
Ze zasedání MZ 
Veřejné zasedání MZ v Ledči n. S. se 

uskutečnilo dne 21. září 1993 od 16. hodin 
v Domě dětí a mládeže na Husově náměs-
tí. Na programu bylo projednání zprávy 
o hospodaření města za I. pololetí 1993, 
návrhu Tržního řádu, vyhlášky o pří-
spěvku na částečnou úhradu neinvestič-
ních nákladů MŠ, školních družin a škol-
ních klubů. Dále byly projednány žádosti 
o prodeje pozemků a o poskytnutí finanč-
ních příspěvků, informace o přípravách 
výstavby městské ČOV, o stavu požární 
ochrany ve městě, o snaze vedení SOUS 
vytvořit v Ledči n. S. integrovanou školu 
s novým studijním oborem. MZ se na 
svém zasedání též zabývalo současným 
stavem skládky TKO na Rašovci, zámě-
rem města na přístavbu pečovatelského 
domu v ul. 5. května a znovu projednalo 
dodatek privatizačního projektu Zdravot-
nických zařízení, spočívající ve vyjmutí 
rozestavěné budovy LDN z tohoto pro-
jektu za účelem zřízení ústavu pro men-
tálně postižené, o čemž jsme vás informo-
vali v minulém vydání LN. Dostavba bu-
dovy LDN a zřízení ústavu pro mentálně 
postižené není záměrem Okresní nemoc-
nice, ale Okresního úřadu v Havl. Brodě, 
neboť by se jednalo o ústav sociálního 
charakteru. 

Zjednání MZ, které trvalo více jak čtyři 
hodiny, vám přinášíme další informace na 
jiném místě tohoto čísla LN. -sv-

Jistě jste si všichni všimli nově upravené budovy, která září bílou barvou a novými 
okny naproti autobusgyému nádraží. Tuto budovu koupila soukromá firma ASTRA 
v aukci při privatizaci a svůj slib, který při koupi dala, dodržela. Firma ASTRA se 
zabývá šitím pracovních oděvů, plášťů, ložního prádla, záclon a dalších výrobků. Našlo 
zde práci již 20 žen z Ledče a ještě další místa přibudou. 

V přízemních prostorách se počítá s otevřením prodejny dámské a pánské konfekce, 
která tady po ukončení privatizace v Ledči velice chybí. Prodejna bude otevřena do 
konce roku, ale počítá se s tím, že již na vánoce si budou moci ledečtí občané zde 
nakoupit. 

Je škoda, že dům stojící v sousedství nebyl této společnosti též prodán. Mohl být 
už také renovován a našlo by zde práci dalších 20 žen z Ledče. Přednost dostala 
lékárna. Ptáme se však, kdy bude tato lékárna otevřena a kdy bude dům opět obydlen 
a zda bude sloužit veřejnosti? Nebo snad bude dále chátrat, jak tomu u prázdných 
domů bývá? 

Kdo na to odpoví? =CF= 

Hospodaření města Ledče za první pololetí letošního roku 
Za první pololetí letošního roku do-

sáhly k 30. 6. 1993 příjmy MěstÚ v Ledči 
n. S. částky 19849786,09 Kč a ve výda-
jové části bylo vyplaceno 16859027,45 
korun, což v porovnání s výsledky hos-
podaření města za stejné období v loň-
ském roce znamená nárůst o cca 5 mil. 
korun. Vlastní příjmy města dosáhly 
hodnoty 11701 tis. Kč, na které se daň 
z příjmů podílí částkou 2 545 tis. Kč, daň 
z nemovitostí částkou 534 tis. Kč, příj-
my z rozpočtových organizací dosáhly 
hodnoty 8 245 tis. Kč, správní poplatky 
činily 222 tis. Kč a zrušené daně a po-
platky 155 tis. Kč. Ostatní příjmy se se-
stávají z úroků, nahodilých příjmů, pokut, 
sankčních poplatků a poplatků vybraných 
na podkladě vyhlášek města Ledče činí 
564 tis. korun. 

Dotace z rozpočtu OkÚ, která pro le-
tošní rok má dosáhnout částky 4 406 tis. 
korun, představuje celkem 1 990 tis. Kč. 

Z výsledku hospodaření loňského roku 
bylo v příjmové části použito celkem 
5 595 tis. Kč. 

Výdaje Městského úřadu v Ledči n. S. 
byly částkou 3 490 tis. Kč směrovány do 
školství, vnitřní správa MěstÚ si vyžá-
dala náklady 3 047 tis. Kč, na místní hos-
podářství (TS, bytové a tepelné hospodář-
ství) bylo použito celkem 6 779 tis. Kč, 
na sociální věci 1126 tis. Kč, Technické 
služby odčerpaly 682 tis. Kč na svoz ko-
munálního odpadu a 102 tis. Kč na údržbu 
místních komunikací. Pro zdravotnictví 
bylo spotřebováno 280 tis. Kč, na kulturu 
vydalo naše město 253 tis. Kč. Výdaje 
na výstavbu představují 772 tis. Kč, z če-
hož na ČOV bylo vyčerpáno 627 tis. Kč. 
328 tis. Kč představuje všeobecná po-
kladní správa a poplatky. 

Rezervní fond byl v I. pololetí čerpán 
ve výši 2 838 100 Kč a to na údržbu škol-
ních budov, knihovny, kina, poliklini-

ky, ČOV, přípravu plynofikace, příspěvky 
organizacím, sportovní a společenské ak-
ce. Ledečské noviny nás v I. pololetí stály 
18,3 tis. Kč. 

Technické služby města Ledče vyká-
zaly k 30. 6. 1993 příjmy ve výši 819 tis. 
korun, přičemž výdaje dosáhly hodnoty 
2 284 tis. Kč. 

SLUŽBY města Ledče v pololetí letoš-
ního roku dosáhly výnosů 7 279 tis. Kč, 
přičemž náklady představují 7 229 tis. Kč. 

Na příjmech Městského kulturního 
střediska se z celkové částky 435 687,10 
korun podílí městské kino celkem 
221101 Kč. Výdaje MKS mají hodnotu 
399053,09 Kč. 

Z celkového rozpočtu MěstÚ na rok 
1993 bylo v pololetí vyčerpáno 53,2 % 
a příjmová část byla naplněna na 62,7 %. 
Převaha příjmů nad výdaji činí 
2 990 758,64 Kč. -mú-



Stav příprav výstavby městské ČOV 
V průběhu celého letošního roku pokra-

čovala intenzivní příprava výstavby měst-
ské čističky odpadních vod a kanalizace 
v Ledči nad Sázavou. Vzhledem k neú-
plným podkladům VaK Havl. Brod při za-
dání projektu stavby bylo nutné některé 
z navržených tras kanalizační sítě upravit, 
proto jsou dnes vlastní ČOV a kanalizace 
připravovány odděleně, ale tak, aby uve-
deny do provozu byly současně. 

1. Čistička odpadních vod 
Projekt stavby ČOV na úrovni úvod-

ního projektu byl zpracován v průběhu 
května a června s tím, že vlastní prováděcí 
dokumentaci stavby si zajistí sám doda-
vatel ČOV, na kterého byla počátkem čer-
vence vypsána veřejná obchodní soutěž 
a zároveň v tomto měsíci proběhlo 
úspěšné územní řízení o umístění stavby 
a bylo vydáno územní rozhodnutí. 

Do soutěže na dodavatele stavby se při-
hlásilo a soutěžní podklady si vyzvedlo 
celkem 32 firem. Z nich pak předložilo 
svoje nabídky 18 firem. Celou soutěž vy-
hodnotila výběrová komise jmenovaná 
městskou radou, ve které město Ledeč za-
stupovali pánové Kolařík, Urban, Svobo-
da, Topič a Lukšíček, dále v komisi figu-
rovali zástupci HYDROPROJEKTu Pra-
ha, VaK H. Brod, VRV a. s. Praha a Stát-
ního fondu životního prostředí ČR. Doda-
vatelem stavby ČOV byl nakonec vybrán 
EUROMONT a. s. Jihlava s cenovou na-
bídkou 28 956 268 Kč včetně DPH (tato 
cena bude v průběhu výstavby upravo-
vána v návaznosti na míru inflace). Ter-
mín výstavby ČOV je navržen v období 
10/93 až 10/95 a zkušební provoz na ob-
dobí 11/95 až 11/96. EUROMONT a. s. 

Rozhodnutí referátu životního pro-
středí Okresního úřadu v Havl. Brodě 
ukládá městu Ledči provést monitorování 
skládky tuhého komunálního odpadu na 
Rašovci v termínu do 30.9.1993. Městské 
zastupitelstvo proto odsouhlasilo použití 
částky 33 až 38 000 Kč na tuto činnost, 
která spočívá ve vytvoření dvou vrtů opa-
třených výztuhou, rozborem odebraných 
vzorků vody z vrtů a zpracováním zprávy. 
Návrh smlouvy na provedení monitoringu 
TOV Rašovec předložila městské radě 
firma GEOCECH N. Město na Moravě. 
Tato firma provedla v červnu t. r. hydro-
geologické posouzení lokality skládky na 
Rašovci s následujícím závěrem: 
1. příměs jílové složky v odvrtaných ma-

teriálech je minimální. Hladina pod-
zemních vod nebyla zjištěna. 

2. Skládka musí být zabezpečena těsni-
cími prvky (jíl, fólie). 

3. V čele skládky je nutno umístit dva 
monitorovací vrty a v případě konta-
minace i jímací vrty. 

v tomto duchu předložil návrh smlouvy 
o dílo. Současně s tím bylo dokončeno 
projednání projektu a byla podána žádost 
o vydání vodoprávního rozhodnutí. 

Přes řádně uzavřené smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě na převod vlastnických 
práv k pozemkům pro výstavbu ČOV do-
šlo k průtahům v jednání ze strany něko-
lika vlastníků včetně a. s. KOVOFINIŠ, 
kteří požadují určit cenu pozemku na zá-
kladě znaleckého posudku, což předsta-
vuje 88 Kč/m2. MZ vzhledem k časové 
tísni rozhodlo cenu stanovenou znalec-
kým posudkem respektovat. V případě 
a. s. KOVOFINIŠ probíhají jednání 
o kompenzaci kupní ceny prodejem po-
zemků ve vlastnictví města či směnou po-
zemků. Původně uvažované náklady na 
výkup pozemků tak vzrostou o cca 300 
tis. Kč. 

2. Kanalizace 
Projekt na výstavbu kanalizačních sbě-

račů se změnami, které vyplynuly z de-
tailnějšího posouzení celého kanalizač-
ního systému města, má být dokončen 
v polovině října. Je provedeno jednání se 
všemi vlastníky pozemků, na nichž budou 
nové stoky umístěny, a je vydáno územní 
rozhodnutí o umístění stavby. Další po-
stup bude obdobný jako u ČOV, tzn. po 
předání projektu a jeho projednání pro-
běhne veřejná obchodní soutěž na doda-
vatele stavby kanalizace a budeme usilo-
vat o získání vodoprávního povolení. Se 
zahájením stavby se uvažuje v I.Q 1994, 
dokončení současně s náběhem zkušeb-
ního provozu ČOV v 11/95. 

J. Lukšíček 
ved.OVŽPMR 

Dánská firma Marius Pedersen na-
bídla městu Ledči řešení likvidace tu-
hého komunálního odpadu vybudová-
ním překladiště TKO v prostoru 
skládky na Rašovci a zajištění tran-
sportu TKO vlastními vozidly na 
skládku u Chvaletic, která má dostateč-
nou kapacitu a odpovídá svým zajiště-
ním požadavkům zákona o nakládání 
s odpady. Společnost v součinnosti 
s Technickými službami města Ledče, 
které by nadále zajišťovaly svoz TKO, 
garantuje našemu městu likvidaci TKO 
tímto způsobem po dobu životnosti 
skládky, t. j. cca 15 let. Společnost na-
vrhuje financování překladiště i vozidel 
pro transport z vlastních zdrojů. Za 
jednu tunu TKO požaduje zaplatit 356 
korun. Nutno podotknout, že v letních 
měsících dosahoval svoz TKO v našem 
městě týdně 32 tun! Městské zastupitel-
stvo nabídky společnosti Marius Peder-
sen přijalo a souhlasí s vybudováním 
překladiště TKO v lokalitě skládky na 
Rašovci. 

(Čerpáno z podkladů měst. ekologa) 

• Pobočka Úřadu práce v Ledči n. 
S. byla dne 23. září 1993 přemís-
těna ze dvora Městského úřadu do 
ulice Mlýnská 150 u kostela sv. 
Petra a Pavla, tel. 0452/3432. 

• Ve školním roce 1993/94 se na ZŠ 
Komenského vzdělává 414 žáků. Do 
budovy v Barborce, kde je osm tříd 
1 . - 4 . ročníku, chodí 210 dětí. Je 
zde i pět oddělení školní družiny, 
kam po vyučování dochází celkem 
140 dětí z obou ledečských ZŠ. Ve 
školní jídelně, která zde byla v mi-
nulém roce otevřena, se stravuje 150 
spokojených strávníků. Zbylých 204 
žáků navštěvuje budovu ZŠ v ulici 
Komenského, kde se nachází osm 
tříd 5 . - 8 . ročníku. Na obou budo-
vách vyučuje celkem 21 učitelek 
a 2 učitelé. V družině pracuje 5 vy-
chovatelek. 9 zaměstnanců zabezpe-
čuje provoz těchto budov ZŠ. Ve 
školní jídelně v Komenského ulici se 
stravuje 270 dětí. Tyto informace po-
skytl LN ředitel ZS pan V. Doležal. 

Informační servis 
• Den seniorů připadající na 

1.10.1993 oslavil Svaz důchodců v Ledči 
n. S. společenským setkáním v sále le-
dečské sokolovny za účasti představi-
telů MěstÚ, který na uspořádání akce 
přispěl částkou 2000 Kč. 

• O zřízení nového studijního oboru 
„Management" v příštím školním roce 
usiluje vedení SPŠ strojnické při SOUS 
v Ledči n. S. Vedle stávajícího studijního 
oboru by tak na SPŠ vznikla další třída 
s atraktivním zaměřením. S tímto zámě-
rem souvisí i snaha vedení SOUS stát se 
integrovanou školou řízenou pouze jed-
ním ministerstvem. Městské zastupitel-
stvo v Ledči n. S. zřízení nového oboru 
na SPŠ doporučuje. 

• Zřízení čekárny na autobusovém 
nádraží odsouhlasilo MZ v Ledči n. S. 
O vlastním technickém řešení bude roz-
hodnuto na zasedám MR. -sv-

• Měřiči tepla na vstupu rozvodů ÚT 
do obytných domů vybavily Služby města 
Ledče před začátkem topné sezony měst-
ské obytné domy. 

Příspěvky od MZ 
Městské zastupitelstvo schválilo dne 

21. 9. 1993 poskytnutí těchto příspěvků 
na rok 1993: 

- 50 000 Kč oddílu kopané TJ KF 
- 25 000 Kč organizaci JUNÁK 
- 2 000 Kč Svazu důchodců ČR 

ke „Dni seniorů" 
Místním Junákům dále MZ daruje 20 m3 

kulatiny z městských lesů pro potřebu vý-
stavby skautského tábora. -sv-

Monitorování skládky TKO na Rašovci 

\ 



Letecké dny v Ledči nad Sázavou 
Na sklonku 1. republiky bylá v Ledči 

nad Sázavou agilní místní organizace Ma-
sarykovy letecké ligy. A tak už jen pamět-
ník si připomene, že v letech 1936 a 1937 
uspořádala v Ledči n. S. do konce (pokud 
mi paměť slouží) dva letecké dny. Rok 
1938 měl už září natolik tragické, že na 
podobné akce nebyla nálada ani možnosti. 

Letecké dny se konaly v září a pořa-
datelé pro ně vybrali pole jižně od Hradce, 
a to západně od staré silnice. V těch mís-
tech stála a snad ještě stojí kaplička. 
Určitě s majiteli domluvili, co se tam za-
seje, aby v září bylo na místě pěkné rovné 
strniště. Letiště bylo tedy pravé polní, ale 
pro tehdejší letadla plně vyhovovalo. Už 
v sobotu přilétlo několik civilních letadel, 
snad to byl nějaký „slet", ale program byl 
už v neděli od rána, hlavní pak po obědě. 
K Hradci táhly průvody Ledečáků. Létalo 
se od rána a bylo zajištěno i menší do-
pravní letadlo - dvouplošník, který lze 
ještě dnes vidět v leteckém muzeu ve Kbe-
lích. Létalo hodně diváků celé dopoledne 
a dokonce ještě pro zájem se létalo i v pon-
dělí. Dědeček se tehdy praštil přes kapsu 
a dal 40 Kč za mne i bratrance a letěli 
jsme! Poprvé jsem viděl (a ne naposled) 
Ledeč z oblak. Pamatuji se, že letadlo ob-
racelo až nad Zahrádkou. Rodiče dole 
trnuli strachem, než přistaneme... 

Dále si pamatuji na předvádění různých 
typů civilních letadel za letu a proveden 
byl i seskok padákem. V té době parašu-
tismus neexistoval a o seskok se pokusili 
pouze „dobrodruzi" a často to dopadalo 
zle. Proto v tento den jsme viděli pouze 
seskok figuríny. 

V roce 1936 přilétli i vojenští letci 
a prováděli akrobacii. Dodnes mi utkvělo 
v paměti jméno jednoho z nich - pilota 
Motyčky. Ale v roce 1937 to bylo světo-
vé! Přilétl npor. František Novák se svým 
barevně namalovaným letadlem. Jeho ak-
robacie byla vynikající a zdvíhala diváky, 
kteří za řevu motoru hlasitě aplaudovali. 
Vždyť bylo podobných akrobatů na celém 
světě jen poskrovnu a Ledeč to viděla na 
vlastní oči. Pamatuji se, jak vystoupal 
kolmo do výše (a nebylo to zase tak vy-
soko), vypnul motor, zastavil se ve stou-
pání, po ocase se propadl dolů,./nahodil 
motor a pokračoval v úchvatné podívané. 
Pak nasadil na přistání a v davu zahučelo, 
že přistane. Ale on přidal plyn těsně nad 
zemí prolétl podél diváků, pak zamával 
křídly a zmizel za Vostojavkou. Zanechal 
nezapomenutelný dojem. Všichni jsme 
byli šťastni, že máme takové letce (a už 
za dva roky se to potvrdilo, když utíkali 
bojovat do ciziny). Na závěr byl „cukrový 
déšť". Z bejbinky vyhazovali balené bon-

bony na pole na druhé straně. Co dělali 
někteří lidé, to bylo neuvěřitelné a divím 
se, že tehdy někoho neušlapali. Při jed-
nom z leteckých dnů přišla bouře a lidé 
běželi se schovat, kde se dalo. Ale všichni 
zmokli a přeci to nevadilo. 

Protože ekonomika i tehdy hrála svoji 
roli a náklady se musely uhradit, nebyl 
pro pořadatele problém s vybíráním 
vstupného. Nechali vytisknout barevné 
a tvarované vstupenky ze silnějšího papí-
ru, které si každý musel připnout na kabát 
či na košili. Pokladníci chodili mezi lidmi 
a hned viděli, kdo vstupenku má a kdo 
nikoliv. Tehdy asi nebylo tolik chytráků 
a podvodníků a šlo vše hladce. Kdo na 
vstupné neměl, musel se dívat z povzdálí, 
děti a mládež se pak dívala zadarmo. 

Tak nějak probíhaly letecké dny 
v Ledči nad Sázavou a bude to již pomalu 
60 let. Bylo dost obětavců, byla snaha 
něco dělat a bylo jedno, zda tehdy měla 
Ledeč jen něco přes 3 000 obyvatel. Mís-
tní nadšenci ukázali, že i v malém městě 
a chudém kraji se dá udělat hodně. Tehdy 
to bylo - především v klukovských 
očích- ohromné a moc a moc měsíců 
jsme jako kluci žili jen eroplány ... 

Dr. M. Vostatek 

m^m w w v r u Trzni rad 
Obecně závaznou vyhlášku Tržní řád 

města Ledeč nad Sázavou projednalo 
Městské zastupitelstvo na svém zasedání 
21. 9. 1993. Vyhláška se týká veřejných 
tržních míst, tj. Městské tržnice na Hu-
sově náměstí, případně i dalších míst 
určených MZ. Mimo veřejná tržní místa 
lze dle tohoto tržního řádu prodávat jen 
příležitostně na základě rozhodnutí 
OVŽPMR. Příležitostním prodejem se ro-
zumí prodej vánočních stromků a ryb, 
prodej losů, výrobků se vztahem ke sva-
todušním velikonočním a vánočním svát-
kům, prodej v předzahrádkách restaurač-
ních a podobných zařízení. Ostatní tržní 
prodej podléhá nově vydanému Tržnímu 
řádu a může být provozován na tržnici 
v provozní době od 7.00 do 18.00 ve 
všední dny a od 7.00 do 12.00 v sobotu. 
Tržní řád stanoví podmínky prodeje, po-
platky, řízení a kontrolu prodeje a sankce 
za porušení tohoto řádu. S úplným zněním 
Tržního řádu se můžete seznámit na úřed-
ních deskách MěstÚ. 

Zpráva o činnosti Městské policie 
Základní činnost Městské policie spo-

čívá zejména v: 

- dohlížení na dodržování obecně zá-
vazných předpisů o ochraně veřej-
ného pořádku, 

- ochraně osob a majetku, 
- dohlížení na dodržování pravidel ob-

čanského soužití, 
- odhalování přestupků a jejich řešení. 

Městská policie dbá jak na náměstí, tak 
i ve městě na dodržování dopravní kázně. 
V některých případech bylo použito tech-
nického prostředku k zabránění odjezdu 
vozidel tam, kde došlo k nedodržování do-
pravních značek, zejména při nedovole-
ném parkování a stání vozidel na chod-
nících. V letošním roce bylo za přestupky 
v silničním provozu do 3. 8. vyinkasováno 
3 040 Kč. Sobotní služby jsou zaměřeny 
na dodržování pořádku v centru města, 
jedná se hlavně o postihy neu^ázněných 
řidičů. 

Specifickou činností městské policie je 
kontrola pořádku na tržnici a vybírání po-
platků od trhovců. Strážníci též dohlíží, 
aby prodejci po sobě řádně uklízeli. Do 
konce letošního srpna bylo za poplatky 
z místa vybráno 12 390 Kč. 

Strážníci se zúčastňují kontroly a zajiš-
ťování pořádku při mimořádných kultur-
ních a sportovních akcích, u nichž je před-
poklad, že by mohlo dojít k výtržnostem 
(některá filmová představení, fotbalová 
utkání, taneční zábavy a diskotéky). První 
zářijovou sobotu dohlíželi na dodržování 
pořádku při příležitosti primice novo-
kněze v ledečském kostele. Asistovali 
také při uzavírání přívodu tepla na Se-
verku vzhledem k neplatiči panu Horáč-
kovi. Při občasných nočních službách se 
strážníci zaměřují na kontrolu v krizových 
místech, kde častěji dochází k porušování 
veřejného pořádku, jako např. zastávka 
a nádraží ČD, hotel Sázava a pod. Podle 
dispozic městského ekologa kontrolují 
černé skládky, a to jak v denní době, tak 
i při nočních službách. Spolupracují s Po-
licií ČR, obvodním oddělením v Ledči 
nad Sáz., kde se strážník Topič zúčastnil 
společného zásahu proti výtržníkům. 
Strážník Havlíček zajišťuje v mimopra-
covní době výcvik služebního psa. Závaž-
nější přestupky hlásí strážníci Policii ČR, 
případně Zvláštní komisi pro projedná-
vání přestupků na Městském úřadě 
v Ledči n. S. 

E. Kolařík 
starosta města 



Primice 
V týdnu před první zářijovou sobotou 

letošního roku bylo neobvykle živo kolem 
děkanského kostela v Ledči nad Sáz. 
V kostele se uklízelo a jeho okolí se zve-
lebovalo. Bylo živo i v pekařství pana Žá-
ka, kde více jak čtyři desítky žen pekly 
koláče. Jmenovatelem určujícím všechno 
zmíněné dění byla primice. Konečné na-
plnění všeho soustředěného úsilí začalo 
v sobotu 4. září ve 13 hodin, kdy zcela 
zaplněným kostelem zazněla společná 
modlitba. 

Před 14. hodinou se z reproduktorů 
umístěných vně i uvnitř kostela ozvaly 
hlasy rodičů udělujících požehnání tomu, 
který byl středem myšlenek všech, kdo 
zaplnili kostel i prostory kolem něho. 
Krátce nato vyšel z děkanství průvod, v je-
hož čele byl nesen kříž, symbol křesťan-
ské víry. Po krátké cestě vešel průvod do 
chrámu. Zraky přítomných vyhledávaly 
mladého muže, který kráčel stroze oble-
čen do černé kleriky uprostřed družiček 
v bílém a slavnostně oděných kněží. Kdo 
mu mohl pohlédnout zblízka do tváře, 
uviděl na ní výraz radostného očekávání. 
Když všichni zaujali svá místa v chrámu, 
byl zdejším administrátorem P. Janem 
Srnským představen novokněz, ledečský 
rodák Jiří Kváš. Pak byl novokněz oble-
čen v liturgické roucho. 

Nadešel okamžik, ke kterému směřo-
valo všechno úsilí vynaložené ledečskými 
farníky a věřícími z vesnic a okolí. No-
vokněz Jiří Kváš křesťanským pozdravem 
otevřel liturgické dění prvé mše svaté 
sloužené jím v jeho rodišti. Primice za-
čala. Texty Písma svatého při liturgii četli 
pan Bělohradský a Josef Kadleček mladší, 
evangelium četl jeden z hostů. Primiční 
kázání držel generální vikář pražské arci-
diecéze biskup Jaroslav Škarda. Druhou 
část mše, slavení eucharistie, vedl novo-
kněz. 

U obětního stolu jsme mezi konceleb-
ranty mohli spatřit i opata premonstrát-
ského kláštera v Želivě P. Víta Tajovské-
ho. Primiční mše skončila společným po-
žehnáním novokněze celému shromáž-
dění a zpěvem svatováclavského chorálu. 

Na všechny účastníky primiční mše če-
kali před kostelem chlapci a děvčata se 
záplavou sladkého pohoštění. Organizá-
toři slavnost zvládli (až na jeden výpadek 
mikrofonu) na výbornou. Rozmary téměř 
podzimního počasí nemohly pokazit ra-
dost věřících, z nichž většina byla účast-
níkem kněžské primice poprvé v životě. 
Byl to v pravdě den radosti, den, který 
svému lidu dal Pán. 

Následujícího dne, v neděli 5. září, byl 
novokněz J. Kváš při dopolední mši přijat 
havlíčkobrodskými farníky, mezi nimiž 
bude působit. Jeho odpolední cesta vedla 
opět k nám do Ledče. Večer zde sloužil 
mši k výročí posvěcení kostela svatých 
Petra a Pavla. V jejím závěru poděkoval 
opět ledečským za obětavost, kterou pro-
kázali při organizaci primice. Poté přišla 
chvíle představující pro přítomné vrchol 
sobotního a nedělního dění. Páter Jiří 
Kváš totiž udělil každému, kdo přistoupil, 

Slovo novokněze 
Především bych chtěl touto cestou 

všem poděkovat za účast, za přípravu 
a myslím si, že i pěkný průběh této udá-
losti, kterou žilo naše město v ten pro 
mne významný den 4. září. 

Cítil jsem v pohledech lidí před kos-
telem, když čekali na průvod, ale i v bla-
hopřáních a projevech účasti, úžasnou 
upřímnost, radost a spoluúčast. Poprvé 
jsem před zraky domácí farnosti vzal 
chléb a víno a pronesl Ježíšova slova 
na památku velikonoční události. Udá-
losti, která předznamenala drama kří-
že, který měl být koncem jedné epizody 
člověka, a nejen člověka, který měl být 
vymazán z paměti lidí a dějin vůbec. 
Ale kupodivu tento člověk a Bůh záro-
veň vstal z mrtvých a dal nám všem 
tím obrovskou naději, že budeme věčně 
žít, i když zemřeme. Je tedy Kříž světlo 
a naděje celého světa, jedině přes něj, 
každý z nás svým konkrétním způso-
bem, můžeme a docházíme k Tvůrci 
všehomíra, k Bohu. 

osobní novokněžské požehnání. Poslední 
z trpělivě čekajících se ho dočkali až před 
půl devátou. Byl to skutečný maratón. 
Bylo to zároveň předznamenání toho, co 
na každého kněze čeká, vyčerpávající 
práce na Boží vinici. 

Slavnost skončila, nadešly dny služby. 
Neúnavně pozvedané ruce při novokněž-
ském požehnání se nad našimi hlavami 
chvílemi zachvívaly. Ať je to pro nás vý-
zva, že tyto žehnající ruce potřebují naši 
modlitební podporu. Nezapomeňme na 
to! Jan Hálek 

A to je šance nás všech, svým osob-
ním postojem usilovat a hledat oprav-
dovou Spravedlnost, Pravdu, Lásku, 
Porozumění, Toleranci, hledat na-
plnění všech hodnot - a to absolutně, 
jak to podvědomě cítí naše lidské bytí, 
které se může a mělo by rozhodnout 
pro toto Absolutno, nebo proti Němu, 
což je bezvýchodnost. 

A právě ke službě životu, opravdo-
vému Životu s Bohem a s bližními, a to 
v lásce, bych chtěl i svým nepatrným 
podílem přispět jako kněz ve službách 
Ježíše Krista. Ovšem při plném vědomí 
si toho, jak je řečeno slovy Písma u Ja-
na, kap.15, verš 16-17: „Ne vy jste vy-
volili mne, ale já jsem vyvolil vás a usta-
novil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce 
a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, 
oč byste ho prosili v mém jménu. To vám 
přikazuji, abyste jeden druhého milova-
li." 

Tuto tolik potřebnou vzájemnou 
úctu, toleranci, pochopení, ale hlavně 
lásku, přeji z celého srdce Vám všem. 

Váš P. Jiří Kváš, novokněz. 



Požární stanice Ledeč n. S. 70. NAROZENINY 
10. 10. Jaroslav Nápravník, Ledeč n. S., 

Stínadla 1064 
16.10. Terezie Zinková, Ledeč n. S., 

M. Majerové 873 
1.11. Božena Rittenauerová, 

Ledeč n. S., Na Žižkově 293 
6.11. Bohuslav Vadinský, Habrek 17 

75. NAROZENINY 
1.11. František Vácha, Ledeč n. S., Na 

Sibiři 389 
80. NAROZENINY 
12.10. František Cihlář, Souboř 16 
6.11. Anežka Brodilová, Ledeč n. S., 

Lovčen 283 
85. NAROZENINY 

9. 10. Anna Rajnerová, Ledeč n. S., 
Hrnčíře 521 

NAROZENÍ 
9.7. Tereza Fantová, Ledeč n. S., Pod 

skalkou 1186 
9.9. Michal Peca, L^deč n. S., J. Haš-

ka 568 

/ \ 
Společenská 

kronika 
ÚMRTÍ 
13.9. Anna Viková (r.1923) 

Obrvaň 27 
14.9. Marie Chuchlová (r.1903) 

Ledeč n. S., M. Majerové 1076 
SVATBY 
11.9. Karel Urban, Ledeč n. S. 

Pavla Potačová, Ledeč n. S. 
18.9. Martin Pešek, Hněvkovice 

Jana Havlová, Ledeč n. S. 
18.9. Pavel Tatíček, Tunochody 

Radka Koudelková, Ledeč n. S. 
18.9. Martin Urban, Číhošť 

Monika Myšičková, Leština 
u Světlé n. S. 

25.9. Jiří Korel, Světlá n. S. 
Zdena Molínová, Ledeč n. S. 

25.9. Miloslav Novotný, Ledeč n. S. 
Pavla Kiralyová, Tasice 

25.9. Miroslav Benc, Havl. Brod 
Soňa Janečková, Ledeč n. S. 

25.9. Pavel Edr, Ledeč n. S. 
Jana Hofmanová, Hradec 

ZLATÁ SVATBA 
16. 10. Bohuslav a Regina 

Smejkalovi, Ledeč n. S., 
J. Fučíka 848 - m ú -

Kolik za školku? 
Městské zastupitelstvo v Ledči n. S. se 

dne 21. 9. 1993 usneslo vydat vyhlášku 
č. 2/1993 o příspěvku na částečnou úhradu 
neinvestičních nákladů mateřských škol, 
školních družin a školních klubů. Plátcem 
příspěvku jsou rodiče dítěte nebo jiní zá-
konní zástupci, kteří jsou povinni přispí-
vat na částečnou úhradu výše uvedených 
nákladů. Výše příspěvku činí max. 
30 % neinvestičních nákladů vynalože-
ných na jedno dítě. Pro školní rok 
1993/1994 stanovuje vyhláška výši pří-
spěvku následovně: 

Požární ochrana v našem městě a spá-
dových obcích je zajištěna výjezdovou 
jednotkou Ledeč n. S. a místní jednotkou 
Vrbka. Požární stanice je detašované pra-
coviště útvaru Sboru PO H. Brod a v ha-
sebním plánu okresu je vymezen hasební 
obvod tohoto pracoviště od Nové Vsi 
u Hněvkovic až po Novou Ves u Světlé 
n. S. Město Světlá n. S. spadá též do ha-
sebního obvodu naší stanice. 

Výjezdová jednotka je složena ze 13 
příslušníků Sboru PO a 13 členů Sboru 
dobrovolných hasičů. Jedná se o smíšenou 
jednotku ve složení: velitel stanice, tři ve-
litelé družstev, tři strojníci a 19 hasičů, 
ze kterých osm členů má řidičské opráv-
nění a potřebná školení na řízení a obsluhu 
požární techniky. Všichni příslušníci po-
žární stanice jsou zároveň členy dobrovol-
ného Sdružení hasičů. 

Na stanici slouží příslušníci z povolání 
v turnusových službách 24 hod. služba, 
48 hod. volno, nepřetržitě i v sobotu a ne-
děli. I při výjezdu jednotky k zásahu je 
zajištěna stálá služba na spojovém dispe-
činku, pro případ přijmutí dalších událos-
tí, zajištění potřebných služeb pro velitele 
zásahu, se kterým je ve stálém radiovém 
spojení, a přivolání zálohy na další výjezd 
k události. Naše stanice zajišťuje stálou 
službu a všichni občané mají možnost, na-
kytnou-li se v situaci nouze, přivolat te-
lefonem přes tísňové volání 150, případně 
osobně, nebo jiným způsobem pomoc. 
Příslušný velitel družstva zajistí výjezd 
k události a potřebné náležitosti u zásahu. 

Přivolat pomoc lze i přes ostatní ohla-
šovny požáru, které jsou vyznačeny 
s plnou adresou v POŽÁRNÍM ŘÁDU 
pro město Ledeč n. S. Pro místní význam 
a zajištění zálohy je povolávána jednotka 
Vrbka, která má jedno družstvo s počet-
ním stavem osm členů. 

Požární poplach ve městě se vyhlašuje 
nepřetržitým tónem 2 min. sirénou, ve 
Vrbce zvonem. 

mateřské školy - 115 Kč za měsíc 
školní kluby - 30 Kč za měsíc 
školní družiny - 30 Kč za měsíc 

Příspěvek je splatný do 5. dne následu-
jícího měsíce za předchozí měsíc školního 
roku na účet města Ledče n. S. Pokud 
plátce nezaplatí příspěvek včas nebo ve 
správné výši, zaplatí penále, které činí 
2 % dlužné částky za každý den prodlení. 
Ve výjimečných případech může MR po 
předchozím doporučení soc. odboru 
MěstÚ osvobodit plátce od placení pří-
spěvku a to zcela nebo z části. 

Vyhláška nabývá účinosti dnem 1. lis-
topadu 1993. -mú-

Všichni příslušníci i členové jsou vy-
cvičování k poskytování pomoci při ha-
šení požáru, likvidaci ropných havárií, zá-
chranářských prací na vodě, ve výšce, hlu-
binách, dopravní nehodě na silnici a že-
leznici, činnosti při závalech materiálu 
i ostatní havárie. 

K tomu, aby tyto služby bylo možno 
poskytnout, je stanice vybavena potřeb-
nou technikou. Veškerá mobilní technika 
je vybavena radiostanicemi a příslušníci 
při zásahu používají kapesní radiostanice. 
Strojový park požární stanice se za při-
spění náčelníka OS SPD Havlíčkův Brod 
a OkÚ rozrostl o vozidlo JEEP CHERO-
KE, které bude vyhovovat jak do terénu, 
tak na silnici i na dálničním úseku mezi 
44-75 km dálnice Praha-Brno, kde se po-
čítá s naší pomocí. Na tomto vozidle se 
nyní provádí úprava a montáž vybavení 
a předpokládáme, že bude v polovině října 
přistaveno na stanici k výjezdu. Přísluš-
níci stanice i členové dobrovolného Sboru 
cvičí i zasahují se společnou technikou 
Správy a útvaru Sboru PO a společně vy-
užívají budovu PS. Náklady na budovu, 
techniku, požární zařízení a ochranné pro-
středky pro příslušníky hradí OS SPO, 
ochranné prostředky pro dobrovolné 
členy výjezdové jednotky Ledeč n. S. 
a místní jednotku Vrbka hradí městský 
úřad. V případě Vrbky jsou náklady roz-
šířeny i o PHM a techniku. 

Veškerou techniku bylo možno vidět 
při praktických ukázkách na podzim roku 
1992 na ledečském náměstí. Služby, které 
poskytujeme v tísni, tzn. ohrožení života, 
jsou hrazeny státem. Ostatní události, 
které lze předvídat a nejde o ohrožení ži-
vota se provedou za úhradu. 

K tomu, aby naše pomoc byla co nej-
rychlejší i nejodbornější, potřebujeme po-
moc všech občanů. Stává se, že občan ne-
umí a nebo se bojí včas přivolat pomoc 
a dochází ke zbytečným škodám, O proti 
tomu jsou vytrvalci, ve většině případů se 
jedná o děti školního věku, kteří nedají 
tísňovému volání 150 pokoj. Obracím se 
se proto na vás občany o pomoc při těchto 
nevhodných žertech některých našich 
spoluobčanů. 

V čele základní organizace Sboru dob-
rovolných hasičů stojí starosta pan Ludvík 
Johanes, který vystupuje jménem organi-
zace. Za výcvik a věci technické odpovídá 
velitel, v mém případě je funkce velitel 
PS spojená s funkcí velitel dobrovolných 
hasičů. Celkový počet členů DVPS je 39, 
tri dosahují důchodového věku a 7 je žen. 

y roce 1992 zasahovala jednotka u 47 
událostí, do konce měsíce srpna letošního 
roku vyjela k 23 zásahům. Největší požár 
v tomto období byl ve Sklárnách Světlá 
n. S. Jaroslav Nácovský 

velitel PS, kpt. PO 



Program 
kina LISTOPAD 

Otázky a rozhodnutí 
Lidé se často ptají, co mají činit, jakou 

cestou se ubírat. Pokud si takovou otázku 
žádající naše rozhodnutí klademe my, kdo 
se hlásíme k Pánu Ježíši, bude pro nás 
užitečné, otážeme-li se nejdříve sami se-
be: „Proč se svého Pána ptám?" Může 
se stát, že ve svém nitru uslyšíme hlas, 
říkající: „ Otázkami zakrýváš svoji váha-
vost a malou ochotu k službě." Naše-
otázky nás leckdy usvědčují z nedostateč-
ného spojení s Ježíšem Kristem. 

Vyznáváme, že jsme Kristovci. Víme 
dobře, co pro nás Pán Ježíš vykonal. Slý-
cháme i čteme stále znova zvěsti evange-
lia. Známe slova i činy našeho Pána. Proč 
tedy tolik otázek? Příčinu a zdroj našeho 
otálení, váhání a vyptávání hledejme u se-
be ve svém srdci. 

Už žalmista volá k Hospodinu : „ Oznam 
mi cestu, po které mám jít (Z 143,9). " I my 
si jeho slova bereme do úst. Ale mezi námi 
a jím je velký rozdíl Jeho rozhodování je 
těžší. Neměl před sebou příklad Pána Je-
žíše. My ho máme. Velmi často víme dob-
ře, kudy se ubírat a co činit. Jenže se nám 
nechce. Nechce se nám proto, že víme 
o úzkém profilu a strmém stoupání na ces-
tě, kterou nám Boží vůle ukazuje. Bojíme 
se, že po ní půjdeme sami. Bojíme se i pro-
to, že Ježíše z Nazaretu tato cesta přivedla 
na kříž Golgoty. To vše shrnuto je příči-
nou, která nás zastavuje a přináší na jazyk 
bezpočet otázek po cestě, kterou máme jít. 

Je možno namítnout: I Maria, matka 
Páně se ptala: „Jak se to může stát?" 
Isám Ježíš na kříži vznáší otázku: „Bože 
můj, proč jsi mě opustil?" Museli bychom 
být zcela nechápaví, abychom nepoznali 
radikální rozdíl mezi těmito otázkami a tá-
záním naším. V otázkách Marie a Ježíše 

Zmizelá Ledeč 
Hrnčíře 

Ulice v Hrnčířích vychází ze západní 
strany Husova náměstí. Má název po 
hrnčířích, jejichž výroba má ve městě sta-
letou tradici. Právě zde v této části města 
bylo soustředěno nejvíce jejich dílen. 
Svou dílnu zde měl i poslední ledečský 
hrnčíř František Serveis. Dílnu měl za do-
mem č. 47, kde vyráběl převážně kam-
nové kachle. 

V roce 1985 byla velká část ulice asa-
nována a mělo zde být postaveno kulturní 
zařízení. K tomuto gigantickému projektu 
nedošlo a dnes zde stojí pouze ohrada, 
která městu dobrou vizitku nedělá. 

František Pleva 

není stopa váhavosti či neochoty naplnit 
Boží vůli. Je v nich skryto rozhodnutí jít 
vpřed a vykonat, co nebeský Otec očeká-
vá. Až nám zase tvrdost našeho srdce při-
nese na jazyk otázku po tom, kudy jít a co 
činit, vzpomeňme si na Ježíšovu matku 
v Káni Galilejské, která odsud z hlubin 
času do naší přítomnosti vzkazuje: „ Udě-
lejte, cokoli vám nařídí (J 2,5). " A Ježíš 
z Nazaretu, vtělené Boží slovo, říká zře-
telně: „ Dal jsem vám příklad, abyste i vy 
jednali, jako jsem jednal já. Když to víte, 
blaze vám, jestliže to také činíte 
(J 13,16.17)." 

I ten, který se rozhodl pro kněžskou 
službu, se jistě nejednou tázal, kudy a jak 
dál jít. Den jeho primice byl důkazem, že 
nepřeslechl doporučení Ježíšovy matky. 
Ať v této pozornosti a bdělosti vytrvá až 
do konce. 

Jan Hálek 

(17.30) Láska, erotika a lidské 
(19.30) osudy v ital. komedii. 
13.11. MODRÁ ORCHIDEJ 
(19.30) Erotické melodrama USA. 
14.11. MODRÁ ORCHIDEJ 
(17.30) Erotické melodrama USA. 
15.11. SNĚHURKA A 7 TRPASLÍKŮ 
(16.00) Slavný animovaný film 
(18.00) W. Disneye. 
17.11. SVATBA UPÍRŮ (P) 
(17.30) Česká filmová komedie 
(19.30) s I. Bartošovou. 
20.11. OHEŇ V OBLACÍCH 
(19.30) Neuvěřitelný příběh USA. 
21.11. OHEŇ V OBLACÍCH 
(17.30) Neuvěřitelný příběh USA. 
23.11. SVŮDCE - film USA (P) 
(19.30) Psychologický thriller. 
24.11. SVŮDCE - film USA (P) 
(19.30) Psychologický thriller. 
27.11. POSEDLOST (P) 
(19.30) Vášeň versus postavení. 
28.11. POSEDLOST (P) 
(17.30) Vášeň versus postavení. 
30.11. ZABIJÁK - film USA (P) 
(19.30) Akční film s B. Fondovou. 
Změna programu vyhražena. -mks-

STÍN VLKA - film USA (P) 
Dobrodružný film. 
STÍN VLKA - film USA (P) 
Dobrodružný film. 
NÁVRAT SOMMERSBYHO 
USA. Strhující příběh lásky. 
TOM A JERRY - pro děti 
Kreslená groteska. 
DOBYTÍ RÁJE (P) 
Francouzsko-anglický film 
o slavných mořeplavcích. 
NOCI SELEM - franc. film 
Milostný příběh. 
NOCI SELEM - franc. film 
Milostný příběh. 
OSOBNÍ STRÁŽCE (P) 
K. Costner v hl. roli. 
FONTÁNA PRO ZUZANU 2 (R) 
Film o veliké lásce 
a hodných slonech. 
DRACULA - film USA 
Slavný horor B. Stokera. 
DRACULA - film USA 
Slavný horor B. Stokera. 
BRONZOVÁ TĚLA (P) 

23.10. 
(19.30) 
24.10. 
(17.30) 
26.10. 
(19.30) 
28.10. 
(16.00) 
28.10. 
(17.00) 
(19.30) 
30.10. 
(19.30) 
31.10. 
(19.30) 
1.11. 
(19.30) 
3.11. 
(17.30) 
(19.30) 
6.11. 
(19.30) 
7.11. 
(17.30) 
10.11. 
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