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Údržba stromů na Husově náměstí 
Staré lípy na Husově náměstí jsou stále čím dál více předmětem diskusí mezi našimi 

občany. V letošním roce se opět přiblížil cyklus pravidelné údržby těchto stromů. 
Ořezání lip se před čtyřmi roky setkalo s nepochopením některých občanů, kdy jejich 
představa ponechání stromů bez pravidelných pěstebních zásahů je nemožná. A to hned 
z několika důvodů. Cílem článku není vyjmenovat všechny důvody a ani to není možné. 
Uvádíme pouze několik z nich. 

Lípy umístěné na Husově náměstí mají velmi omezen příjem živin a zejména vody 
kořenovým systémem vzhledem k situování jednotlivých kamenných dlažeb v okolí 
stromů. Minulé léto nás přesvědčilo o pravdivosti výše uvedeného argumentu, kdy při 
velkých několikadenních vedrech začínalo docházet k zasychání vegetativních výhonů 
stromů. Ponechání stromů bez pravidelného ošetření by jistě znamenalo pravěpodobně 
úplné zničení několika z lip. Nemalé finanční prostředky musí město vynaložit v pod-
zimním období na denní úklid spadaného listí z mohutně rozvětvených stromů. Bez 
povšimnutí nesmí zůstat estetická stránka a další zásadní věci. Strom potřebuje již od 
mládí údržbu. Velmi důležité je správné založení koruny a její udržování. Chyby, které 
se přitom udělají, mají pak za následek, že strom má více kosterních větví, než je zdrávo. 
Vytváří se úzká úžlabí mezi větvemi, kam zatéká dešťová voda, takže po několika 
desítkách let může uvnitř kmene vzniknout hniloba, vytváří se dutina, která se rozšíří 
třeba až po celém vnitřku kmene. Pokud se neučiní včas opatření, zamezující dalšímu' 
rozšiřování dutiny s hnilobou, znamená to postupné odumírání stromu. S tím je spojeno 
odlamování odumřelých a napadených větví. To je stav, ve kterém se nachází několik 
z lip na Husově náměstí. S tímto jevem se běžně setkáme po celé republice a souvisí to 
se zanedbáním údržby stromů v dřívější době. Dnes nás stojí oprava a údržba těchto 
jinak hodnotných stromů na celém území města nemalé finanční prostředky. 

Město Ledeč nad Sázavou, v zájmu co nejlépe provést pravidelnou údržbu lip na 
Husově náměstí, objednalo ořezání a ošetření stromů u odborné firmy. Firma garantuje 
provedení prací profesionálním způsobem v souladu s nejnovějšími poznatky vědy. 
Odbornou práci tohoto charakteru lze svěřit pouze tomu, kdo má nejenom odpovídající 
technické vybavení, ale též odborné zahradnické znalosti a v neposlední řadě letité 
zkušenosti. Věříme, že se nám podaří udržet malebný vzhled Husova náměstí i přes 
vznikající problémy s vegetativním udržením některých lip. Celá problematika byla 
projednána a odsouhlasena celou řadou odborných institucí, včetně odborníků z řad 
občanů města. V měsíci únoru byl odstraněn také nálet ze skály lesoparku "Septouchov", 
masívu vypínajícího se nad památníkem. Odstranění náletu bylo nezbytné z důvodu 
geologické stability. 

Ing. Břetislav Dvořák 
vedoucí odboru životního prostředí 

Fotografie F. Plevy zachycují kácení topolu na Mizerově a odstraňování náletu ze skály na 
Šeptouchově. Práce prováděly Technické služby ve spolupráci s firmou BRAVÍS. 

BŘEZEN 
Název měsíce byl patrně míněn jako 

označení stavu přírody, doby, kdy kvetou 
břízy. Čím který národ žil severněji, tím 
měl "březen" později. Dodejme ale, že 
někteří jazykovědci spojují původ slova 
březen s pojmem "březí", tj. oplodněný, 
v jisté analogii k názvu měsíce října. 

Ve starém římském kalendáři zahajoval 
měsíc březen nový rok. I Slované slavili 
nový rok v březnu, při jarní rovnodennos-
ti. Je to pochopitelné - jaro spolu s jarní 
rovnodenností symbolicky znamenalo 
nový život. 
Pranostiky na březen: 

Jestli březen kožich stáhl, duben rád by 
po něm sáhl. 
Mnoho deštu březnových - hubené léto. 
Březnové mlhy - za 100 dní déšť. 
Březen je odrazovým můstkem k jaru. 

Slunce má sice ještě krátké ruce, ale po 
jarní rovnodennosti prý trávu do země ani 
palicí nezatlučeš. Ale kdoví, letošek je 
rozmarný. I když Josefů se rodí stále 
méně, stejně j im nezapomeneme popřát 
k slavnému svátku. Radujte se tedy, jsme 
v čase rašení, prvních květů. Je tady jaro! 
(Alespoň to astronomické). 

Očekávané události: 
- 16. března je závěr plesové sezóny, 

jsou totiž šibřinky 
- 18. března začíná MS v krasobruslení 
- 28. března budou jistě slavit všichni 

učitelé, hned den nato nás navštíví 
britská královna (do Ledče však neza-
vítá) 

- 30. března v Ledči vystoupí ADAMU-
S O V O T R I O 

- hoši a pánové, nezapomeňte, hned 
první dubnový víkend jsou VELIKO-
NOCE ! O. K. 



Studenti plesali 
Studentský ples, 44. v řadě, svědčí o dlouhé 

tradici této kulturní události v životě Gymnázia 
v Ledči n. S. Jako vždy jej organizačně zajišťo-
valo Sdružení rodičů a přátel školy, spolu s ve-
dením Gymnázia. Zel, v souladu s tradicí let 
minulých, konal se tento prestižní ples mimo 
naše město, a to ve Zruči nad Sázavou. 
Okolnosti, proč se taková událost koná jinde, t 
jsou dostatečně známy. Kapacita, vybavení a v 
neposlední řadě i výše nájemného je v Ledči 
nesrovnatelně horší než jinde v okolí. Vedení 
Hotelu ve Zruči nám vyšlo ve všech našich 
požadavcích vstříc. Nájemné za 3.000,- Kč za 
komfortní prostory a ani ne dvojnásobná cena 
za zvlášť vypravený vlak, značně ušetřily naši 
pokladnu. Ušetřené prostředky škola jistě vy-
užije jinak ve prospěch studentů. 

Slavnostní akt stužkování tříd profesorů Cha-
dimové a Trpišovského proběhl odděleně ve dvou sálech. Program tak proběhl bez zbytečných 
tlačenic, důstojně a neprotahoval se, aby tak mohla pokračovat volná zábava, na kterou se všichni těšili. 

K tanci a poslechu hrály hned dvě kapely. Melodie, vedená panem Urbanem a skupina R. A. M. 
pana Pipka. Obě kapely přispěly k výborné náladě a dobré pohodě po celou dobu plesu. 

Na závěr každé povedené akce by se slušelo poděkovat všem, kteří se na ní podíleli. Ale tentokrát 
by byl výčet jmen obsáhlejší než výše uvedené řádky. Tak alespoň za všechny dík za ochotu 
a přístup vedení školy v čele s panem ředitelem Brandejským, paní Schejbalové za zajištění 
dopravy, mnoha sponzorům, kteří obohatili naši už tak bohatou tombolu, paní Holanové za nácvik, 
předtančení a prostě všem, kteří mají zásluhu na tom, že 44. ples Gymnázia se vydařil. Ať žije ten 
jubilejní, čtyřicátý pátý! 

V. Vobejda 

Ohlédnutí za plesovou sezónou 
Tak nám pomalu skončila plesová sezóna. Bilance pěti plesů, sportovního, maturitního plesu 

integrované školy strojnické, plesu firmy Dingo, společenského a maškarního plesu, vypovídá o sou-
časné možnosti kulturního vyžití v našem městě. Hlavní příčinou je evidentně chybějící kulturní sál, 
neboť sokolovna již dávno neodpovídá estetickým požadavkům na opravdu kulturní zařízení. 

Nevábné vybavení interiéru, nedostatečné sociální zařízení, málo vytopený sál, to vše jsou 
aspekty, které jsou velmi často důvodem, že i místní sdružení a organizace pořádají své plesy jinde. 

V neposlední řadě všemu napomáhá i poměrně vysoký pronájem sokolovny, který neodpovídá 
svou výší takovému standardu, který je nabízen jinde. 

A tak již po několikáté byl pořádán např. maturitní ples gymnázia ve Zruči nad Sázavou, firma 
Sudex pořádala svůj ples v Královicích. Obzvlášť mě mrzí ples gymnázia, zvláště v roce, kdy slaví 
svoje jubileum a ples by měl být prestižní a společenskou událostí celého města. A proto si myslím, 
že výstavba nového společenského sálu by se měla v Ledči zařadit na jedno z předních míst 
v žebříčku potřebnosti. Vždyť Ledeč čeká na kulturní zařízení dobrých 40 let. Faktem zůstává, že 
město nemá potřebné finance. Přesto zastávám názor, že je důležité, tak jak tomu bylo i u jiných 
investičních akcí, které nebyly ve svém počátku zcela finančně zajištěné, začít. 

Vždyť k budování penzionu pro staré spoluobčany, k výstavbě čističky odpadních vod a pře-
stavbě městského úřadu bylo zapotřebí jistě též nemalých finančních částek a velkého úsilí všech 
zúčastněných stran a přece se dílo podařilo. Na závěr své úvahy bych chtěla vyjádřit přesvědčení, 
že naši radní jsou si vědomi tohoto velkého nedostatku v našem městě a učiní vše pro to, aby se 
celá situace brzo změnila. Byl by to další důkaz toho, že kráčíme správným směrem. 

Alena Bernardové 

Poprvé, snad ne naposled 
Dne 21. února 1996 se ve Světlé nad Sázavou konal turnaj škol v ledním hokeji. Turnaje se 

zúčastnily: Základní škola Komenského a Gymnázium ze Světlé nad Sázavou, Základní škola 
z Lipnice nad Sázavou a Gymnázium z Ledče nad Sázavou. Turnaje se mohli zúčastnit žáci 
a studenti narození po 1. 1. 1981. Hrálo se systémem každý s každým dvakrát patnáct minut. 

Ledečské Gymnázium reprezentovali studenti Ondřej Šourek, Michal Sramka (sekunda), David 
Kalivoda, Michal Smítka, Ladislav Šindelář (tercie), Václav Beran, Václav Herout, Jiří Pokorný, 
Jan Vrzáček (kvarta) a tým doplnil Tomáš Frajt (I.B). 

Za podpory trenéra panaprofesora Josefa Krále, brankáře Ondřeje Šourka, povzbuzujících dívek 
a nehrajících chlapců z kvarty porazilo družstvo Gymnázia Základní školu z Lipnice a Gymnázium 
ze Světlé nad Sázavou. Po těchto výhrách a díky výsledkům ostatních zápasů mělo Gymnázium 
jisté první místo. V posledním zápase remizovalo Gymnázium se Základní školou Komenského ze 
Světlé nad Sázavou. 
Výsledky zápasů Gymnázia: 
Gymnázium Ledeč - ZŠ Lipnice 3:1. Branky: Pokorný 2, Šindelář 1 
Gymnázium Ledeč - Gymnázium Světlá 3:2. Branky: Beran, Herout, Kalivoda po 1 
Gymnázium Ledeč - ZŠ Komenského Světlá 2:2. Branky: Kalivoda 2 
Konečná tabulka: 
1. Gymnázium Ledeč nad Sázavou 
2. Gymnázium Světlá nad Sázavou 
3. Základní škola Lipnice nad Sázavou 
4. Základní škola Komenského 
Nejlepší střelec: David Kalivoda 
Nejlepší hráč Gymnázia: Václav Beran 

P. Gunaratna 

ZPRÁVY Z RADNICE 
- MZ na svém zasedání dne 14.2. 1996 schvá-

lilo návrh rozpočtu na rok 1996. Předpoklá-
dané výdaje cca 49 mil. Kč. Z toho hlavní 
položky (zaokrouhleně) 10 mil. splátky 
úvěrů a úroků, 8,5 mil. Kč provozní náklady 
základních^ a mateřských škol, 3,5 mil. Kč 
dostavba COV, 2,7 mil. Kč likvidace do-
movních odpadů (proti tomu poplatky obča-
nů 1,6 mil. Kč, zbytek dotace města), 5 mil. 
Kč sociální dávky, pečovatelská služba, 
zdravotnictví, 4,5 mil. Kč provoz TS, 4,5 mil. 
Kč výstavba města, místní komunikace. 

- Dnem 1.3.1996 přešla privatizačním projek-
tem zdravotnická zařízení Ledče n. Sáz. na 
Město Ledeč. MZ odsouhlasilo proto zřízení 
spol. s r. o. "Zdravotnická a sociální zařízení 
Města Ledče n. Sáz." 

- S potěšením můžeme konstatovat, že se po-
dařilo p. Doležalovi "Universální služby", t.j. 
oprava obuvi a kožené galanterie, montáž 
a broušení bruslí, výplety a centrování kol, 
broušení nástrojů, nůžek, nožjj, všech druhů 
vrtáků ap. přestěhovat pod Šeptouchov do 
objektu bývalého Svazarmu. Provozovna je 
otevřena od 4. března 1996 a pracovní doba 
pondělí - pátek 8 - 12a od 13 - 17, v sobotu 
od 9 do 12 hod. 

- Jako blesk z nebe zapůsobila minulý týden 
zpráva p. Peška, že ruší k 1. 3. 1996 prádelnu 
a sběrnu šatstva pro čistírnu. Jak jsme Vás 
informovali v minulém čísle LN, měli jsme 
připraveny varianty řešení. Tím, že p. Pešek 
výpověď stáhl, uvažované místnosti jsou již 
obsazeny. 5. 3. 1996 budeme jednat 
s představiteli Čistírny Havl. Brod a hledat 
nová řešení. Naší snahou bude tyto služby 
pro občany zachovat. 

- MZ rozhodlo zrušit k 31. 5. 1996 městskou 
policii. Městská policie byla zřízena usnese-
ním MZ dne 26. 5. 1992. Přitom se počítalo 
s tím. že schválení 2 strážníci se časem do-
plní na 4. Z finančních důvodů není možno 
hradit náklady na 4 členy a počet 2 se jeví 
jako problematický ve své funkčnosti, i když 
lze přiznat výhody zejména v letním období 
při invazi tzv. "lufťáků". 

- Na zveřejněný záměr Města pronajmout 
prostory bývalého MÚ se přihlásilo několik 
zájemců. Jako nejvýhodnější zhodnotila 
a odsouhlasila MR nabídku firmy FREDEX 
PROJECTS. 

- MR projednala otázku neplatičů nájmu v by-
tech města a rozhodla postupovat podle usta-
novení § 711 odst. 1 bod. d, občanského zá-
koníku, který umožňuje pronajímateli vypo-
vědět nájem bytu s přivoláním soudu, když 
dotyčný nezaplatil nájemné za dobu delší než 
tri měsíce. Při projednávání byl brán zřetel 
na 195 neuspokojených žadatelů o byt. 

č. 02 MR rozhodla vyčlenit 
jedno parkovací místo na ná-
městí pro vozíčkáře (označení 
auta značkou č. 02). Toto park(> 
vací místo bude přímo před MÚ. 

Upozornění majitelům psů 
Upozorňujeme majitele psů, že od 1. ledna se 
provádí přeregistrace všech psů. Z tohoto důvo-
du vyzýváme všechny majitele psů, aby se do-
stavili v úředních hodinách na finanční odbor 
Městského úřadu v Ledči, kde si musí vyplnit 
novou evidenční kartu a zároveň také obdrží 
novou známku pro psa. 
Majitel psa je povinen zajistit, aby pes byl znám-
kou viditelně označen. 
Od 1. ledna 1996 jsou staré známky n e p l a t -
n é . 
Tato přeregistrace a zároveň přihlášení nových 
psů bude probíhat do konce března 1996. V této 
lhůtě musí být zaplacen poplatek ze psa - dle 
vyhl. č. 2/91 Města Ledeč nad Sázavou - o po-
platku ze psů. 

m 



Komunální odpady 
Zvolna se to všechno mění, 
zvolna i ta slza kane, 
víme, co je a co není, 
nevíme však, co se stane. 

První verš básničky pana Jiřího Suchého mínil zcela jiné souvislosti, ale v mém zamyšlení o odpadech se mi velice zamlouval. 
Již třetím rokem občané města v počátečních měsících roku s napětím očekávají stanovení ceny za likvidaci odpadu, který vyprodukují. Kladu Vám otázku, proč 

toto napětí není již pátým v pořadí? Vždyť zákon číslo 62/1992 Sb. s účinností od 1. dubna 1992 stanovil poplatky provozovatelům skládky za uložení odpadů na 
nezabezpečené skládky, tyto pak mohly být promítnuty do ceny služby prováděné do konce roku 1995 Technickými službami Ledeč nad Sázavou. Nebylo tomu tak 
proto, že zavedení poplatku pro rok 1992 zatěžovalo každou vyprodukovanou tunu komunálního odpadu a uloženého na naší skládce jen 20 Kč. Tato skládka 
nesplňovala podmínky stanovené pro provoz skládky zvláštními předpisy, např.: § 13 zákona číslo 138/1973 Sb. o vodách (Vodnízákon), vyhlášku MLVH ČSR číslo 
6/1977 Sb. O ochraně jakosti povrchových a podzemních vod. Výše zmíněný zákon ale stanovil poplatky i pro další roky a to 1993 - 70 Kč/1 tunu. Roky 1994 - 96 byly 
otaxovány 210 Kč/1 tunu, pokud i pak nebude skládka splňovat podmínky pro skládku zabezpečenou. Předchozí zákon a základní zákon číslo 238/1991 Sb. O odpadech 
určil, že nezabezpečené skládky mohou být provozovány nejdéle 5 let od účinnosti tohoto zákona t.j. od 1. 8.1991. Další skládkování může probíhat jen na základě 
stanovení zvláštních podmínek věcně příslušného orgánu na úseku odpadového hospodářství dle zákona číslo 311/1991,Sb. o státní správě, tedy Okresního úřadu. 
Ten svým rozhodnutím ze dne 19.3.1993 stanovil, že tato skládka smí být provozována maximálně do 1.8.1996. Dále OÚ uložil zpracovat studii o monitorování vlivu 
skládky na kvalitu podzemních a povrchových vod do 30.9.1993 a vypracovat studii konečného tvaru skládky, způsob utěsněnía následné rekultivace do doby ukončení 
skládky. Stanovení těchto zvláštních podmínek však nemělo vliv na výši poplatků a tak za rok 1994 Technické služby zaplatily na základě rozhodnutí České inspekce 
životního prostředí poplatek již ve výši 785 338 Kč a za uplynulý rok 1995 bude poplatek vyměřen znovu. Tyto poplatky byly však hrazeny Technickým službám, Městem 
Ledeč n/Sáz. ze svého rozpočtu, nikdy toto navýšení nebylo plně přenášeno na občana. 

Z výše uvedených důvodů byly podnikány kroky ke zjištovánímožností, za jakých podmínek by bylo možné tuto naši skládku změnit na zabezpečenou. Z neodborné 
veřejnosti stále pronikaly názory, že pod skládkou zůstal nedotěžený jíl bývalou cihelnou, a že tedy skládka je těsná a tedy i zabezpečená. Toto tvrzeníbylo vyvráceno 
odbornými posudky, které na sobě byly zcela nezávislé. Firma CDW - kde město bylo zakládajícím akcionářem - objednala posudek na lokalitu skládky Rašovec u firmy 
Gekon s. r. o. Praha a následně za účelem kontroly pak Městský úřad odbor životního prostředí objednal posudek včetně provedení sond u firmy Geocech s. r. o. Nové 
Město na Moravě. Závěr a výsledek první firmy zněl, že skládka je problémová a konkrétní poznatky potvrzují její nevhodnost k dalšímu využití. Druhá firma poukazuje 
na zvýšené obsahy mědi a zinku v podzemní vodě u průzkumného vrtu. Sice zmiňuje možnost zaizolování zbylého dna i boků fólií, ale problematické je napojení staré 
a nové skládky v důsledku rozdílného sedání a dále hovoří o nutnosti odvětrání staré i nové skládky s ohledem na vývin plynu. Není však splněn a nejde splnit základní 
hygienický požadavek vzdálenosti minimálně 500 m od obytných částí obce. Utěsnění je odborníky oceňováno na cca 20 miliónů korun. 

Bylo nutno hledat jiné řešení, přes rok byla zkoumána možnost použít v dostupné vzdálenosti vybudované zabezpečené skládky (Chvaletice, Čáslav) případně 
i spaloven (Praha, Brno). Při použití našich Ku-ka vozů pro svoz odpadu, by pak bylo jediným řešením překládání odpadu, tudíž vybudování překladiště (1. etapa 2,5 
mil. Kč) a zabezpečení přepravní velkoobjemové techniky tahač + přívěs a velkoobjemové kontejnery (cca 5 mil. Kč), toto vše v době, kdy město se dostávalo do 
svízelné situace při financování výstavby čistírny odpadních vod a kanalizačních přivaděčů. Pokusy na získání dotace od Státního fondu životního prostředí či odjinud 
jsou nemožné. Státní politika zastává názor, že likvidace odpadů od občanů a dalších producentů je komerční záležitostí, tedy záležitostí firem s oprávněním podnikat 
v této oblasti. Ochota státu je podpořit, ale jen minimálně stavby velkoobjemových skládek se zabezpečením, vždy pro několik okresů - regionů, aby tak území státu 
nebylo zastavěno obrovským množstvím malých skládek, u kterých je vždy problém je technicky dokonale zabezpečit a vybavit. Tyto jsou vždy ekonomicky nerentabilní, 
tedy závislé na dalších dotacích. 

Tak se dospělo k názoru vypsat veřejnou soutěž na svoz a likvidaci odpadu. Ta byla vyhlášena a do soutěže se přihlásilo 5 firem z toho jedna místní. Po podrobném 
zkoumání a projednáváních byla vybrána firma COMPAG Batelov s. r. o., která jako jediná navrhla přímý transport bez budování dalších staveb a bez překládání. Po 
několika jednáních došlo k dohodě, kdy smluvně byly upraveny podrobnosti a na základě kalkulace potvrzena i cena. Součástí smlouvy je i zavedení separace, tedy 
třídění odpadu, které je pro občany bezplatné a je plně hrazeno městem Ledeč n/S. Dále město uhradí v průběhu roku za občany dva mimořádné svozy odpadu, který 
již nemá charakter odpadu komunálního a tedy nepatří, nebo pro svůj rozměr se nevejde do sběrných popelových nádob. 

Nyní již ke stanovení ceny pro občany. Výpočet po několika různých pokusech byl proveden na základě průměrné produkce odpadu jednotlivými občany v několika 
kategoriích. Za podklad byly brány údaje od Technických služeb jako doložená skutečnost a podle průzkumu prováděného firmou Compag. Správnost rozdělení, 
vytvoření kategorií byla ještě potvrzena dlouholetým šetřením výzkumných ústavů v České republice v některých městech. Nyní zveřejňuji tabulku, podle které je 
zadáván výpočet pro jednotlivé rodiny, či majitele obytných domů. 

Věková produkce odpadů měsíční roční poplatek 
skupina 1 obyv. kg/týden poplatek 52 svozů 
Integrované obce 
0 - 6 2,90 12,50 150,00 
7 - 7 5 4,04 17,50 210,00 
nad 75 3,46 15,00 180,00 
Domy s centrálním vytápěním (kotelny města) 
0 - 6 2,90 12,50 150,00 
7 - 7 5 3,46 15,00 180,00 
nad 75 2,90 12,50 150,00 
Rodinné domy, bytové domy s vytápěním na pevná paliva 
0 - 6 3,46 15,00 180,00 
7 - 7 5 4,60 20,00 240,00 
nad 75 4,04 17,50 210,00 
Rodinné domy, bytové domy či byty v nich s kompletním elektrovytápěním evidované a povolené stavebním úřadem 
i v integrovaných obcích. 
0 - 6 2,90 12,50 150,00 
7 - 75 3,46 15,00 180,00 
nad 75 2,90 12,50 150,00 
Rodinné domy, bytové domy či byty v nich s kombinovaným vytápěním - elektro-pevná paliva a pod. evidované a povolené stavebním úřadem 
0 - 6 2,90 12,50 150,00 
7 - 75 4,04 17,50 210,00 
nad 75 ^46 15,00 180,00 

Zvažovali jsme i možnost vážení popelnic pro každého - nakonec jsme ustoupili argumentům. Je to sice technicky možné, ale zřízení je natolik nákladné, že by 
nás to zjišťování mého já všechny stálo nakonec daleko víc. Toto opatření by vedlo u některých občanů k nepoctivosti a mnozí byste popelnice nakonec zamykali. 
Některá tzv. vhodná místa by časem byla místem vzniku černých skládek, jejichž likvidace by nás opět něco stála nejen při odstranění, ale i na pokutách od ČI ŽP. 
Město při propočtu bralo ohled na občany, vzalo na sebe závazek přispívat každému cca 30 haléřů na 1 kg. Původní propočítanou nejvyšší cenu cca 320 Kč se podařilo 
snížit na nejvyšších 240 Kč. Vzaly se v úvahu i typy bydlení a zjednodušeně i věkové hranice, ale od roku 1996 již není možné z poplatku některé občany vynechat. 
Každé takové opatření by znamenalo neúměrné zatížení pro další věkovou kategorii. Příjmová situace občanů ve městě není dobrá a stále jsme ji měli na paměti. 
Dovolte mi však malé odbočení - v jedné ledečské restauraci bylo za měsíc červenec - prosinec 1995 vsazeno do výherních automatů 2.391.000,- Kč, rozpočet města 
počítá, že celková výše popsané likvidace odpadů ve městě pro rok 1996 bude činit cca 1.850.000 Kč. 

V závěru se chci omluvit za slova, která jsem několikrát použil, jsou to slova likvidace. To, co všechno činíme s vyprodukovaným odpadem až na malou separovanou 
část, likvidací ve skutku není. Až budeme za své činění plně odpovědní, pak slovo likvidace nás všechny bude stát o mnoho více, zatím toto vše jen v převážné míře 
ukládáme a tak spíše platí: 

Víme co je a co není, nevíme však co se stane. 
Karel Urban, zástupce starosty 



50 LET LEDEČSKÉHO GYMNÁZIA 
Letos uplyne pul století od založení Gymnázia v našem městě. Přenesme se ve vzpomínkách dr. VOSTATKA 

do časů, kdy se tato střední škola formovala . 
Nemůže být sporu o toni že zřízení gymnázia v Ledči nad Sázavou bylo před 50 lety významným mezníkem 

v historii nejen města, ale i okresu. Významnou měrou městu pomohlo a umožnilo stovkám mladých lidí změnit 
svoje životní plány k lepšímu, protože dopad válečných let udělal hodně. Osobně pro mne bylo gymnázium možností 
k realizaci životních plánů, o nichž se mi předtím nemohlo ani zdát. Proto také ani při jedné ze svých návštěv města 
se neopomenu na školu podívat a poděkovat v duchu, že jsem měl možnost tam vystudovat. 

Významnou roli při otevření ústavu sehrál tehdejší předseda MNV Emil Čech a určitě je povinností si tuto 
ledečskou osobnost připomenout. Už před válkou byl starostou města a já jsem se s ním setkal už jako prvňáček 
v roce 1936. kdy mne začal učit. Tento vzdělaný pán a vlastenec věděl že budoucnost národa je ve vzdělanosti 
a nezůstal jen u omílání jalových slov. (V roce 1934 vítal starosta Emil Čech při manévrech francouzskou vojenskou 
delegaci v čele s gen. Gamelinem v městě a francouzsky!) Pouze lituji, že už dnes nedovedu jmenovat další, kteří se 
o zřízení ústavu ve městě zasloužili. 

Kvasící poválečná doba měla snahu napravovat mezery vzniklé ve vzdělání zaviněné německou okupací. Výrazné 
byly i následky uzavření českých vysokých škol a omezení středních škol v posledním údobí okupace. Všude se 
muselo improvizovat. Podobně tomu bylo i v Ledči n. S.. kde se s obtížemi budoval profesorský sbor, kde odborní 
učitelé či externisti suplovali chybějící profesory. O to bylo bolestnější, když právě jeden z budoucích profesorů 
RNDr. J. Mirovský, který měl na ústavu nastoupit, tragicky zahynul při dopravní nehodě. I tohoto zapomenutého 
pedagoga bychom si měli připomenout. 

Na ledečském náměstí se tedy začal proměňovat tehdejší hotel Grand na školní budovu. Jako malý kluk jsem si 
tam ještě pamatoval jednoho z majitelů hotelu Joe Smejkala. Byl to robustní pán, na němž mne zaujaly zdeformo-
vané boltce. Ano, Joe Smejkal byl tehdy evropská třída a vynikající zápasník řazený ke svému kolegovi Gustavu 
Frištenskému. Už asi jen sportovní anály registrují tohoto sportovce z přelomu století. 

Po přijímacích zkouškách, které byly směsí nervozity a očekávání, jsme nastoupili do tříd. Tam ještě převládala 
vůně barev a laků a všude svítila novost. Ještě dlouho jsme na chodbách potkávali řemeslníky, kteří dokončovali 
narychlo započaté dílo. 

V čele ústavu stanul tehdy Dr. František Bacík, který přišel z Havlíčkova Brodu a nový profesorský sbor. Na 
ústavu započalo vyučování zatím v pěti ročnících a kvinta byla třídou nejvyšší. Nastoupil jsem tedy do kvinty a mým 
třídním byl prof. František Novák ze Světlé n. Sáz. 

Následující čtyři roky. které jsem na gymnáziu prožil, zanechaly ve mně hodně vzpomínek. Tyto si navíc 
uvědomuji právě nyní o to intenzivněji, protože jako externista učím na střední průmyslové škole chemické a tak 
škola a vše kolem ní se mne dotýká daleko více. Ale ke gymnáziu: válečná škola, kdy jsme bývali na uhelných 
prázdninách od listopadu do dubna, způsobila v našich znalostech značné mezery. Proto jsme začali mít velké 
problémy s látkou (a profesoři s námi) a pracně jsme museli zameškané dohánět. Navíc nás většina měla problémy 
s latinou. Ta se na gymnáziích probírala už od tercie a více než polovina kvintánů však neznala ani slov. V hodině 
se tedy probírala látka podle osnov, ale odpoledne jsme denně chodívali na doškolování a díky prof. J. Bouzovi 
jsme jazyk doháněli. Nakonec záležitost vyřešil zemský školní inspektor. Navrhl osnovy, které před válkou platily 
pro tzv. reformní gymnázia. Tam se latina učila od kvinty. Dokonce se ještě někde v Praze našly učebnice 
z předválečné doby a my byli zachráněni. Každopádně v sextě v pololetí jsme se dostali tam, kde bychom za 
normálních okolností při výuce měli být. n i - - ' Pokračovaní pnste 

Školství v Ledči nad Sázavou 
Výchovu a vzdělávání zajišťuje v našem měvstě celá řada školských zařízení, které jsou zřízeny a spravovány městem, 

Školským úřadem a Ministerstvem školství (MŠMT), resp. Ministerstvem zemědělství (MZ). 
V přehledu lze uvést 3 mateřské školy (jedna se třídou jeslí). 2 základní školy (se školní družinou a klubem), Zvláštní 

školu. Lidovou školu umění. Dům dětí a mládeže, Gymnázium, Integrovanou střední školu strojnickou - všechny tyto pod 
MŠMT a SOU zemědělské pod Ministerstvem zemědělství. Školství zde přísluší značný majetek (movitý i nemovitý), 
zaměstnává i značný počet pracovníků. Zajištění provozu a údržba všech zařízení je nákladná, každá ze škol se snaží 
vytvářet si co nejlepší podmínky, zařizovat se, udržet se v provozu. Proti tomuto však stojí omezené ekonomické možnosti 
města, financování škol způsobem peníze jdou za žákem a snižující se počty dětí. 

Účelné a hospodárné využívání všech škol a jejich zařízení pro výuku našich dětí nelze zajistit jenom konkurencí 
a rivalitou. Naopak se domnívám, že je třeba, aby školy navzájem-spolupracovali. Pro výuku jsou budovy využívány 
většinou jen v dopoledních hodinách, odpoledne je však mimoškolní činnost zajišťována v jiných prostorách. Každá ze 
škol zřizuje nákladné odborné učebny, např. výpočetní techniky, které jsou pak využívány omezeně. Takovýchto oblastí 
lze vytipovat řadu. Proto vznikla při MěU komise pro výchovu a vzdělávání, ve které jsou zástupci všech škol a zástupci 
rodičovské veřejnosti. Svoji vážnost a účelnost si musí tato komise získat, síla argumentů pak musí přispět i k ochotě 
spolupracovat. Nejde jenom o hospodaření, jde především o kvalitní výuku, o zajímavou a využívanou nabídku 
mimoškolní činnosti - o výchovu a vzdělávání našich dětí. 

V současné době je v našem městě řešen problém odloučeného pracoviště SOU zem. Tehov. Podle novely školských 
zákonů musí být všechny třídy každé školy v působnosti jednoho školského úřadu. Tehov však je v okrese Benešov. Nabídli 
jsme integraci obou škol v rámci Ledče nad Sázavou. Mohly by zůstat zachovány nabízené obory, učitelé i mistři by mohli 
učit více předměty své aprobace, lépe by se mohlo využívat zařízení a vybavení (např. 2 internáty), hospodářské činnosti 
- provoz by byl z ekonomického hlediska úspornější. Toto vše by jistě přispělo ke kvalitě vzdělávání i k rozvoji škol. MZ 
rozhodlo bez účasti zástupců SOU v Ledči n. S. tak, že teoretická výuka ve škole připadne organizačně pod ISŠ ve Světlé 
n. S. a odborný výcvik zůstane řízen z SOU Tehov. Výhody resp. rizika takovéhoto řešení musí posoudit samotní 
pracovníci SOU v Ledči nad Sázavou, účelnost pak MZ i MŠMT. 

O Integrované střední škole strojnické, o aktivitách i problémech, se snažím jako její zástupce veřejnost informovat. 
Finančně náročné opravy dříve neudržovaných budov jsou i viditelné (jako opravy a nátěry střech, okapů, oken. 
rekonstrukce domku u internátu na svářečskou školu a fiktivní firmu apod.), o novém vybavování odborných učeben se 
může veřejnost přesvědčit při návštěvách (učebna výpočetní techniky, administrativy. CNC techniky, automatizace). 
Pozornost je samozřejmě věnována i účelné nabídce učebních a studijních oborů, náročnosti a kvalitě vzdělávání učiteli, 
kteří mají pro výuku příslušnou aprobaci. 

Naše snahy však naráží stále více na řadu překážek. První z nich byl a je snížený zájem o strojařinu. Tento problém 
pocítí v krátké době i všechny podniky. K tomuto navíc přistoupí i výpadek žáků vlivem 9. tříd. Toto jsou však objektivní 
okolnosti. Zvýšil se počet středních škol, rozšířila se nabídka, mezi školami vznikla neúměrná konkurence. 

Snaha středních škol získat žáky za každou cenu vsak přináší negativa, která způsobují degradaci středního vzdělání 
a snižování jeho úrovně. Aby mohl absolvent školy získat výuční list nebo maturitní vysvědčení, musí také něco umět 
a vědět. Často vedu diskuse na toto téma a děsí mě časté vyjádření některých rodičů i zástupců škol, které zajímá jen snadné 
získání výučního listu, maturity v jakémkoliv oboru, jako papíru, aby jejich děti mohly již vydělávat. (V ledečském Sudexu 
jsou již na strojírenské lince kvalifikovaní kuchaři). V tomto smyslu pak prosperují školy, které dokáží nabídnout zadarmo 
co nejvíce možností - vyučení (maturitu), řidičák, papír na kursy i rekvalifikace během jednoho studia - na úkor čeho? Je 
to správná cesta? Jak si někdo může vážit něčeho, co je mu zadarmo dáváno z rukou těch, kteří na druhé straně usilují 
o prestiž ve společnosti? 

Na závěr bych rád uvedl na adresu ledečské veřejnosti. Sledujte dobře a kriticky problematiku školství v našem městě. 
Žijeme již v době. kdy se nemusíme bál upozorňovat na nedostatky. Naší snahou je nabízet vašim dětem vzdělávání 
v oborech, které jsou uplatnitelné na trhu práce v získané kvalifikaci. Nechceme, aby ledečské děti musely za vzděláním 
dojíždět. V okolních městech je patriotismus a podpora školství mnohem silnější. 

Ing. Miloslav Palán, ředitel ISŠs 

ČESKÁ POŠTA s. p. oznamuje 
občanům 

Vzhledem k brutálnímu přepadení doru-
čovatelek v lednu v Hradci Králové, v únoru 
v Pardubicích, byl nucen OZ České pošty s. 
p. Východní Čechy Pardubice přijmout 
opatření ve smyslu vyhlášky FMDS č. 78/89 
Sb. ve znění vyhlášky 59/91 Sb., § 45 a § 34, 
tj. zastavit příjem a doručování peněz 
prostřednictvím poštovních doručovatelů. 

ČP s. p. obvod Havlíčkův Brod se snaží 
informovat veřejnost prostřednictvím hro-
madných sdělovacích prostředků 
i prostřednictvím vlastních zaměstnanců 
(doručovatelů, pracovníků přepážek apod.) 
o tom, jak postupovat, aby tento zlom způ-
sobil občanům co nejmenší potíže. 

Z možných opatření uvádíme zatím tyto 
nejdůležitější: 
- průkazy zmocněnce: 

určí-li si občan prostřednictvím pošty 
svého zmocněnce (člen rodiny, dobrý známý 
apod.), nemusí si za těchto okolností vyzve-
dávat poštovní zásilky osobně, ale jejich vy-
zvednutí (nejsou-li určeny do vlastních 
rukou) může zprostředkovat zmocněnec. 
Toto opatření je praktické i pro případy, že 
některý člen rodiny má vystaven nový ob-
čanský průkaz, ve kterém již nejsou uvedeny 
údaje nutné pro prokázání vztahu k adresá-
tovi, např. manželka chce vyzvednout zásil-
ku pro manžela, ale protože manžel v jejím 
novém občanském průkazu není uveden, ne-
může prokázat vzájemný vztah) 
- zřízení osobních účtů např. u Poštovní 
spořitelny: 

osobní účty umožňují např. bezhoto-
vostní převod trvale se opakujících příjmů 
(mzda, sociální dávky, důchod), současně 
umožňují úhradu trvale se opakujících plateb 
(inkaso, pojistky, nájem apod.) 
- stav domovních a bytových schránek, 
označení domů: 

celá řada vlastníků rodinných domků (ze-
jména na venkově) nemá domy označeny 
popisnými čísly. Kromě toho celá řada domů 
(aťjiž rodinných či činžovních) není vybave-
na vhodnými domovními či bytovými 
schránkami a pokud v činžovních domech 
jsou, nejsou řádně označeny nebojsou v ha-
varijním stavu (jako naprosto nevyhovující 
jsou např. různé odřezky patníků, kanali-
začních rour apod.). Takové schránky totiž 
nemohou poskytnout vloženým zásilkám 
přiměřenou ochranu. Pouze dobrý technický 
stav schránek a jejich řádné označení zaru-
čuje, že adresáti najdou své zásilky nepoško-
zené - zejména u zásilek, které představují 
určitou finanční hodnotu (např. poukázky B, 
C doručované bez peněz, poukázky H se so-
ciálními dávkami atd.) 

V tomto krátkém výčtu nelze postihnout 
všechny aspekty tohoto problému. Doporu-
čujeme veřejnosti, aby se se žádostí o radu 
obrátila na kteroukoliv poštu v našem okre-
se. Zejména v případech, kdy se bude jednat 
o převod důchodu na osobní účet, protože 
k zastavení doručovaných částek dojde 
v krátké době i u důchodů. 

Zbyněk Doležel 
náměstek pro provoz a obchod 



Jak je to s masopustem 
Několikrát jsem zaslechl otázku, jak je to 

vlastně s tím obdobím masopustu. Samotné-
ho mě to zajímá, tak se s Vámi podělím 
o získané informace. 

Musím začít Velikonocemi, protože tyto 
svátky jsou rozhodující pro stanovení 
ostatního. Velikonoce jsou svátky pohybli-
vé, a proto, že každým rokem jsou sice v ne-
děli, ale nepřipadají na stejné datum, slaví se 
tedy v neděli, jež následuje po prvním jarním 
úplňku, tedy prvním úplňku po 21. březnu, 
kdy začíná jaro. To se konec konců dočteme 
v kalendáři, ale nenajdeme v něm už, kdy je 
konec masopustu a kdy je tzv. popelec. 
K vysvětlení je nutné použít některé biblické 
výjevy. 

Neděle před Velikonocemi se nazývá ne-
dělí Květnou, protože se nosí do kostelů 
kočičky k posvěcení s mnoha krásnými kra-
jovými zvyky. Tato neděle připomíná slavný 
vjezd Kristův na oslátku do Jeruzaléma. 
Týden mezi nedělí květnou a Velikonocemi 
se nazývá pašijový, a to proto, že připomíná 
tragiku Velkého pátku, kdy po křížové cestě 
umírá Kristus na kříži. 

Počítáme-li od květné neděle zpět čtyřicet 
dnů, které nám připomínají Kristův půst -
dobu postu, dostáném se ke zmíněné Pope-
leční středě. V dávných dobách na znamení 
kajícnosti si lidé v tento den sypali na hlavu 
popel. 

Protože lidé věděli, že se budou muset po 
celých 40 dní zdržet přemírného veselí, jídla 
a pití, stalo se tradicí, že pondělím a úterým 
masopustním vrcholí různé reje, zábavy, jež 
mají v různých místech svůj osobitý ráz. 

Vraťme se ještě ke slovům masopust 
a karneval. Slovo MASOPUST je složeno ze 
slova maso-půst. Je to imperativ pro ukonče-
ní doby veselí a pro dobu následující. Po-
češtělé slovo KARNEVAL (z latiny) má 
podobný význam: carne-valle - s masem je 
konec, maso sbohem. Tento výraz neměl 
striktní význam, ale pod tímto pojmem se 
rozuměla široká oblast lidského života 
a jeho projevu. Tedy nemyslet stále na zába-
vu, zabývat se i věcmi vážnými, jít do sebe, 
udělat si pořádek v duši, svědomí. Je to 
poučné i pro naši dobu, nemyslíte? 

O. K. 

Poděkování 
Jako vrcholový sportovec, atlet, potře-

buji kvalitní přípravu a věci s ní souvise-
jící. Letošní zimní příprava nebyla vůbec 
levnou záležitostí. Naštěstí jsou mezi 
námi i tací, kteří nejsou lhostejní ke spor-
tu. Tímto článkem chci poděkovat firmě 
Drogerie Foto - kino Sekot. Tato firma mi 
zabezpečila zimní přípravu tak, jak jsem 
si ji představoval, a umožnila mi kvalitní 
trénink. Věřím, že naše spolupráce bude 
pokračovat i nadále. Teď záleží pouze na 
mně, jak nabídnutou pomoc zužitkuji. 
Cíle nejsou vůbec malé. Věřím a plně se 
budu snažit s pomocí firmy Drogerie 
Foto - kino Sekot bojovat doma či v za-
hraničí na dráze, na stezkách hor a vele-
hor, zkrátka udělat všechno proto, aby-
chom byli nejlepší. 

Radek Lhotka - student Gymnázia 
v Ledči nad Sázavou, člen Czech teamu 

Přespolní pošta v Ledči nad Sázavou 
Pod číslem jednacím 64.380 ex 1901/VIII bylo vydáno "Návěští", v němž se oznamovalo, 

že "Dnem 1. června 1901 zavedena bude u c. k. poštovního úřadu v Ledči přespolní pošta. 
Poštovní zásilky budou v místech, dole uvedených, dle následujícího pořádku dodávány a k 
další přepravě přijímány." Pak následuje rozpis časový a místa, kterými procházel poštovní 
doručovatel od pondělka do soboty. Tedy každý den, ať mrzlo až praštělo, nebo lilo jako 
z konve. A za starých časů na té naší "krabatině" o zimy a deště nouze nebyla ... 

Ledečská pošta měla tedy vypracovány pochůzky pro tři obvody. O tom prvním jsem už 
před časem na těchto stránkách psal. Pro osvěžení: jednalo se o trasu Obrvaň - Chřenovice 
- Pavlovice - Jedlá - Vrbka - Habrek - Ledeč (pochopitelně i další vesnice a osady po cestě). 

Nyní, jak vypadá obvod číslo II: 
Poštovní doručovatel musel přijít na poštu jistě včas, aby zásilky převzal. Jistě doručil 

občas i peníze a doporučenou zásilku, ale každopádně zásilek tolik nemohlo být, tak jako je 
to dnes. Z pošty - tehdy na náměstí - vycházel v 8.30 hod. A první zastávku měl v Podolí (nyní 
je tam Kovofiniš). Odtud šel do Bohumilic, na něž měl v rozvrhu pouze 5 minut. Už v 10 hod. 
byl v Šechově, odtud šel na Přemelovsko a za 55 minut musel být v Kožlí. Už tehdy to byla 
větší obec - jeden čas na začátku století měla i poštovnu - a zde mu plán poskytl 15 minut. 
Zde také podobně jako v Bohumilicích vybral schránku. Z Kožlí putoval do Bojiště, tam to 
musel stihnout za 10 minut a šel směr Kouty. Z Koutů měl plánovány Mstislavice (dokument 
píše Mzdislavice), kde měl příchod ve 14.25 hodin. Odtud do Lhotek a Velké to už nebylo 
tak daleko, přesto mu zbývala hodinka cesty do Ledče. To už měl v nohách hezkých pár 
kilometrů po blátivých cestách a pěšinkách. Příchod do Ledče na poštu měl předepsán v 17 
hodin. Tam měl jistě ještě nějaké povinnosti. Dá se předpokládat, že byl v zaměstnání jistě 
12 hodin. Ještě třeba dodat, že další schránky k vybírání zásilek byly v Bojišti a Koutech. 

Tolik stručně o povolání přespolního pošťáka na ledečské poště v roce 1901. 
Dr. Miroslav Vostatek 

Ta "nešťastná" rodná čísla! 
Každý z vás se již určitě s tímto problémem někdy setkal: přijdete na úřad, vyplňujete 

dotazník, dostanete se k lékaři, máte podat daňové přiznání... 
Všude na vás chtějí rodné číslo. Je to pochopitelné. Ve světě počítačů jsou rodná čísla tím 

nejpřesnějším identifikačním znakem každého z nás. Předčí i adresu (ostatně, kolikrát se za 
život stěhujeme a nebo jenom cestujeme), předčí i dokonce datum narození, neboť rodné číslo 
je přesnější, důkladnější, patří jen nám, konkrétní osobě. Ve stejný den, měsíc a rok se může 
narodit spousta lidí. Mohou se i stejně jmenovat a mít dokonce i stejné příjmení, pokud se 
nejedná o nějakou raritu. Ale každé z nově narozených dětí si nese své jedinečné, a to je to 
čísílko za lomenou čarou. (U lidí narozených do r. 1952 má tři místa, u lidí narozených po 
tomto roce je čtyřmístné). Ta první polovina před lomítkem je vlastně datum narození 
v obráceném pořadí (rok, měsíc, den). U žen se ještě v měsíci přidává pětka. Takže z rodného 
čísla se dá vyčíst nejen, kdy jsme se narodili, ale jsme-li muž či žena a jsme-li narozeni před 
nebo po roce 1952. 

To je údajů, že? 
Jak je důležité znát své rodné číslo, to už se jistě mnohokrát každý z vás přesvědčil. Ale 

věříte, že jen malá část lidí si své rodné číslo pamatuje? A vždyť je to tak jednoduché. Každý 
zná datum svého narození, tudíž stačí si jen zapamatovat to trojmístné nebo čtyřmístné číslo 
za lomítkem. 

Moc bych si přála, aby se to učily už děti v základních školách. Aby to byla taková 
samozřejmost jako je malá násobilka, znalost hodin a nebo znalost adresy svého bydliště. 
Ušetřilo by se tím každému z nás mnoho nepříjemností. 

A teď ještě k problému - rodná čísla ve zdravotnictví. 
Jistě jste zaregistrovali postupnou přeměnu a přestavbu ve zdravotním systému. Zdržím 

se nyní komentáře, je-li ta změna vždy k lepšímu nebo k horšímu. To nechť posoudí každý 
sám. Ale musíme brát na vědomí fakt, ať chceme nebo nechceme, že všude jsou potřebná 
rodná čísla. Každý občan je ze zákona povinně pojištěn u některé zdravotní pojišťovny. 
Průkazem tohoto pojištění je malá kartička, kterou každý vlastníme. Je na ní uvedeno jméno 
a to "důležité" rodné číslo. Ta kartička je dokladem, jakousi takovou "platební kartou". Podle 
ní zaplatí zdravotní pojišťovna lékárně náklady na léky, zdravotnímu personálu, náklady na 
vyšetření a ošetření každého pacienta. "Zaplatí" za vás i sanitku, odvoz do nemocnice, 
laboratorní vyšetření i prohlídku u odborníka. Nikoho z nás jistě nenapadne jít do obchodu 
pro housky nebo pro mléko bez peněz. Je to samozřejmost. A zrovna taková samozřejmost 
by měla být prokazovat se kaitičkou pojišťovny u lékaře, na pohotovosti, v lékárně. Nyní je 
na každé krabičce léků vytištěna částka, kolik dotyčný lék stojí. (A někdy opravdu nemalá, 
to jistě víte). Většinu léků za vás zaplatí pojišťovna a nebo alespoň z části doplatí, ale pouze 
na základě pojištění a správného rodného čísla. A pokud jsou tyto údaje nesprávné či neúplné, 
nezaplatí pojišťovna nic ani lékárně, ani lékaři, ani odvoz sanitkou. 

Proto se nezlobte na sestřičky, když na vás žádají vaše průkazky a nebo alespoň chtějí vědět 
rodné číslo. Není to jejich výmysl, ani vás nechtějí trápit, či jinak týrat. 

Věřte, nám zdravotníkům to není příjemné. Zdržuje nás to od práce a vyčerpává, když 
plýtváme energii místo na léčení na administrativu, které i tak stále přibývá. Nestěžujte nám 
komunikaci výčitkami a dohadováním se "proč" a "nač" to je nutné. 

Vezměme to všichni jako fakt, ať chceme nebo nechceme, je to tak. Zdravotní pojišťovnu 
a rodné číslo musíme znát, tak proč se dohadovat. Jednoduše to hned nahlásíme a budeme mít 
pokoj. Vy jako pacienti, my jako zdravotníci. 

Co říkáte ??? 
MUDr. Marcela Rogozová 



POZVÁNÍ KU 

SLAVNOSTNÍ SCHŮZI 
MÍSTNÍHO NÁRODNÍHO VÝBORU 
V LEDČI n. S. 
KONANÉ V NEDĚLI DNE 10. BŘEZNA 
1946 
O 10. HODINĚ V ZASEDACÍ SÍNI 
MĚSTSKÉ. 

Čestný občan 
V souladu s pohnutou dobou před pade-

sáti lety se rozhodli ledečtí radní udělit 
čestné občanství tehdejšímu prezidentovi dr. 
Eduardu B enešovi. 

Za tím účelem byla na počátku roku 1946 
vytvořena komise, která měla za úkol celou 
záležitost s čestným občanstvím zorganizo-
vat. Jistě to nebylo nic ojedinělého, ani Bene-
šův vztah k Ledči nebyl ničím opodstatněný. 
Dobové noviny však takové slavnosti připo-
mínaly často. V návrhu se doslova uvádělo: 
"Místní národní výbor v Ledči n. S. se připo-
juje do řad vděčných synů a dcer českého 
a slovenského národa v uznání Vašich zásluh 
na osvobození vlasti, dosažení samostatnosti 
a Vaší starostlivé péče o budování drahé re-
publiky -jmenuje Vás jednomyslným usnese-
ním ze dne 10. března 1946 čestným občanem 
města Ledče nad Sázavou. 

Slavnostní schůze se skutečně konala 
v uvedený den, ale měla pro tehdejší radní 
poněkud hořčí příchuť s chystaným darem 
a slavnostním předáním čestného občanství. 
Darem byla broušená váza s ledečskými mo-
tivy. "... nad iniciálkou EB, ozdobenou lipo-
vými ratolestmi a doplněnou státním zna-
kem je v horní části vyryt pohled na řeku, na 
skály Septouchovské a na samotný vrch 
s rozhlednou ..." 

Zakázka na vázu byla předána do sklářské 
školy v Železném Brodě, kde nejprve po 
schváleném návrhu chtěli kvalitní surovinu 
od bratří Císařů ze Světlé n. S. Tu dostali 
poměrně brzy, ale váza byla vyhotovena až 
po několika písemných urgencích na začátku 
roku 1947. Tak teprve v květnu 1947 dostali 
místní radní pozvání z prezidentské kancelá-
ře, kde je v zastoupení prezidenta republiky 
přijal dr. Jína. 

Prezident Beneš zažil sérii trpkých porá-
žek, které jsou mu dnes, zdaleka ne vždycky 
právem, vyčítány: měl tu smůlu, že byl de-
mokratem v čele malého státu, uprostřed ne-
demokratické doby. Jedna z nejsložitějších 
osob naší politiky moderní doby se tak stala 
čestným občanem našeho města. 

O. K. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 
19.3. Rajdlová Josefa 

Na potoce 192 
10.4. Bilíčková Marie 

Hradní 701 
13.4. Zaloudková Jarmila 

5. května 650 

75. narozeniny 
24. 3. Fiégr Miloslav 

J. Haška 569 
27 .3 . Bělohradský František 

Zahrádecká 914 
27 .3 . Kloutvorová Marie 

Na Žižkově 363 
29. 3. Málková Milada 

Na Pláckách 431 

80. narozeniny 
16. 4. Straka Ladislav 

Na Rámech 765 

SVATBA 
2. 3. Věra Příhodová 

Jiřice 180 
Josef Sulík 
Jiřice 154 

NAROZENÍ 
2. 2. Hájková Michaela 

Hlaváčova 553 
3. 2. Filip Daniel 

Hutní 523 
10. 2. Sekotovi - Pavel a Dagmar 

M. Majerové 670 
11. 2. Zengerová Kateřina 

Pivovarská 122 
16. 2. Janáková Veronika 

Zahradní 1232 
19. 2. Brožová Antonie 

M. Majerové 940 

ÚMRTÍ 
11.2. Bělohradský Antonín (1921) 

Zahrádecká 972 
13.2. Lebeda Jindřich (1922) 

Vrbka 3 
14. 2. Fulínová Miloslava (1933) 

Habrek 34 
14. 2. Mojžíšová Anežka (1909) 

Souboř17 

EURO '96 
Potěšitelná zpráva pro příznivce kopané 

přichází od cestovní kanceláře NONA, 
které se podařilo zajistit zájezdy na zápasy 
naší skupiny na Mistrovství Evropy v ko-
pané, které se koná letos v červnu v Anglii. 

Bohatá nabídka leteckých i autobuso-
vých zájezdů na jednotlivé zápasy v ceno-
vých relacích od 6.800 do 34.000 Kč jistě 
uspokojí každého fandu fotbalu, ale 
i cestovatele. Přihlášky se přijímají do 
konce dubna na adrese: 

CESTOVNÍ KANCELÁŘ NONA 
Zahradní 1236, Ledeč nad Sázavou 
Tel., fax - 0452/3426 (mezi 15 . -18 . hod.) 

PROGRAM KINA 
DUBEN 1996 

2. 4 RYCHLEJŠÍ NEŽ SMRT 
20.00 h. Sharon Stoneová a Allen Shapiro 

v novém westernu 
4 .4 . POLDOVÉ V AKCI 

20.00 h. Slavný italský film 
6. 4. ZLATÉ OKO 

20.00 h. Filmová komedie 
7. 4. ZLATÉ OKO 

20.00 h. Filmová komedie 
8.4. JUMANJI 

20.00 h. Dobrodružná komedie 
11.4. STŘELEC 
20.00 h. Americko-český film 
13.4 MALOSTRANSKÉ 
20.00 h. HUMORESKY 

Kouzelný povídkový film podle 
románu K. Pecky 

16.4. EDVOOD 
20.00 h. Filmová komedie 
18.4. FILMOVÉ ODPOLEDNE 
16.00 h. PRO DĚTI A MLÁDEŽ -

pásmo KRAKONOŠ A PYTLÁK, 
vystoupí kouzelník 

20.4 PRONÁSLEDOVATELÉ 
20.00 h. Hororový napínavý příběh 
23.4. NEOBVYKLÉ 
20.00 h. DOBRODRUŽSTVÍ 

Mladá herečka v neobvyklém 
milostném trojúhelníku 

25. 4. STRÁŽNÍ ANDĚLÉ 
20.00 h. Bláznivá komedie 
27.4. JADE 
20.00 h. Tajemná kráska v pozadí brutální 

vraždy 
30 4 VLAK PLNÝ PENĚZ 
20.00 h. Akční kriminální film 

H O R Á C K É DIVADLO V J I H L A V Ě 
Chr i s tophe r H a m p t o n : 
NEBEZPEČNÉ VZTAHY 
(předloha pro F o r m a n ů v f i lm 
VALMONT) 
5. dubna 1996 
O d j e z d p r o p ř e d p l a t i t e l e 
v 17 .30 h o d . o d A G R O B A N K Y 
v Ledči n a d Sázavou 

MĚSTSKÝ ÚŘAD V LEDČI n. S. 

VÁS ZVE 

N A K O N C E R T V Á Ž N É H U D B Y 

ADAMUSOVO TRIO 
30. BŘEZNA 1996,18.00 HOD. 

V KOSTELE SV. PETRA A PAVLA 

ÚČINKUJÍ: 

JAN ADAMUS - hoboj, anglický roh 

JITKA ADAMUSOVÁ - housle, viola 

KVĚTA NOVOTNÁ - cembalo 

ZÁPIS DO KURZU 

TANCE 
A SPOLEČENSKÉ 

VÝCHOVY 
ZAČÍNÁ JIŽ 

1. DUBNA 1996 
MĚSTSKÝ ÚŘAD 

ODBOR ŠKOLSTVÍ 
A KULTURY 
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