- kontrolování odpadového hospodář-

ství, 
- ukládání pokut, 
- další 

(Dokončení na 2. straně) 

PŘÍJMOVÁ ČÁST: tis. Kč 
Poplatky za svoz odpadu 1 400 
Parkovné 200 
Stravné ŠJ + nájemné budov 2 340 
Nájemné a služby poliklin. 1 220 
Knihovna, kino, kultura 580 
Veřejné telefonní stanice 15 
Úhrady za služby důchodcům 17 
Bytové a tepelné hospodář. 13 555 
Stavební pozemky 100 
Daně a poplatky 8 645 
Ostatní příjmy 3 095 
Odvody 600 
Dotace z OkÚ H. Brod 5 510 
Příspěvek od obcí na školy 300 
Vyrovnávací dotace z Oku 1 300 
Z přebytku 1993 6 400 
PŘÍJMY ÚHRNEM 45 277 

PŘÍSP. LEDEČSKÝM ORGANIZACÍM 
Sboru hasičů 150 
TJ KOVOFINIŠ 100 
Gymnázium 60 
Svaz důchodců ČR 15 
Husův sbor 100 
Na TV kabel 250 
Na popelnice 75 
Svazu zdravot, postižených 10 

VÝDAJOVÁ ČÁST: tis. Kč 
Svoz domovních odpadů 1 100 
Nákup KUKA vozu po GO 780 
Poplatky za skládkování 900 
Překladiště Rašovec 500 
Vodovod Habrek-Vrbka 100 
Místní komunikace 1 600 
Lesní hospodářství 200 
Provoz škol 5 000 
Mimořádné opravy ZŠ 800 
Provoz polikliniky 1 220 
Vybavení nemocnice 630 
Provoz kina a knihovny 553 
Oprava schodiště kina 50 
Správa MÚ, obřadní síně 7 292 

a sboru hasičů 
Rekonstrukce býv. soudu 2 500 
Služební automobil MÚ 240 
Sociální věci 3 100 
Výstavba penziónu 1 000 
Bytové hospodářství 5 585 
Tepelné hospodářství 7 670 
Neplacené služby (TS) 2 900 
Změny územního plánu 200 
ČOV - výkupy pozemků 500 
Příspěvky organizacím 760 
Rezerva 100 

VÝDAJE CELKEM 45 277 



Odbor životního prostředí 
(Pokračování z 1. str.) 

6. Ochrana ovzduší 
- kontrolování dodržování povinností 

provozovateli zdrojů znečišťování, 
- rozhodování o poplatcích za zdroje 

znečišťování, 
- ukládání pokut, 
- další 

Je zřejmé, že odbor životního prostředí 
má a ve své budoucnosti bude mít velké 
pole působnosti. Vychází to z několika 
skutečností, nejpodstatnější je ta, že ži-
votní prostředí bylo v minulosti značně 
zanedbáváno. Bohužel i dnes se ještě ob-
jevují lidé, kteří plně nedoceňují okolní 
vlivy na život svůj a dalších pokolení. 
Kladem zůstává, že byly položeny zá-
klady k provádění ochrany zdravých ži-
votních podmínek vydáním právních no-
rem. 

Základ k provedení radikálních kroků , 
položil zákon ČNR č. 367/90 Sb., o obcích 

Plánovaný stav pracovníků Obvodního 
oddělení Policie ČR v Ledči nad Sázavou 
má tabulkově přiděleno jedenáct příslušní-
ků. Skutečný stav je však o jednoho méně. 
Dále je nutné odčítat přítomnost příslušní-
ků, kteří odcházejí na povinná půlroční stu-
dia, pomoc jiným útvarům, zajišťování ná-
razových akcí, nemocnost (mimochodem 
velmi nízkou!) a samozřejmě čerpání řádné 
dovolené. Po těchto skutečnostech do-
jdeme k závěru, že průměrný stav na od-
dělení je osm příslušníků. 

K samotné činnosti. Za rok 1993 bylo 
na Obvodním oddělení PČR v Ledči n. S. 
zpracováno 614 jednacích čísel. Sem zařa-
zujeme vyřízení dožádání od soudů, měst-
ských a obecních úřadů, jako i dalších in-
stitucí - ministerstva vnitra, nápravně vý-
chovných ústavů, zdravotnictví atd. 

Písemně bylo zpracováno celkem 148 
přestupků, včetně přestupků malých do-
pravních nehod. Na MÚ v Ledči jich bylo 
postoupeno 35, na okresní úřad osm. Ve 
374 případech byly blokovou pokutou 
přímo na místě řešeny přestupky v dopravě 
a veřejném pořádku. Finanční částka za 
tyto postihy není zanedbatelná, činí 52 720 
korun. 

Podle zákona bylo na oddělení předve-
deno 22 osob. Jednalo se především o oso-
by, které nemohly prokázat svoji totožnost, 
nebo byly podezřelé či spáchaly trestný čin. 

Shora uvedené údaje lze hodnotit jako 
lehkou, rutinní práci policie. Nelze zapo-
menout na preventivní úřednickou práci 
našeho oddělení. Sem patří kontrola rek-
reačních oblastí, zejména chat, nárazové 
dopravní akce atp. Zvláště velký nápor byl 
s vyřizováním dokladů, zvláště občanských 
průkazů. Průběžně dochází k jejich výměně 
a hlavně plné platnosti pro II. vlnu kupó-
nové privatizace. 

K nejsložitější práci policie patří ochrana 
veřejného a osobního majetku. Naše oddě-

a dále pak vyhlášení celé řady odborných 
zákonů, které řeší problematiku ochrany 
životního prostředí podle jednotlivých od-
borností. 

Pověřené městské úřady převzaly za-
čátkem roku 1993 ohromnou část agendy 
v oblasti životního prostředí, kterou do té 
doby vykonávaly okresní úřady. Zákono-
dárce přenesl záměrně odpovědnost blíže 
veřejnosti, kdy každého z nás by mělo za-
jímat, jakou vodu pijeme, jaký vzduch dý-
cháme a kam dáváme odpady. 

Všechna okolní větší města (např. 
Zruč n. S., Chotěboř atd.) mají již nejméně 
rok výše uvedený odbor vytvořen a ob-
sazen minimálně dvěma pracovníky. 

Závěrem se chci obrátit na všechny, 
kterým není lhostejný osud přírody a kra-
jiny, ve které žijí. Pomozte nám udržet 
a zlepšit životní podmínky ve svém okolí. 

Jindřich Topič 
tajemník MÚ 

lení zpracovalo za sledované období 62 
trestných spisů a ve spolupráci s OOK 
a OHK tak bylo zjištěno 116 skutků trest-
ných činů. Převažují trestné činy vloupání, 
krádeží a přepadení. Příkladem jsou vlou-
pání a krádeže do sklepů bytových jedno-
tek, kde jsou nejčastěji odcizována jízdní 
kola. V jednom případě i lihoviny za 6 000 
korun. Dále vloupání a krádeže v podni-
cích, jako je KOVOFINIŠ, kde byly odci-
zeny elektromotory, měděné tyče, svářecí 
agregát, nebo v ZD Kožlí postřikové látky 
v hodnotě 200 000 Kč. Nejzávažnější jsou 
případy loupežných přepadení, bohužel do-
sud neobjasněných. Jedná se o případ pře-
padení benzínové čerpací stanice a přepa-
dení ředitele TS v Ledči n. S. 

Podíl objasněnosti u zdejšího oddělení 
činí 62,9 %. Samotné číslo je příznivé, ale 
bude nutné ve spolupráci s OŘ v H. Brodě 
hledat možnosti ještě většího zlepšení ob-
jasněnosti. 

V mnohém však mohou pomoci i občané 
města a okolí. Zatím však převládá dosti 
značný nezájem, nevšímavost a nedbalost. 
Tímto chováním mnozí odpovědní vedou-
cí, majitelé i řadoví občané přímo nene-
chavcům nabízejí možnosti ke krádežím či 
vloupání, máme na mysli nezajištěné vcho-
dy, odložené věci atp. Je třeba, aby si 
všichni uvědomili svoji občanskou odpo-
vědnost! 

Závěrem chceme poděkovat všem, kteří 
nám během minulého roku pomáhali, ať už 
oznámením, svědectvím a v neposlední 
řadě také všem těm, kteří nám svými dary 
pomohli doplnit naše technické vybavení. 
Doufáme, že tato dobrá spolupráce a po-
moc Obvodnímu oddělení Policie ČR 
v Ledči n. S. bude pokračovat i v roce le-
tošním. Vždyť je to ku prospěchu našeho 
města - nás všech. 

Obvodní oddělení 
PČR v Ledči n. S. 

• V přízemí Městského úřadu v Ledči nad 
Sázavou střídavě působí tyto fyzické a práv-
nické osoby z našeho okresního města: 
- každé pondělí od 8.00 do 12.00 hod. 

notář JUDr. Roman Bláha z Havl. Brodu 
(tel. 0451/258 85), 

- každé úterý od 13.00 do 16.00 hod. Okresní 
správa soc. zabezpečení (pan Schuster), 

- každou středu v sudém týdnu od 12.00 do 
14.00 hod. - okresní pobočka Všeobecné 
zdravotní pojišťovny (tel. 0451/232 50) 

• Do konce srpna 1994 mají Služby města 
Ledče n. S. povinnost dokončit instalace byto-
vých vodoměrů na teplou vodu, s čímž již po-
čátkem tohoto roku započaly. 

Informační servis 
• Devět desítek zaměstnanců a. s. KOVOFI-
NIŠ opustilo počátkem roku na základě dal-
ších organizačních změn největší ledečský 
podnik. Další dvě desítky zaměstnanců ode-
šly z KOVOFINIŠE z vlastního rozhodnutí. 
Dosavadní výsledky kolektivního vyjednává-
ní, které opět končí u zprostředkovatele, ne-
nasvědčují tomu, že by se atmosféra a pra-
covní pohoda v bývalém monopolním ledeč-
ském podniku zlepšovala. Naopak. Vzhledem 
ke snahám současného vedení po vypuštění 
mzdy a přesného pracovního zařazení z pra-
covních smluv zazněly na mimořádné schůzi 
ZO OS KOVO dne 16. 2. 1994 hlasy pro ře-
šení celé situace stávkou! 

• Ledečská společnost EST, s. r. o. předložila 
městu nabídku na dodávku litinových tvarova-
ných prvků zábradlí a provedení ocelového ty-
čového oplocení morového sloupu tak, aby bylo 
zamezeno jeho dalšímu poškozování. S nabíd-
kou se seznámili členové městské rady. 

•Nabídka firmy QUATROSYSTÉM na do-
datečné provedení izolace zdiva proti zemní 
vlhkosti u objektů DDM a čs. kostela se po-
hybuje v cenové relaci 200-427 000 Kč podle 
rozsahu provedených prací. Tato firma již 
provedla pro město Ledeč odvlhčení budovy 
bývalého soudu. 

• Pro funkční období 1994-1998 byli z roz-
hodnutí MZ zvoleni jako přísedící u soudu pá-
nové S. Novák, O. Herman a J. Bělohradský. 

• Na zakoupení přístroje COMPACT1 pro 
dovybavení jednotky intenzívní péče v ne-
mocnici Háj se budou podílet: 
- okolní obce částkou 167 180 Kč 
- město Egg částkou 195 000 Kč 
- město Ledeč částkou 147 859 Kč 

-sv-

Všeobecná zdravotní pojišťovna 
Jak jsme již předběžně informovali v měst-

ském rozhlase, zavedla Všeobecná zdravotní 
pojišťovna svůj úřední den v našem městě. První 
úřední den byl dne 2. února 1994 a následující 
budou každý sudý týden ve středu od 12.00 hod. 
do 14.30 hod. v přízemí městského úřadu. Zde 
budou pověření pracovníci zajišťovat běžnou 
agendu z oddělení výběru pojistného, lázeňské 
péče a cestovních výloh, včetně distribuce tis-
kopisů. 

-VZP-

v 

Zpráva o činnosti Policie CR v Ledči n. S . 
v roce 1993 



Co jsme všechno prodali? 
V sedmém čísle okresního týdeníku 

CESTA VYSOČINY byl otištěn článek 
„Prodáme v Ledči n. S. i polikliniku?" 
podepsaný „Rada MS ODS v Ledči n. S." 
Přestože výčet uskutečněných prodejů ob-
jektů z vlastnictví města Ledče v průběhu 
volebního období tohoto MZ dosahuje čísla 
pět a byl již zveřejněn v Ledečských novi-
nách č. 1/93, nebude na škodu jej pro pře-
hlednost zveřejnit znovu. 

Co jsme tedy prodali a komu: 

1. Dům č. 520 v Poštovní ulici 
pobočce Finančního úřadu 

2. Dům č. 69 na Husově náměstí 
pobočce České spořitelny 

3. Dům č. 79 v Čechově ulici 
tiskaři Polákovi 

4. Dům č. 91 na Mizerově 
právničce MÚ JUDr. Jambrichové 

5. Dům č. 56 na Husově náměstí 
paní Klofáčové na lékárnu 

Na posledním zasedání MZ byly dále od-
souhlaseny prodeje bývalé školy ve Vrbce 
manželské dvojici z Vrbky a „radonového" 
domku č. p. 979 v Želivské ulici ing. VI. 
Krejčíkovi. 

O záměru odprodat budovu polikliniky 
dosud městské zastupitelstvo v Ledči n. S. 
nejednalo! Koncem minulého roku pouze 
neodsouhlasilo zveřejnění zájmu jednoho 
z ledečských lékařů na odkoupení části po-
likliniky. 

Byl jsem jedním z členů MZ, kteří hla-
sovali proti, kdyby však prodejem části po-
likliniky měly být získány finanční pro-
středky pro rekonstrukci a udržení nemoc-
nice v Háji, hlasoval bych bez ohledu na blí-
žící se komunální volby a články v okresním 
tisku pro! -sv-

Změny vyhlášek 
Změny vyhlášek města Ledče n. S. projed-

nalo MZ dne 22. 2. 1994. U vyhlášky o ná-
jemném z nebytových prostor dochází k no-
vému vymezení centra města, ve kterém lze 
maximální sazby nájemného zvýšit až 
o 100 %. Centrum města je nyní rozšířeno 
o ulici A. Zápotockého v rozsahu od křižo-
vatky s ulicí 28. října po křižovatku s ulicí 
Komenského. Roční sazby (96,130,165 a 190 
korun) zůstávají beze změny. Ceny služeb 
spojených s užíváním nebytového prostoru 
se sjednávají bez omezení, pokud pro pří-
slušný výkon nejsou zvláštním rozhodnutím 
stanoveny ceny maximální. S touto vyhláš-
kou, která nese označení č. 1/1994, se můžete 
v plném znění seznámit na úředních deskách 
Městského úřadu. 

Další změna se týkala přílohy vyhlášky 
o likvidaci odpadu a čistotě města, kterou 
jsme v plném znění otiskli v únorových LN. 
Nově jsou osvobozeni od placení měsíčních 
poplatků za nakládání s odpady děti do 10 
let a osoby starší 75 let. Do 31. 3.1994 musí 
mít majitelé domů uzavřeny obchodní 
smlouvy s oprávněnou osobou (TS) o naklá-
dání s odpady v roce 1994. Od čtvrtého mě-
síce může být provedena fakturace úhrady. 

-sv-

AUTOBUSOVA CEKARNA 
V souladu s usnesením MZ ze dne 21. září 

1993 rozhodla Městská rada v Ledči n. S. 
dne 8. 2. 1994 o technickém řešení autobu-
sové čekárny v našem městě. Jako podklad 
k rozhodování posloužila MR studie řešení 
autobusové čekárny zpracovaná v několika 
variantách ledečskou společností INEPOS. 
MR po seznámení s návrhy vybrala variantní 
řešení, se kterým máte možnost se seznámit 
na této stránce LN. 

Autobusová čekárna ve tvaru písmena 
V má být umístěna přímo do oblouku kři-
žovatky před autobusovým nádražím. Hlav-
ním architektonickým prvkem čekárny je ob-
loukový portál, který je zopakován i v zadní 
části stavby. Vstup do čekárny a prosvětlení 
je řešeno ve směru od nádraží. Atika, sokl 
i oblouky budou obloženy keramickými ob-

klady. Stavba čekárny bude zděná s dřevě-
ným zastropením. Střechy budou kryty mě-
děným plechem event. živičnými pásy. Ob-
loukové prosklení vnitřního i vnějšího pro-
storu je navrženo z ohebných akrylátových 
či plexisklových tabulí uložených v AI pro-
filech. Temperování objektu bude prove-
deno podlahovým el. vytápěním, proto návrh 
počítá se zasklením oken i dveří izolačním 
dvojsklem. 

MR po seznámení s návrhem uložila od-
boru výstavby zadat zpracování prováděcí 
projektové dokumentace a provést nutná sta-
vební řízení včetně výběru dodavatele for-
mou výběrového řízení z nabídek místních 
a okolních firem. 

Finanční pomoc tělovýchově 
Na základě osobních jednání se zá-

stupci Městského úřadu a různých podni-
katelských subjektů v Ledči nad Sázavou 
se nám podařila zajistit v roce 1993 
značná finanční částka, která umožnila 
činnost jednotlivých oddílů tělovýchovné 
jednoty a také i přispěla k provozu 
a údržbě sportovišť ve městě. K největším 
sponzorům se řadí Městský úřad, KO-
VOFINIŠ, WAP ČR, ELKOMPLEX, 
LECOM. 

Dalšími sponzory byly firmy: GALA-
TEK, KOWA, IPS Praha, AQUA-
-COMP HARD, KB Havlíčkův Brod, 

Kartáčovna Pelhřimov, Stavitelství 
Pardubice, ŽOSKA Česká Bělá, Lesní 
společnost, Autoškola Mucha, Auto-
škola Och, EST, BENEX, GLOST, Po-
traviny K. Lebeda. 

Touto cestou všem děkujeme za pod-
poru v roce 1993 a věříme, že i v dalších 
letech přispějí na tělovýchovnou činnost 
v Ledči nad Sázavou. 

Těšíme se i na spolupráci a podporu od 
ostatních podnikatelských subjektů z Led-
če n. S. a okolí. 

ing. Vratislav Nosek 
předseda TJ 



Příroda kolem nás - Divočáci 
Minule jsme si, vážení čtenáři, povídali 

o kachnách. Dnes se budeme věnovat dalšímu 
příslušníku naší fauny, velice krásné zvěři - di-
vokým prasatům, která jsou v současné době 
snad nejvíce ohrožena ze všech druhů zvěře. 
Jak jistě víte ze sdělovacích prostředků, šíří 
se po celé Evropě mor prasat. Jedná se o vi-
rové onemocnění, postihující nejen divočáky, 
ale i chovy domácích prasat. Statistiky uvá-
dějí, že pokud dojde k nákaze populace, přežije 
ve volné přírodě zhruba 25 % nejsilnějších 
jedinců. 

Divoká prasata žila v minulosti převážně 
v oborách a volně na jihovýchodní Moravě 
a na Slovensku v Karpatech. Po druhé světové 
válce se tato zvěř poměrně rychle rozšířila po 
celém území našeho státu a díky své vitalitě 
a značné rozmnožovací schopnosti a přizpů-
sobivosti se její stavy prudce zvyšovaly. Di-
vočáci nemají u nás v přírodě mimo člověka 
žádné nepřátele. Černá žije v tlupě, kterou 
vede vždy bachyně. Je to společenství, ve kte-
rém je zastoupeno několik generací. Letošním 
selatům, která jsou bleděšedá se světlým pru-
hováním, říkáme letošáci, o rok starším lon-
čáci, kančíkům-kňourům ve třetím kalendář-
ním roce sekáči. Dospělým kusům pak 
svině-bachyně a kanec-kňour. Dospělí kňouři 
žijí mimo dobu chrutí samotářsky a jejich váha 
se pohybuje od 130 do 200 kg a v ojedinělých 
případech i více. Bachyně jsou výrazně lehčí. 

Srsti černé říkáme štětiny nebo ostny. Letní 
zbarvení je světlejší a srst kratší. Zimní rou-
cho má pod štětinami hustou podsadu. Divo-
čáci se kališti - válí se v bahně lesních luk 
a močálů. Pastva je velmi rozmanitá. Divočáci 
jsou všežravci. Nepohrdnou zdechlinou zvěře 
a kvůli myším, na kterých si rádi pochutnávají, 
dokáží za noc doslova přeorat velký kus pole 
nebo louky. Škody, které způsobují na polních 
kulturách, jsou někdy značné. V posledních 
letech se soustřeďují na porosty kukuřice, kde 
se tlupa zdržuje prakticky po celou dobu ve-
getace až do sklizně a potom celou zimu tato 
pole navštěvuje a svými mohutnými ryji - ry-

Nájemné vzrostlo 
Nájemné v městských bytech se po po-

slední „úpravě" vyšplhalo do závratných 
výšin. Během posledních tří let vzrostly 
poplatky spojené s užíváním bytu o více 
jak 300 %. 

Za byt 3+1 o celkové výměře obytné 
plochy cca 50 m2 zaplatí dnes pětičlenná 
rodina za nájem, dodávku tepla, teplé 
a užitkové vody a za služby s užíváním 
bytu spojené 1 510 Kč. 

Vývoj nájemného za poslední dva roky 
je následující: 

rok nájem teplo vodné služ. cel. 
TUV stočné 

1/92 107 330 60 / 498 
1/93 269 380 60 70 799 
1/94 342 828 250 90 1510 

Příjmy a kupní síla nájemníků povětši-
nou takto progresivně nevzrostla, což se 
zajisté projevuje na jejich životní úrovni, 
rodinném soužití a spokojenosti nájemní-
ků. - s v -

páky hledá zaorané kukuřičné palice. Pokud 
jsou tyto plochy osety na podzim, bývají škody 
na kulturách značné. Přes den divočáci odpo-
čívají na skrytých místech a v noci vycházejí 
za potravou. 

Páření - chrutí probíhá od listopadu až do 
ledna. Březivost trvá 18-20 týdnů, po kterých 
bachyně klade do zálehu 3-8 selat a ty 
v prvních 14 dnech pečlivě střeží. 

Ze smyslů této zvěře vyniká hlavně čich 
a sluch, zatímco zrak je poměrně slabý. Hlavu 
divočáků zdůrazňuje mohutný ryj. Špičáky 
kňoura, které nazýváme zbraněmi, jsou na-

horu zahnuté klektáky - horní a páráky neboli 
kly - dolní. U bachyně tyto zuby nazýváme 
háky. Poraněný divočák nebo bachyně vodící 
mladé mohou být nebezpeční i člověku. 

Černá je opravdu krásnou a inteligentní 
zvěří, a proto jí držme palce, aby pohromu, 
která se na ni v podobě nebezpečné nákazy 
blíží, přečkala. Bylo by opravdu škoda, kdyby 
z naší přírody vymizela. Škody, které jí jsou 
přičítány, jsou namnoze přeháněny. Lesníci 
například dobře vědí, jak blahodárně působí 
její „ činnost" na ozdravění lesních porostů. 

J. Fulín 

MUZI ZENY 

Strom života města Ledče nad Sázavou 
k 16. únoru 1994 

Grafické znázornění věkového složení občanů našeho města pro Ledečské noviny 
připravila pracovnice MÚ paní Lenka Weigántnerová. Na svislé ose je stáří občanů, 
levá polovina „Stromu života" patří mužům, na pravé polovině nalezneme ženy. Co 
bod, to muž či žena. Nejsilnějšími ročníky ve městě jsou u mužů jednačtyřicátníci 
a u žen převládá „mládí" 39 let. - s v -



70. NAROZENINY 
12. 3. Jiří Šimůnek, Ledeč n. S., 

Pod Stínadly 661 
13. 3. Jaroslava Tvrdíkové, Ledeč n. S., 

M. Majerové 665 
14. 3. Jarmila Jarošová, Ledeč n. S., 

Havlíčkova 666 
19. 3. Jarmila Kuncová, Ledeč n. S., 

Havlíčkova 496 
20. 3. Marie Dědičová, Ledeč n. S., 

Havlíčkova 649 
22. 3. Václav Laudát, Ledeč n. S., 

Pod Stínadly 647 
22. 3. Věra Tvrdíková, Ledeč n. S., 

Ke Stínadlům 556 
31.3. Karel Kopecký, Habrek 2 

1. 4. Božena Fiedlerová, Ledeč n. S., 
Haškova 616 

4. 4. Anna Rajdlová, Ledeč n. S., 
Haškova 570 

75. NAROZENINY 
16. 3. Marie Dušková, Ledeč n. S., 

Melechovská 545 
24. 3. Antonín Novák, Ledeč n. S., 

Husovo nám. 9 
4. 4. Jaroslava Hoskovcová, Ledeč n. S., 

M. Majerové 667 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
80. NAROZENINY 
21. 3. Marie Lukšová, Ledeč n. S., 

Z. Fibicha 678 
85. NAROZENINY 
31.3. František Mikšů, Ledeč n. S., 

5. května 1202 
92. NAROZENINY 
5. 3. Františka Rajglová, Ledeč n. S., 

5. května 1202 
ZLATÁ SVATBA 

5. 2. Josef a Jiřina Flekaloví, Sychrov 15 
5. 2. Květoslav a Jaroslava Kohoutovi, 

Zahrádecká 905 
ÚMRTÍ 
14. 1. Jaroslav Konopka (r. 1916) 

Ledeč n. S., Na Žižkově 796 
30. 1. Jan Kašpárek (r. 1919) 

Ledeč n. S., Zoufalka I 980 
7. 2. Anežka Prchalová (r. 1908) 

Ledeč n. S., 5. května 1202 
9. 2. Karel Minář (r. 1920) 

Sychrov 1 
12. 2. Marie Žáčková (r. 1909) 

Ledeč n. S., Ke Stínadlům 518 
16. 2. Jaroslav Boudník (r. 1929) 

Ledeč n. S., 28. října 548 
17. 2. Oldřich Javůrek (r. 1924) 

Ledeč n. S., Havlíčkova 183 
NAROZENÍ 
22. 1. Renata Petrusová, Ledeč n. S., 

Želivská 994 
24. 1. Dominik Vošický, Ledeč n. S., 

Zoufalka II 1033 
3. 2. Hana Cihlářová, Ledeč n. S., 

Z. Fibicha 782 

Pronajmeme 
oplocený pozemek 
o výměře cca 2 200 m2 v Ledči n. S. 
stavebním nebo jiným firmám 
k uskladnění různého materiálu. 

Tel. záznam. 0452/3444 

Tenisovou halu 
nabízí k pronájmu 

Základní škola ve Zbraslavicích. 
Možno provozovat 

i další sálové sporty. 

Dotazy na tel. 0327/92134 

Rok rodiny 
Letošní rok byl Organizací spojených 

národů vyhlášen jako Rok rodiny. Tím tato 
největší organizace na světě jednoznačně 
vyjádřila podporu významu rodiny pro 
uspořádání světa. Rodina je totiž základem 
celé lidské společnosti. 

Své zamyšlení nad tím bych chtěl začít 
trochu neobvyklým způsobem. Jeden náš 
historik vyjádřil v loňském roce ve své stu-
dii obavy z budoucího osudu evropských 
národů. Ty se totiž v současnosti dostávají 
pod zvýšený tlak národů tmavší pleti, je-
jichž procento se v Evropě zvyšuje. 

Přibližně před 3 200 lety začal pod vli-
vem stěhování národů pád krétsko-mykén-
ské kultury a chetitské říše. To bylo asi 
okolo roku 1200 před Kristem. O 1600 let 
později, tedy koncem 4. století po Kristu, 
dochází pod vlivem náporu Hunů k dru-
hému stěhování národů, které provázelo zá-
nik antické kultury. Stejně dlouhá doba 
uplyne (tj. 1600 let) od roku 400 do roku 
2000. Tento historik upozorňuje, že právě * 
v dnešní době začíná další stěhování ná-
rodů, kterým je ohrožena celá evropská 
kultura. 

K úpadkům jmenovaných kultur dochází 
vždy současně s úpadkem filozofie, umění 
a především mravů. Vysoce materiálně roz-
vinuté, ale populačně stagnující a duchovně 
neplodné civilizace zcela zanikají a na je-
jich místo nastupují silnější, zdravější kul-
tury. Filozof to vyjádřil slovy: „Co neroste, 
to hyne, co roste, nachází si místo na slun-
ci." 

V současné evropské společnosti došlo 
k obrovskému úpadku mravů. Nenarozené 
děti jsou zabíjeny, četnými rozvody zani-
kají rodiny, hry, pop-music a jiné zábavy 
ovládají svět. Jiný filozof o tom říká: 
„Různé říše povstávají a povznášejí se 
ctnostmi, hynou pak nepravostí." 

Zakladatel Sokola, filozof Miroslav Tyrš 
ve svém díle „Náš úkol, směr a cíl" říká 
ve shodě s myšlenkami obou předcházejí-
cích filozofů: „Veškeré dějiny jak tvorstva 
vůbec, tak lidstva zvláště jsou věčný boj 
o bytí a trvání. V něm podlehne a vyhyne, 
co k životu nadál je neschopné a celku zá-
vadné. Každý národ zhynul jen vlastní svou 
vinou." 

Základním cílem sokolské výchovy je 
výchova osobnosti zdravé tělesně, duševně 

- zahájení ve školním roce 1994-95 
- způsob studia: dálkovou formou, 

třikrát týdně v odpoledních hodi-
nách 

- ukončení maturitní zkouškou, 
- úhrada nákladů na výuku: 

posluchač hradí 400-500 Kč měsíč-
ně, Je-li sponzor, může provádět 
úhradu on. Konkrétní výše úhrady 
je závislá na počtu posluchačů. 

a silné mravně. Podkladem pro ni je vý-
chova v rodině a výchova jedince ve pro-
spěch celku. 

Základem každé společnosti je rodina. 
Je i základem národa a státu. Rodiče jsou 
dětem prvním každodenním příkladem. 
Rodina je školou lásky k bližnímu. V ro-
dině se zdůrazňuje a cení význam lásky ro-
dičů k dětem a úcta a láska dětí k rodičům. 
Poměr muže a ženy v rodině musí být čest-
ný, odpovědný a plný vzájemné úcty. Vý-
chova ve škole, v tělocvičně, na hřišti nebo 
v přírodě i jinde ve společnosti může na 
výchovu v rodině teprve navazovat. Spo-
řádaná rodina může být základem zdatného 
národa, morálně silného, základem uspořá-
daného, pevného státu. 

Naše generace vyrůstala v období krás-
ných vztahů mezi rodiči, kde se společně 
besedovalo a vyprávělo. Rodinný život nás 
formoval, aniž jsme si to uvědomovali. 

Minulá desetiletí přivodila destrukci ro-
diny, takže se hovoří o krizi naší rodiny. 
Úpadek kázně a morálky rodičů, kteří ve 
svém sobectví ztrácejí pocit odpovědnosti 
vůči svým dětem, to jsou očividné projevy 
rozpadu. Rodiče si také neuvědomují, že 
pro dítě má mnohem větší hodnotu, když 
si s ním táta nebo oba rodiče pohrají, když 
mu budou vyprávět před spaním pohádky 
nebo si zazpívají písničku, než když mu 
nakoupí nejdražší hračky. Nechápou, že 
když s nimi táta bude stavět z písku hrady, 
je to pro ně mnohem víc než drahý zájezd 
do Ciziny. 

Průvodním jevem dnešní krize je zpo-
vrchnění kultury rodiny a úpadek morál-
ních hodnot. Vlivem toho je autorita rodičů 
u dětí stále menší. Rodinám je třeba vrátit 
prostou lidskou radost, radostnou a kama-
rádskou atmosféru. 

Nemají-li se splnit obavy onoho histo-
rika o budoucí osud evropských národů 
a tedy i národa našeho, je třeba, aby si 
všichni rodiče uvědomili své povinnosti 
vůči národu a jeho osudu a odpovědnost 
vůči svým dětem ve výchově duševní 
a mravní, protože rodinná výchova je pro 
budoucí život dětí rozhodující. 

Jedině zdravým, spořádaným životem 
žijící rodina, v níž rodiče jsou rádci, kama-
rády, ale také přísnými vychovateli a dob-
rými vzory v chování i jednání svým dětem, 
může být zárukou, že obavy onoho histo-
rika o osud našeho národa nejsou opodstat-
něné. 

Stanislav Matějek 

- podmínky přijetí: 
výuční list ve strojíren, oboru 
kladné lékařské doporučení 

PŘIHLÁŠKU KE STUDIU 
ZAŠLEME NA VAŠE VYŽÁDÁNÍ. 

BLIŽŠÍ INFORMACE 
NA TEL. ČÍSLE 0452/3372, 3102 

SOU strojírenské v Ledči n. S. nabízí 
Dvouleté nástavbové studium o 

pro absolventy tříletých strojírenských oboru (24-14-4) 



Ledečské pohlednice 
Pohlednice Ledče n. S. s dlouhou adresou. 

Jedná se o pohled na hrad z východní strany 
z roku 1901. Na těchto prvních pohlednicích se 
psala adresa na celou zadní stranu (proto název 
dlouhá adresa) a text se psal pod obrázek na 
přední straně. Je vytištěna v knihtiskárně Jana 
Vostatka v Ledči. Zajímavostí je na pravé straně 
skála, která byla v roce 1903 odstřelena při 
stavbě posázavské dráhy. Dnes je v těchto mís-
tech vlaková zastávka Horní Ledeč. 

Tato pohlednice byla poslána z Ledče 7. 9. 
1902 do Chrudimi. František Pleva 

Program kina 
DUBEN 1994 

JfagS^** 

František Katzer 

2.4. SVATEBNÍ HOSTINA (P) 
(20.00) Komedie manž. trojúhelníku 
3.4. SVATEBNÍ HOSTINA (P) 

(20.00) Komedie manž. trojúhelníku 
4. 4. DVA MACHŘI MEZI NEBEM 

(17.30) A PEKLEM - western, komedie 
(20.00) s B. Spencerem a T. Hillem. 
6. 4. NABITÁ ZBRAŇ 1 

(19.30) Vzrušující film USA. 
9. 4. ŽIVÝ TERČ - film USA (P) 

(20.00) Hongkong-film z Hollywoodu. 
10. 4. ŽIVÝ TERČ - film USA (P) 
(20.00) Hongkong-film z Hollywoodu. 
13. 4. TŘI MUŠKETÝŘI 
(17.30) Film USA podle slavného 
(20.00) románu A. Dumase. 
14. 4. NÁVRAT BAŽANTŮ 
(20.00) Francouzská komedie. 
16.4. SEMTEX BLUES (P) 
(20.00) Špionážní příběh USA. 
17.4. SEMTEX BLUES (P) 
(17.30) Špionážní příběh USA. 
19. 4. RISKANTNÍ PLÁN 
(20.00) Kriminální film USA. 
20. 4. RISKANTNÍ PLÁN 
(20.00) Kriminální film USA. 
21.4. RUBY CAIRO 
(17.30) Bahamy, Anglie, Švýcarsko, 
(20.00) Káhira - vše ve filmu USA 
23. 4. SLEDOVANÍ - film USA 
(20.00) Úspěšná akční komedie. 
24. 4, SLEDOVANÍ - film USA 
(17.30) Úspěšná akční komedie. 
27. 4. ŽILETKY - český film (P) 
(17.30) Melodramatický příběh ze 
(20.00) současnosti. 
29. 4. ZACHRAŇTE WILLIHO 
(20.00) Kosatka zabiják v akváriu 
Změna programu vyhrazena. - vp -

V Ledečských novinách č. 2/1994 byi 
v článku o 100 letech Sokola y Ledči nad Sá-
zavou citován zápis, kde bylo psáno o dobro-
volných hasičích a jejich veliteli Františku Kat-
zerovi. Tedy nenápadná zpráva z let před rokem 
1900. Protože jmenovaný František Katzer byl 
mým pradědečkem, nebude na škodu si jeho 
jméno i činy po více jak sto letech připomenout. 
Byl ledečským rodákem, kde se narodil 17. čer-
vence 1844. O jeho otci se píše, že byl „papír-
nický", tedy asi výrobcem ručního papíru, ale 
bližšího o tom nevím nic. Za pozornost stojí, 
že matrika píše „Kačer", ale dle rodinných pa-
mětí to byli Kačerové. Prý při jakémsi zápisu 
do matriky pozměnil germanizující farář jméno 
Kačer na Katzer. 

O svém pradědečkovi toho moc nevím, ale 
přesto jsem o něm našel zajímavé poznatky 
a dokonce ve škole nám ve vlastivědě o něm 
říkal i pan učitel Doubek. František Katzer byl 
v minulém století zaměstnancem města, tedy 
něco jako městský tajemník. Byl to člověk ve-
lice agilní a byl jak sečtělý, tak i vzdělaný. Bylo 
pro mne velikým překvapením, když pod hes-
lem Ledeč jsem v Ottové slovníku naučném na-
šel charakteristiku města, jeho historii i součas-
nost oněch let a jako autor byl podepsán Fran-
tišek Katzer. Kdysi jsem viděl fotografie hasičů 
(bývaly v jejich schůzovní místnosti ve dvoře 
Městského úřadu) a tam ve zlaté ozdobné přilbě 

uprostřed byl právě on. Zabýval se tedy nejen 
touto záslužnou činností, ale prý dbal o blaho 
a rozvoj města. Dnes už málokdo ví, že kopec 
Šeptouchov nad městem byl holý vrch, kam pa-
sáčci chodili pást kozy. Tehdy František Katzer 
se zasloužil o zalesnění Šeptouchova a dal tak 
základ hezkému parku, který město mělo a snad 
bude mít i v budoucnosti. Kdysi nám o tom 
říkal ve škole starosta města pan Emil Čech. 
Do města přijel starosta Hradce Králové, kte-
rým byl známý továrník Pilnáček (výroba mý-
del). Šeptouchov nám prý velice záviděl a po-
dotkl, že takový krásný park u města by potře-
boval právě ve svém městě. Tam zkrátka nějaký 
kopec chybí. 

Jestliže jsem se zmínil o Ottově slovníku na-
učném, pak právě sem se hodí heslo „Ledetsch" 
z dalšího objemného Meyeťs Konversations-
-Lexikon vydaném v Lipsku a Vídni roku 1890. 
Slovník má přes 20 objemných svazků. O na-
šem městě se píše: 

„Ledetsch (česky Ledeč), město v Čechách, 
na řece Sázavě, sídlo okresního hejtmanství, 
okresního soudu, se zámkem, radnicí, továrnou 
na papírovou lepenku, pivovatem a továrnou 
na obuv a (1880) s 2 349 obyvateli. V okolí se 
nalézají sklárny a brusírny granátů. " 

Ale vrátím se k Františku Katzerovi. Ten ze-
mřel brzy po 1. světové válce v roce 1921 ve 
věku 77 let. Miroslav Vostatek 

ELEKTRO - servis - prodej, Karel Říha, Dolní Královice 
Vám, občanům Ledče nad Sázavou a okolí, 
nabízí svoje služby. 
Pro Vás.jsme zahájili „Sběrnu oprav" elektro-
spotřebičů, včetně možnosti nahlásit opravu 
či montáž přímo u Vás doma. 
Žehličky, pračky, el. topidla, roboty, mixéry, 
šlehače, vařiče, vrtačky, el. brusky, el. pily, 
el. ruční kladiva, průtokové ohřívače, ždímač-
ky, fény, vysavače atd., automatické pračky, 
boilery elektrické i kombinované, el. sporáky, 
akumul. kamna, topné konvektory 
opravíme u Vás doma, 
případně sami odvezeme. 

Provádíme dodávku, montáž sporáků el. 
i kombi na propan-butan, včetně vedení i lahví 
na PB. 
Ohřívače vody montujeme nové el. i kombi, 
všechny opravujeme včetně výměny kotlů. 

Dále dodáváme varné sklo, keramické desky, 
moderní el. sporáky, topidla anglických firem 
CREDA, HOTPOINT a další. 
Automatické pračky všech předních výrobců 
a další spotřebiče, které Vám dodáme, před-
vedeme přímo u Vás, zapojíme. 
Vaše staré, opotřebované pračky i sporáky 
případně odkoupíme zpět, nebo je odklidíme. 

Náš cíl - prodej - servis záruční 
i pozáruční = Vaše spokojenost. 

Větším odběratelům poskytujeme výhodné 
slevy, zvláště u boilerů, automat, praček, to-
pidel. 

Naše sběrna: 

„Hračky", paní Eva Ročková 
č. tel. 0452/21 49 

případně: Dolní Královice 
tel. 0303/562 28, 562 10 
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