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Kudy vede cesta 
- zvýšení nájemného anebo prodej 
bytů a bytových domů 

Ministerstvo financí ČR vydalo vyhláš-
ku č. 30/95 Sb., kterou se mění a doplňuje 
vyhláška č. 176/93 Sb. o nájemném z bytů 
a o úhradě na služby, spojené s užíváním 
bytů. Novela umožňuje obcím vydat obec-
ně závaznou vyhlášku, ve které se upraví 
nájemné za 1 m2 podlahové plochy 
s platností od 1. 7. 1995. Náklady na 
bydlení již nejsou státem dotovány, a tak 
i město Ledeč n. Sázavou musí přistoupit 
k nepopulárnímu opatření, zvýšení ná-
jemného, protože si nemůže dovolit tuto 
oblast ve větší míře dotovat. 

Otázky, spojené s bydlením, jsou a jistě 
i nadále budou širokou veřejností ostře sle-
dovány, neboť každý z nás někde bydlí 
a doufejme i bydlet bude. Proto není 
žádných pochyb o tom, že bydlení bylo 
a bude vždy "žhavým" problémem. Kterou 
cestou se ale dát? Ekonomické čisté nájem-
né, t. j. takové, které by krylo skutečné ná-
klady a nemusel na ně nikdo doplácet, by se 
pohybovalo (v úrovni dnešních cen) v roz-
mezí cca 1 200 - 2 500 Kč. Srovnáme-li to se 
skutečným nájemným, které činí podle veli-
kosti bytu cca 300 - 600 Kč, nemusíme být 
ani žádnými velkými ekonomy, abychom si 

spočítali, že toto nájemné ani zdaleka ne-
odpovídá nákladům na provoz, opravy či 
dokonce nutné a potřebné rekonstrukce ví-
ceméně zanedbaných obytných domů. Z po-
hledu nájemníka se však situace jeví poně-
kud odlišně. Nájemníka nezajímá ani tak ono 
tzv. čisté nájemné, ale spíš celková výše 
nákladů, které musí jeho rodina v současné 
době vynaložit na bydlení a její srovnání 
s měsíčním výdělkem. I bez kalkulačky mů-
žeme dojít k závěru, že současným 20 
% zdražením tepla, avizovaným zvýšením 
ceny elektrické energie a dalších energií? ná-
klady na bydlení dosahují cca 30 % prů-
měrného výdělku. Z toho vyplývá, že 
zvolněním nebo úplným zrušením cenové 
regulace nájemného, cesta nevede. Jednodu-
ché řešení bytové problematiky asi neexistu-
je. Z hlediska města se jisté řešení nabízí a to 
zmenšením počtu nájemních bytů v majetku 
obcí, jejich privatizací formou prodeje (pře-
devším nájemníkům těchto bytů za rozumné 
ceny, třeba i s možností splátek, či využití 
stavebního spoření atp.), Čímž město ušetří 
nutné výdaje za stále dražší provoz a údržbu 
těchto domů. Bylo by asi příliš jednoduché 
redukovat tento problém jen na vztah 
vlastníka (města) versus současní nájemníci. 
Právo na slušné a sociálně únosné bydlení 
má každý. Ne všichni a zejména mladí, 
budou mít možnost byt koupit a setkáváme 
se velmi často s takovými zájemci o koupi, 

kteří se domnívají, že splacením kupní ceny 
jejich povinnost cokoliv platit končí a že na-
dále budou bydlet zadarmo. Obytné domy 
jsou většinou ve špatném technickém stavu 
a budoucí opravy a modernizace nebudou 
rozhodně levné. 

Jako představitelům města, nemůže nám 
jít jen o jednorázový přísun finančních 
prostředků, kterých se nám sice z důvodu 
výstavby kanalizace nedostává a potřebovali 
bychom je, ale musíme i zvažovat dopad na 
sociálně slabší vrstvy obyvatelstva. Ze za-
hraničí máme zprávy i takové, že některá 
města vykupují dříve prodané byty zpět, pro-
tože noví majitelé se koupí finančně vy-
čerpali, nemají prostředky na údržbu zane-
dbaných obytných domů, ty potom hyzdí 
vzhled města a město je pak nuceno je opra-
vovat na svůj náklad. Proto vedení města 
a MR pečlivě hodnotí jednotlivé aspekty 
a zatím váhá nad konečným rozhodnutím. 
Váhavý přístup je dán ještě tím, že u někte-
rých bytových domů jsme při event. prodeji 
omezeni zástavními smlouvami na půjčku, 
kterou nám poskytlo ministerstvo životního 
prostředí na výstavbu CO V a kanalizace a je 
velmi pravděpodobné, že na dostavbu kana-
lizace budeme potřebovat další půjčku a ta 
opět bude souviset se zástavní smlouvou na 
některý z obytných domů. 

Ing. Slavíček 
zástupce starosty 

Po adaptaci interiéru prodejny OBUV byl 1. června znovu zahájen prodej obuvi, kožené galanterie 
a punčochového zboží. Vkusně a účelně zařízená prodejna Vám nabízí kulturní nákupy i široký sortiment 
zboží. Poradí Vám a ochotně Vás obslouží kolektiv zkušených prodavaček pod vedením paní H. Čermá-
kové. 

PIVNÍ SLAVNOSTI V LEDČI 
Po loňské úspěšné akci Pivní 
slavnosti 1994 se letos uskuteční na 
letním stadionu podobná akce. Pořa-
datelem je Město Ledeč, Scháfer -
Sudex a oddíl kopané TJ Kovofiniš. 
V celodenním programu se opět ob-
jeví fotbalové jedenáctky v čele se 
slavnými fotbalisty nedávné minu-
losti, kulturní programy, závody 
a soutěže pro děti. Zkrátka nepřijdou 
ani příznivci zlatého moku. Přední 
pivovary tu budou prezentovat svůj 
sortiment. 
Srdečně Vás tedy zveme na PIVNÍ 
SLAVNOSTI '95 - přijďte za dob-
rým sportem, kulturou i příjem-
ným posezením a dobrým ob-
čerstvením. 
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Gymnázium v závěru školního roku 
V závěru školního roku, po přijímacích zkouškách a maturitách, poskytuje le-

dečské gymnázium širší veřejnosti několik informací nových, ale i starších, které 
stojí za připomenutí. 

Gymnázium v Ledči n. S. bylo otevřeno 1. září 1946 na žádost MNV a ONV 
v Ledči n. S., organizací politických stran a dalších organizací. V příštím roce 
oslaví tedy 50. výročí trvání. 

Od svého založení mělo gymnázium (s různými přerody na třetí stupeň JSŠ, 
SVVŠ a znovu na gymnázium) téměř pravidelně po dvou třídách v ročníku. 
V roce 1971 byl rozhodnutím odboru školství Vč KNV snížen počet tříd ze dvou 
na jednu a administrativním nařízením shora bylo také omezeno přijímání žáků 
ze Středočeského kraje. Až ve školním roce 1988-89 byly znovu otevřeny 
v prvním ročníku dvě třídy. Kritickým obdobím, kdy škola měla pouze čtyři 
třídy a snad hrozilo i je j í uzavření, bylo rozmezí let 1974-1988. Ve školním roce 
1990-91 nastoupili i první žáci do prvního ročníku (primy) sedmiletého studia. 
Dnes má škola jedenáct tříd - tri třídy nižšího gymnázia a osm tříd vyššího 
gymnázia. 

S narůstajícím počtem tříd byly budovány i nové učebny, naposledy byly získány 
a upraveny dvě učebny po přestěhování městské knihovny, která u nás byla 
v nájmu, do budovy bývalého soudu. 

V historii gymnázia samozřejmě několikrát došlo i ke změnám ve studijních 
plánech a celkové koncepci školy (humanitní a přírodovědná větev, skupiny od-
borných předmětů, odborné praxe aj.). 

Dnešní gymnázium poskytuje kvalitní úplné všeobecné středoškolské vzdělání, 
zakončené maturitou ve studiu sedmiletém a ve studiu čtyřletém. Sedmileté studi-
um (tři roky nižší a 4 roky vyšší gymnázium) bylo zavedeno od roku 1990-91 
a přicházejí do něj žáci po pátém ročníku základní školy. Do čtyřletého studia (vyšší 
gymnázium) nastupují v naprosté většině žáci po absolvování osmého ročníku ZS, 
k posunu dojde po zavedení povinné devítileté docházky na ZS. 

V současné době se na gymnáziu maturuje povinně z českého jazyka a jednoho 
cizího jazyka (letošní maturanti zvolili 44 x angličtinu, 12 x němčinu a 8 x 
francouzštinu). Ostatní předměty do počtu čtyř maturitních si studenti volí. Letos 
byly zastoupeny občanská nauka, matematika, zeměpis, biologie, dějepis, 
deskriptivní geometrie, chemie a fyzika. 

K výhodám studia na gymnáziu řadíme: kvalitní přípravu ke studiu na vyso-
kých školách všech směrů, uvedení do základů hlavních vědeckých disciplín, 
odklad předčasné úzké profesionální specializace do období zralejšího věku 
studenta, kvalitní a širší studium dvou cizích jazyků s možností z obou matu-
rovat, volitelnost některých předmětů podle hlubšího zájmu studentů, solidní 
seznámení s prací na počítačích, rovněž s možností maturovat. Připomenout 
musíme i skutečnost, že přijímací zkoušky na vysoké školy se konají vždy 
a všude v rozsahu látky gymnázií. 

Nyní jsou každým rokem otevírány dvě třídy - 1 nižšího gymnázia (sedmileté 
studium) a 1 vyššího gymnázia (čtyřleté studium). 

Letos bylo přijato do primy 32 žáků a do prvního ročníku vyššího gymnázia 29 
žáků. Každý rok dvě třídy maturují a odcházejí. 

Pro absolventy, kteří nepokračují po maturitě ve studiu na vysoké škole (ať již 
z různých důvodů nechtějí nebo nemohou - nedostanou se na VS, existuje řada 
jiných možností: jednoleté nebo dvouleté nástavby, tříleté vyšší školy (po absolvo-
vání diplomovaný technik, ekonom, chemik ...), jednoleté rekvalifikační kurzy 
nebo přímo zaměstnání. 

I budoucí vysokoškoláci se vedle konkrétní školy a oboru rozhodují mezi studi-
em bakalářským (většinou tříletým) a magisterským (většinou pětiletým). 

Zájem o vysoké školy je velký a různorodý, pokrývá obory humanitní, přírodo-
vědné, učitelské, ekonomické i technické. Každý rok se hlásí na vysoké školy 70 
- 85 % našich maturantů, z nichž 60 - 7 0 % bývá přijato. 

V červnových kláních u přijímacích zkoušek na vysoké školy i jiné typy škol 
přejeme našim čerstvým absolventům klid, rozvahu a hodně úspěchů. 

RNDr. Jiří Těšínský 
výchovný poradce 

Zprávy z radnice 
- MR odsouhlasila koeficient růstu ná-

jemného z bytu 1,08. Ani tento koefi-
cient nepokrývá skutečné náklady. 
Bližší informace o tvorbě nájemného 
naj dete na j iném místě LN. 

- MR se usnesla, že poplatky, spojené 
s prodejem majetku města, půjdou 
k tíži kupujícího, protože ve většině 
případů zisk z prodeje nedosahuje ani 
výše poplatků, které souvisí s prode-
jem (geometrický plán, poplatek za re-
gistraci apod.) 

- Protože bylo zjištěno, že řada majitelů 
psů nemá své miláčky přihlášeny, ulo-
žila MR městské policii provádět u ma-
jitelů psů kontroly, dle ustanovení 
městské vyhlášky č. 2/91 a dodatku č. 
4/92. Nedodržování těchto vyhlášek 
bude pokutováno dle obecně platných 
předpisů. 

- Komise, kterou jmenoval ředitel ZZ p. 
Horák, pro posouzení a hodnocení na-
bídek, podaných k zadání veřejné za-
kázky "Rekonstrukce kuchyně" v are-
álu nemocnice HÁJ u Ledče n. S., vy-
brala jako dodavatele firmu GLOST 
spol. s r.o. 

- MR byla seznámena s žádostí "České-
ho svazu včelařů" v Ledči nad Sázavou 
o finanční výpomoc. Žádost byla zařa-
zena do seznamu žadatelů o finanční 
příspěvky. 

- MR na základě výsledků výběrového 
řízení potvrzuje ve funkci tajemníka 
MU v Ledči n. S. p. Jindřicha Topiče 
- dosavadního tajemníka. 

- Upozorňujeme občany, že vývěsková 
inzertní služba, která měla své místo na 
nynější budově AGB, přesídlila do 
informačního střediska v atelieru p. 
Plevy, na nám. Svobody. Tel.: 
0452/2171 

• 

Muzeum na ledečském hradě 
otevřeno 

Městské muzeum na ledečském hradě 
bylo v minulém roce vyloupeno. Zloději 
zde odcizili část sbírky zbraní, převedené 
ze zámečku v Horce a muzeum bylo od té 
doby uzavřeno. 

První návštěvníci byli opět uvítáni 
1. června 1995. Je zde otevřeno denně od 
9 do 12 a od 13 do 16 hodin, mimo pon-
dělí. Během léta si zde návštěvníci mohou 
koupit i propagační materiál o Ledči nad 
Sázavou. 



Vážení spoluobčané! 
Dne 22. 5. 1995 otevřela Agroban-

ka Praha svoje nové jednatelství na 
Husově náměstí v Ledči nad Sázavou. 
Rozhodnutí o jeho vybudování bylo 
přijato v polovině loňského roku a po 
nezbytných projekčních přípravách 
a dohodách, o pronájmu potřebných 
rekonstruovaných prostor, zahájila 
firma GLOST s.r.o., v březnu letošní-
ho roku, stavební práce. S nákladem 
více než 1,2 mil. korun bylo vybudo-
váno moderní a veškerou potřebnou 
technikou vybavené jednatelství 

Agrobanky, poskytující již od 22. 5. 
1995 veškeré komerční služby 
v oblasti peněžnictví. 

Do nabídky služeb AGB patří ze-
jména vedení běžných účtů podnika-
telů a všech právnických osob s úro-
kovou mírou minimálně 2,5 % z kre-
ditního zůstatku, dále pak vedení 
osobních kont občanů, fungujících 
podobně jako sporožirové účty, 
ovšem s úrokovou sazbou od 2,5 do 
5 % z kreditního zůstatku, vedení 
vkladových knížek bez výpovědní a 
s výpovědní lhůtou s úroky od 3 do 

12 %, vedení termínovaných vkladů 
s úroky od 6 do 13,5 %, prodej vkla-
dových listů s výnosy až 13% z vkladu 
za rok, vedení opakujících se vklado-
vých účtů revolvingového charakteru 
s vázanými vklady na měsíc až rok 
s úrokovou sazbou od 6 % výše dle 
hodnoty vkladu. 

Náklady na vedení účtů jsou v AGB 
minimální, poplatky jsou stanoveny 
pouze k pokryjí nejnutnějších nákla-
dů. Například za vedení účtu zaplatí 
soukromá osoba 30,-- Kč za celý rok, 
podnikatel pak 30,- Kč za měsíc. Pro 
lékaře a zdravotnická zařízení vede 
AGB běžné účty zdarma a stanovila 
pro ně individuální úrokovou sazbu 
Z kreditních zůstatků ve výši 4 %. 

AGB poskytuje úvěry, otevírá 
kontokorentní účty pro podnikatele, 
uzavírá smlouvy na stavební spoření 
a penzijní připojištění. Nedílnou sou-
částí provozu jednatelství AGB je 
i směnárna, včetně realizace plateb 
a inkasa v cizích měnách. 

Pracovníci jednatelství AGB 
v Ledči věří, že jejich práce přispěje 
k rozvoji finančních služeb jak pro 
podnikatelskou sféru, tak i pro 
soukromé osoby. Jsme zde pro Vás! 

Ing. Brázda 

Vítaný dárek k jubileu 
Služby Komerční banky v Ledči nad Sáz. jsou dnes již samozřejmostí a ani si neuvědomujeme, že 13. června tomu 

budou již 4 roky, co zahájila expozitura svoji činnost. Dnešní velký rozsah klientely prokázal, že rozšíření bankovních 
služeb bylo potřebné a pomohlo řešit i rozvoj podnikatelského sektoru ve městě i okolí. Služeb našeho peněžního ústavu 
využívá přes 2 000 občanů a řada podnikatelských subjektů. I přes průběžné personální posilování pracoviště, zavedení 
moderní výpočetní techniky pracující v reálném čase však nebylo možné ve stávajících prostorách zajistit obsluhu 
klientů tak, aby byly respektovány požadavky kladené na zájmy klientů. Ani prodloužení provozní doby od 8.00 hod. 
do 17.00 hod. bez polední přestávky nepomohlo odstranit prostorové problémy ve vazbě na nutnou diskrétnost při 
peněžních operacích. 

Toto však již dnes patří minulosti, neboť od 12. června nově otevřené pracoviště přímo na Husově náměstí umožní 
nejen zlepšit prostředí při obsluze každého klienta, ale dává i možnost k dalšímu žádoucímu rozšíření nabídky peněžních 
služeb Komerční banky. Zejména se jedná o umístění bankomatu pro majitele platebních karet nej rozšířenějšího systému 
Master Card - Euro Card. Bankomat budou moci využívat i návštěvníci ze zahraničí - majitelé platebních karet výše 
uvedeného systému. Pro podnikatele v obchodní činnosti bude určitě přínosem noční trezor, který umožní odvody tržeb 
v kterékoliv době bez závislosti na provozní době expozitury. Další neméně zajímavou službou bude zprostředkování 
prodeje a nákupu cenných papírů zejména akcií z kupónové privatizace. Jsme přesvědčeni, že o tuto službu bude mezi 
občany Ledečska zájem, a to i vzhledem k tomu, že pracoviště systému RMS bylo uzavřeno. 

Protože rozsah služeb Komerční banky přesahuje možnosti tohoto článku, dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě naší 
expozitury. Sami budete moci posoudit, zda se náš záměr podařil a zda nabídka bankovních služeb pokrývá plně Vaše 
potřeby. Naši pracovníci jsou připraveni Vám blíže vysvětlit naše služby, nabídnout výhodné možnosti uložení volných 
peněžních prostředků, podnikatelům profinancovat jejich potřeby. Mezi naší nabídkou nechybí ani možnost uzavření 
smluv na stavební spoření nebo penzijní připojištění se státním příspěvkem. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám pomohli ve velmi krátké době toto pracoviště vybudovat. Chtěli 
bychom se současně pochlubit i tím, že vedení Komerční banky v rámci této akce poskytlo Městskému úřadu dotaci 
150 000,— Kč na rekonstrukci chodníků na náměstí. 



Činnost TJ Ledeč n. Sázavou z pohledu zajištění finančních 
prostředků v roce 1994 

V minulém čísle Ledečských novin jste si mohli přečíst o sportovní 
činnosti jednotlivých oddílů Tělovýchovné jednoty Kovofiniš Ledeč nad 
Sázavou. 

Ke sportovní činnosti však neoddělitelně patří f inanční zajištění této činnosti, 
a také zajištění nutné údržby a provozu sportovních zařízení v Ledči n. Sáza-
vou. A právě se zajištěním finančních prostředků pro TJ bych Vás chtěl v tomto 
krátkém článku seznámit. 

V roce 1994 byly celkové náklady TJ 1,05 mil. Kč. Příjmy za tento rok byly 
975 tis. Kč. Z této krátké ale jasné sumarizace j e vidět, že hospodaření v roce 
1994 vykázalo ztrátu 74 tis. Kč. 

V nákladech se objevily následující důležité položky: 

- sportovní činnost 478 100 Kč 

- hospodářské a organiz. výdaje 473 000 Kč 

(náklady na energie, plat správce, uklízečky a topiče za využívání 

školní tělocvičny, pojištění budov atd.) * 

- náklady na zajištění vedlejší hospodářské činosti 96 000 Kč 

V příjmech se objevily následující důležité položky: 

- dotace od OVV ČSTV 130 000 Kč 

- dotace od sport, svazů 41 000 Kč 

- dotace od Měst. úřadu 130 000 Kč 

- sponzorská smlouva od a. s. Kovofiniš 98 000 Kč 

od ostatních 189 000 Kč 

- vedlejší hosp. činnost 219 000 Kč 

Z tohoto přehledu je jasně vidět, že TJ nemůže zajišťovat sportovní činnost, 
provoz a údržbu sportovních zařízení pouze z dotací od ČST V a sport, svazů. 
Tato částka j e pouze 171 000 Kč, což j e přibližně jedna šestina potřebné částky 
k pokrytí nutných nákladů. 

Ostatní f inanční prostředky museli zajistit členové výkonného výboru TJ 
a jednotlivé oddíly formou vedlejší hospodářské činnosti a sponzorských 
smluv. Díky pochopení některých podnikatelských subjektů nejen z Ledče, 
např. Kovofiniš, Galatek, Lecom, EST, IPS Praha, Stavounie, Spektrum, Agu-
acomp Hard, Ralco, Caso, Bernard Humpolec, KB Havl. Brod, Probos Světlá, 
Mipas Ledeč, Elkomplex, Duo Poldek, Jas, Vetez Havl. Brod, Autoškola Och 
- Mucha, Linkro Hradec Králové, Zlatnictví Hof fman Chrudim, Velkoobchod 
Vysočina, Jas, Vital, Pekařství - Žák, I. Lhotecká a další, kteří věnovali ceny 
do soutěží a i Městského úřadu se nám podařilo zajistit rok 1994. 

Vzniklý schodek 74 000 Kč byl pokryt z úspor roku 1992 a 93 a půjčkou od 
OVV, která je splatná v červnu tohoto roku. 

Bohužel pro rok 1995 nelze očekávat zvýšení dotací od ČSTV a svazů. Tento 
rok se nám jev í j ako kritický pro sportovní činost TJ. 

Z tohoto důvodu chceme uskutečnit schůzku s místními podnikateli z Ledče 
a zástupci Městského úřadu a požádat j e o f inanční podporu. 

Věříme, že všichni podnikatelé a i zástupci města pochopí svízelnou situaci 
a podpoří naši snahu o zajištění sportovního života v Ledči ve stejné míře j ako 
v roce 1994 a také umožní nutnou údržbu chátrajících sportovišť. 

Doufám, že další příspěvek o f inanční situaci TJ bude příznivější a plně 
odrazí spolupráci ve městě. 

Ing. Nosek Vratislav 
předseda TJ 

Sokolské sportovní 
odpoledne 

"Dětí jako smetí", to je vhodná charakte-
ristika pro počet žákovských účastníků so-
kolského sportovního odpoledne, které se 
uskutečnilo ve čtvrtek 1. června 1995 na 
hřišti u sokolovny v Ledči nad Sázavou. 
Vstup byl volný (zdarma) a bylo správné 
toho využít. 

Za vedení cvičitelů a jejich pomahatelů 
měli chlapci a děvčata možnost vyzkoušet 
svou obratnost, sílu, postřeh, odvahu a své 
všeobecné pohybové a sportovní nadání na 
dvanácti stanovištích. Uplatnili je při házení 
kroužků na kříž, na kužel a míčů do koše, při 
přeskocích přes kozu, při chůzi na chůdách 
a po úzké hraně lavičky s vodou, na la-
vičkách na šikmé ploše, na jiných lavičkách 
při přeskoku do stran a při přitahování na 
břiše, při kotoulu na švédské bedně a jejím 
průlezu, při skákání v pytlích a při průlezu 
dlouhým strachovým pytlem. 

Naprostá volnost při volbě pořadí všech 
disciplin dodávala dětem odvahu i úplné du-
ševní uvolnění a radost z pohybu. Všichni 
zdatní i méně vyspělí se snažili prokázat své 
dovednosti i několikrát. Vynikla řada talento-
vaných, kterým, a také všem ostatním, by je-
jich rodiče od příštího cvičebního roku v září 
1995 měli umožnit a jim také pomohli důsled-
ně dodržovat pravidelnou docházku do so-
kolského cvičení. Soustavné cvičení od 
nejmladších let totiž pomáhá při co největším 
počtu cvičenců vychovávat zdravý, zdatný 
a morálně pevný národ. To je nejlepší světový 
trend v tělovýchově, lepší existovat nemůže. 

Naši cvičitelé, kteří se všem dětem dvě 
hodiny obětavě věnovali, dokázali svůj dů-
mysl i schopnosti ku prospěchu dětí. 

Vážení rodiče, záleží-li Vám na nadějné 
budoucnosti dětí, podporujte takovéto akce 
a svým dětem umožněte pravidelnou do-
cházku do sokolského cvičení od nejútlejší-
ho mládí. Velmi rádi uvítáme i Vaši pomoc. 
Vaše trpělivost a přesnost Vám přinese 
ovoce v podobě radosti z vlastních dětí. 

Stanislav Mětějek 

" B ů h j e L á s k a . . . " 
Úryvkem z jedné písně se v našem pří-

spěvku chceme znovu vrátit k datu 22. 5. 
1995 a vzpomenout na koncert v děkanském 
kostele sv. Petra a Pavla v Ledči n./Sáz., kde 
ve zcela zaplněném kostele koncertoval 
pater Pavel Veit, administrátor z Lipnice 
a jeho maminka. Byl to pro nás hluboký 
zážitek. Oba navštívili Ledeč n./Sáz. již po-
druhé. Poprvé to bylo v době vánoční s re-
pertoárem vánočních písní, nyní s reperto-
árem vztahujícím se k Velikonocům. Byli 
jsme velmi nadšeni výkonem obou interpre-
tů a nechtělo se nám věřit, že jsou to jen 
amatéři. Písně s náboženskou tematikou 
nám byly, při našem hledání pravdy, velmi 
blízké svými texty. Pater Veit dal do zpěvu 
celou svou duši a jeho maminka nám po 
koncertě prozradila, že má zvláštní dar Boží 
a vše hraje bez not z odposlechu. "Měsíc máj 
patří starostlivým maminkám...", říkal pater 
Veit a zazpíval jim překrásnou píseň. Pře-
kvapením pro oba interprety byla jistě zápla-
va květů, kterými byli na závěr za své výko-
ny obdarováni. Doufáme, že se s oběma 
interprety opět u nás v blízké době setkáme. 

Kolektiv vděčných 
mladých posluchačů 



Kolik budeme platit nájemné? 
Od 1. 7. 1995 do roku 2000 budo postupně doregulováno nájemné, aby byla 

odstraněna řada deformací na trhu bydlení (z vystoupení ministra K. Dyby). 
Maximální cena základního měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy 

bytu příslušné kategorie se každoročně, s platností od 1. července do 30. června 
následujícího roku, stanoví takto: 

N t+i = Nt x Ki x Kv x K r 

kde Nt+i 

N t 

= nová maximální cena základního měsíčního nájemného za 1 m" 
podlahové plochy bytu platná od 1. července běžného roku. 

= maximální cena základního měsíčního nájemného za 1 m 2 podlaho-
vé plochy bytu, platná do 30. června běžného roku. 

K 30. 6. 1995 jsou platné níže uvedené sazby: 

I. kat. za 1 m 
II. kat. za 1 m 2 

III. kat. za 1 m2 

IV. kat. za 1 m2 

6 Kč 
4,50 Kč 
3,50 Kč 
2,50 Kč 

Ki 

Kv 

K r 

= koeficient růstu nájemného, vyjadřující míru inflace za celý předchá-
zející kalendářní rok, MF stanoví výši koeficientu Ki svým roz-
hodnutím a uveřejňuje ho v Cenovém věstníku do 1. března běžného 
roku včetně. 

Pro výpočet výše nájemného, byl MF stanoven koeficient Ki = 1,1 

= koeficient růstu nájemného u závislosti na velikosti obce. 

Obce spadají do příslušných skupin podle počtu obyvatel. Výši 
koeficientu oznámí obec obecně závaznou vyhláškou. Pro město 
Ledeč n. S. byl stanoven koeficient Kv = 1,08. 

= koeficient rozhodovací má hodnotu 1,00. MF může vzhledem k míře 
inflace stanovit koeficient Kr nižší než 1,00, je-li míra inflace Ki 
vyšší než 1,15; nebo vyšší než 1,00, je-li míra inflace Ki nižší než 
1,10. 

Pro I. kat., kde bylo maximální základní měsíční nájemné za 1 m " podlahové plochy 
bytu Kč 6,-, bude nové nájemné vypočteno takto: 

N t+i = Nt x Ki x Kv x Kr 

N t+i = 6 x 1,1 x 1,08 x 1 = 7,128 = 7,13 

Pro II. kat. (4,50) 

Nt+i = 4,50 x 1,1 x 1,08 x 1 = 5,346 = 5,35 

Pro III. kat. (3,50) N t+i = 3,50 x 1,1 x 1,08 x 1 = 4,158 = 4,16 

Pro IV. kat. (2,50) 
N t+i = 2 , 5 0 x 1,1 x 1,08x 1 = 2 , 9 7 

Pro období od 1.7.1995 do 30. 6. 1996 jsou dle výše uvedeného výpočtu stanoveny 
maximální ceny za 1 m 2 podlahové plochy /měsíc takto: 

I. kat. 
II. kat. 
III. kat. 
IV. kat. 

Kč 7,13/1 m 
Kč 5,35/1 m 2 

Kč 4,16/1 m 2 

Kč 2,97/1 m 2 

DINGO OBUV s r o 
Poděbradova 350 

Ledeč nad Sázavou 

přijme ihned 
do nově otevřené provozovny 
v Ledči nad Sázavou, 
Komenského 256 
(bývalá kartáčovna) 

větší množství šiček a švadlen, 
případně nezaučených žen. 
Nezaučené zaškolíme. 

• 
Informace o pracovním poměru 
podá p. Němečková osobně, 
nebo na telefon, čísle 2121. 

Bohuslava Vondrušová 

Jak se nakupuje 
na sídlišti? 

Za odpověď je možné použít jediné 
slovo. Hrozně. Bohužel tu nastala 
souhrou různých okolností, z nichž 
jednou je např. uzavření nákupního 
střediska Severka, situace, kdy je tu 
k dispozici jediná prodejna. A ta pře-
vzala vlastně monopol zásobování 
zhruba 800 rodin. Každou sobotu se 
ráno tvoří před prodejnou fronty, 
v prodejně fronty na košíky, na vrace-
ní lahví, na uzeninu a další frontu vy-
stojíte u pokladny. Úroveň zařízení 
prodejny zůstala na úrovni před 
rokem 1989 až na pár natřených regá-
lů, zelenina (neumytá), ovoce a další 
zboží se válí po zemi v přepravkách, 
v brzkých odpoledních hodinách, kdy 
se většina obyvatel vrací z práce, 
často není buď chleba nebo pečivo 
(vzpomeňme na nedávné květnové 
svátky, kdy situace se základní potra-
vinou byla katastrofální). V poslední 
době jsou i cenové relace vyšší, a tak 
musíme chtě nechtě vyrážet stále 
častěji na nákup do obchodů na ná-
městí, což není pří jemné hlavně pro 
staré lidi nebo i maminky s malými 
dětmi vzhledem k zhruba kilometrové 
vzdálenosti a prudkému kopci na 
sídliště. 

Nevím, zda špatně zásobené prodej-
ny s nevalnou kulturou prodeje, nezaří-
zeným nebo zastaralým interiérem, jsou 
bolestí všech menších měst, kde je zřej-
mě nedostatečná konkurence, nevím, 
zda živnostenský úřad má něj aké pravo-
moce kontroly, ale faktem zůstává, že 
zákazník je nespokojený. 

Alena Bernardová 



Centrum - DDM Ledeč nad Sázavou 

pořádá 

PRÁZDNINOVÉ 
VÝLETY 
STVOŘIDLA - výlet do přírody 
KDY: 3.7.1995 
CENA: 10,-- Kč 
ODJEZD: v 10.21 hodin z nádraží ČD 
PŘÍJEZD: v 17.27 hodin na nádraží ČD 
S SEBOU: vhodné oblečení a obuv, pláštěn-
ku, plavky a ručník, svačinu na celý den, uze-
ninu na opékání a chléb, pití 

ČESKÝ ŠTERNBERK 
KDY: 4.7.1995 
CENA: 35,- Kč 
ODJEZD: v 8.11 hodin z nádraží ČD 
PŘÍJEZD: v 17.34 hodin na nádraží ČD 
S SEBOU: vhodnou obuv a oblečení, pláštěn-
ku, plavky a ručník, svačinu na celý den + pití 

Zájemci se mohou hlásit v Centru - DDM do 
29. 6.1995 

Divadlo na ZŠ Komenského 
Od září 1995 pracují na ZŠ Ko-

menského dva dramatické kroužky. 
Jednu skupinu tvoří žáci a žákyně ze 
4. A, ve druhé skupině se schází děti od 
páté do sedmé třídy. Všichni se učí vzá-
jemné komunikaci, správné výslovnos-
ti, koordinaci pohybu, improvizují 
s rekvizitou i bez ní, absolvují dechová 
cvičení, připravují se na soutěž v recita-
ci a ze všeho nejraději mají dramatické 
hry. 

Na jaře se všichni zúčastnili okresní 
přehlídky divadelních souborů 
v Havlíčkově Brodě. Jejich představení 
a představeníčka se líbila a to dokonce 
tak, že dvě drobničky byly vybrány pro 
regionální přehlídku v Ústí n. O. Náš 
okres reprezentovali s hrou "Čáp a vo-
lavka" Jan Cihlář a Hedvika Nekolová. 
"Strašidla na střeše" perfektně předved-
li Jan Žáček a František Hoffmann. 
Okresní přehlídky v recitaci se zú-
častnili Fr. Hoffmann a Jan Cihlář - ten 
postoupil do Hradce Králového. 

V lednu si oba dramatické kroužky 
připravily pohádkové představení pro 
děti. Další představení pro děti i rodiče 
chystají na konec června. 

V rámci získávání zkušeností a za 
odměnu "dramaťáci" navštívili 
opravdová divadelní představení. Jejich 
cestu financovala fa VAPOL, za což j í 
touto cestou všichni děkujeme!!! 

M. Zajícové 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 
23. 6. Veletová Anna 

Habrek 31 
27. 6. Flekalová Jiřina 

Sychrov 15 
4. 7. Bezděk Zdeněk 

J. Haška 616 

75. narozeniny 
26. 6. Jandejsková Pavla 

Růžová 49 
26. 6. Kranda Josef 

Hrnčíře 28 
29. 6. Jindrová Oldřiška 

Údolní 921 

80. narozeniny 
14.7. Poláčková Anna 

5. května 1202 

85. narozeniny 
24. 6. Wolfová Božena 

B. Němcové 752 

Narození 
9. 4. Gramer Štěpán 

Partyzánská 908 
10. 5. Kakáček Kamil 

Zahradní 744 
17.5. Peroutková Michaela 

Na potoce 208 
26. 5. Vopěnková Nikola 

Na Žižkově 826 

Úmrtí 
16. 5. Lašto víčková Anežka (1908) 

Habrecká 490 
25. 5. Dvořák Lubomír (1960) 

Hlaváčova 560 
25. 5. Kluch Jaroslav (1929) 

Pivovarská 268 

Svatba 
13.5. Jiří Jůzl 

Humpolec 458 
Ivana Marešová 
Humpolec 458 

PROGRAM KINA 
ČERVENEC 1995 
I.7. JUNIOR 
20.00 h. Filmová komedie s A. 
2. 7. Schwarzenegerem v hlavní roli 
20.00 h. 
4.7 MAVERICK 
20.00 h. Westernová filmová komedie 
5. 7. ÚTĚK Z ABSOLONU 
20.00 h. S výcvikem Ramba, vytrvalostí 

Motýlka a posedlostí, jen tak lze 
přežít v trestanecké kolonii. 

6 7. LVÍ KRÁL 
17.30 h. Barevný animovaný film 

v české řeči. 
8. 7. V ERBU LVICE 
20.00 h. Film natočený podle románu A. 
9. 7. Vrbové. Příběh ženy, která 
20.00 h. vstoupila do legend. 
II.7. ĎÁBELSKÁ BRIGÁDA 
20.00 h. Film inspirovaný skutečností 

z II. svět. války. 
13.7 KDYŽ MUŽ MILUJE ŽENU 
20.00 h. Milostné rodinné drama 
15 7. FORREST GUMP 
20.00 h. Komedie o muži, který byl vším 
16.7. a u všeho. 
20.00 h. 
18.7. TRABLE S OPICÍ 
20.00 h. Komedie pro celou rodinu 
20. 7. ĎÁBELSKÁ SVŮDKYNĚ 
20.00 h. Nový americký bar. film 
22. 7. INDIÁNSKÉ LÉTO 
20.00 h. Milostný příběh o dívčím 
23. 7. poznání, proměně a zasvěcení. 
20.00 h. 
25. 7. ČTYŘI SVATBY A JEDEN 

POHŘEB 
20.00 h. Smích, slzy, sex, tragedie, 

fraška v úspěšném filmu 
27. 7. NEHYNOUCÍ LÁSKA 
20.00 h. Nový USA barevný film 
27 7 TRABLE PRCKA BINKA 
20.00 h. Už se blíží, už se batolí, už je 

tady. 
28.7. Slavný film. tvůrce filmu Sám 
20.00 h. doma 1 a 2 

Zájezdy do Horáckého divadla v Jihlavě 
Po pětileté rozsáhlé rekonstrukci zahajuje Horácké divadlo v Jihlavě v říjnu 1995 

svou novou divadelní sezónu. Horácké divadlo vždy patřilo k těm úspěšnějším a nejna-
vštěvovanějším oblastním divadlům a samozřejmě hodlá o tuto prestiž usilovat i nadále. 

Divadelní klub v Ledči nad Sázavou bude pořádat zájezdy na celou divadelní sezónu 
říjen 95 až červen 96. Zájemci by shlédli 7 představení prostřednictvím předplatitelských 
legitimací. Jejich cena se pohybuje od 255,- do 277,- Kč. Abonentka je přenosná, 
v případě, že se předplatitel např. z důvodu nemoci nemůže představení zúčastnit, může 
přenechat legitimaci jinému zájemci. Herní den pro ledečské diváky bude pátek, začátky 
divadelních představení jsou určeny na 19.00 hod. 

Termín zájezdu, čas a místo odjezdu by se zveřejňoval jednak v Ledečských novi-
nách, jednak prostřednictvím informační vývěsky ve fotoateliéru pana Plevy. 

Informace a přihlášky: A. Bernardová 
Stínadla 1035 
Ledeč n. Sázavou 
tel. 0452/3325 
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