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Parlamentní volby 1992 
Volby do České národní rady a Federálního shromáždění se uskuteční 
ve dnech 5. a 6. června 1992. Městská rada v Ledči n. S. na svém za-
sedání dne 14. 4. 1992 ve smyslu zákonů č. 60/92 a 120/92 Sb. svým roz-
hodnutím vytvoři la volební okrsky pro ty to volby. 

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 1 - volební místnost v Městském kulturním stře-
disku na Husově nám. č. 67. 
Volí občané města Ledeč n. S. z těchto ulic: 
— Husovo nám. — Mostecká 
— Barborka — Pod Šeptouchovem 
— Podolí — Jaroslava Haška 
— Julia Fučíka — Jiřího Wolkera 

— Hrnčíře 
— Tyršovo nábř. 
— Petra Bezruče 
— Mlýnská 

Představujeme 
Volební kandidátka KSČM má v 

ledečské městské radě dva zástup-
ce. Pan Bohumil Svoboda je jed-
ním z nich. V komunálních vol-
bách na sklonku roku 1990 získal 
930 hlasů a do městské rady byl 
zvolen 11-ti hlasy. 

Pan Svoboda se narodil před 
51 lety 10. 5. 1941 v Kožlí. Po ab-
solvování základní školy vystudo-
val 4-letou Střední průmyslovou 
školu stavební v Havl. Brodě. Dva 
roky poté působil v OSP Ledeč n. 
S. a po ukončení základní vojen-
ské služby nastupuje v roce 1962 
do zaměstnání v ledečském KOVO-
FINIŠI, kde působí dodnes. 

V období 1986-90 vykonával 
funkci předsedy MěstNV v Ledči 
n. S.# pro kterou byl^ ze zaměstná-
ní v KF uvolněn. Členem KSČM 
zůstal i v současnosti. -red-

VOLEBNi OKRSEK C. 2 - volební místnost v Domě dětí a mládeže na 
Husově nám. č. 242 
Volí občané města Ledeč n. S. z těchto ulic: 
— Havlíčkova — Z. M. Kuděje 
— Háj — Na potoce 
— Koželská - Hůrka 
— Na skalce — Nad internátem 
— Odolní — Želivská 
— Zahrádecká 

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 3 
ulice č. 780 
Volí občané města Ledeč n. S. z těchto ulic: 

— Melechovská 
— Hutní 
— Pod skalkou 
— Družstevní 
— Na Pláckách 

volební místnost v Základní škole Nádražní 

— Partyzánská 
— Zoufalka II 
— Čechova 
— Mizerov 
— Poštovní 
— Lipová 
— 28. ří jna 
— Pivovarská 

— Slunečná 
— Zoufalka l i l 
— Růžová 
— Nádražní 
— Komenského 
— Hálkova 
— Hlaváčova 
— Hradní 

Kovofiniš v 1. vlně privatizace 
Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho pr ivat izaci ČR 

schváli lo dne 21. 4. 1992 privatizační projekt s. p. KOVOFINIŠ Ledeč 
n. S. zpracovaný a příslušným orgánům předložený vedením státního 
podniku. 

Na základě tohoto schválení bude v rámci 1. vlny kupónové privati-
zace zřízena akciová společnost KOVOFINIŠ Ledeč n. S. zahrnující pů-
vodní majetek státního podniku vyjma divize 04 WAP a divize 02 Zahrád-
ka, které budou privatizovány v rámci veřejné soutěže, resp. přímým pro-
dejem. 

Založení a. s. KOVOFINIŠ je podmíněno převodem majetku privatizo-
vaného subjektu na Fond národního majetku ČR, který ho následně vloží 
do zakládané a. s. a poté bude teprve a. s. zapsána do obchodního 
rejstříku a obdrží nové IČO (465 05 067). 

Majetek a. s. KOVOFINIŠ, který bude mít hodnotu cca 261 mil. Kčs, 
bude rozdělen ve formě akcií následovně: 
81 % akcií pro kupónovou privat izaci 
10 % akcií pro Fond národního majetku na zvláštní účely (ekologie, 

zdravotnictví apod.) 
5 % akcií městu Ledeč n. S. 
3 % akcií pro státní rezervní fond na restituce 
1 % akcií na vyřízení restitučních nároků (realizuje MF ČR) 
Akcionářem a. s. KOVOFINIŠ se může stát každý, kdo vloží v rámci 

1. vlny kuponové privatizace investiční body do tohoto podniku. Za-
městnancům s. p. KOVOFINIŠ bude za 1000 vložených bodů vyplacena 
úhrada 1000,— Kčs. Začátek prvního kola kupónové privatizace je sta-
noven na 18. 5. 1992. Stanislav Vrba 

— Heroldovo nábř. 
— Zoufalka I 
— Pivovarská 
— nám. Svobody 
— Sázavská 
— Lovčen 
— Na Žižkově 
—• Poděbradova 
— Zahradní 
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 4 - volební místnost SOU Komenského ul. č. 231 
Volí občané města Ledeč n. S. z těchto ulic: 
— Na Rámech - 5. května - Z. Fibicha 
— A. Jiráska — Pod Stínadly — Ke Stínadlům 
— A. Zápotockého — Na Sibiř i — B. Němcové 
— M. Majerové (do č. 670) 

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 5 
— volební místnost ve školní jí-

delně ZŠ Komenského ul. 626. 
Volí občané města Ledeč n. S. 
z těchto ulic: 

— Stínadla 
— M. Majerové (od č. 681) 

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 6 
— volební místnost — sál pohos-

t inství v Habreku. 
Volí občané města Ledeč n. S. 
z těchto obcí: 

— Habrek — Obrvaň — Soubor 

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 7 
— volební místnost — budova bý-

valé ZŠ ve Vrbce. 
Volí občané města Ledeč n. S. 
z těchto obcí: 

— Vrbka — Sychrov 
— Vrbka - Sačany 

Emil Kolařík, starosta 



Vlaková pošta Ledeč - Světlá 
Vlaková pošta Ledeč — Světlá a 

zpět patří mezi nejvzácnější na 
Posázavské trati. Zde byla těch-
to vlakových pošt celá řada, např. 
Čerčaňy — Světlá a zpět. Čerčany 
— Kolín a zpět, další pak končily 
v Ledečku, Kácově či Zruči. Otisky 
razítek těchto ambulantních pošt 
jsou předmětem sběratelského záj-
mu filatelistů. 

Nejkratší — pouze 16 km — by-

la pošta, jejíž razítko vidíme na 
snímku. 

Byla založena už 1. prosince 
1911. V rámečku bylo vždy číslo 
poštovního kursu. U spoje Ledeč 
— Světlá to byla čísla 4454 a 4458, 
v opačném směru pak 4453 a 4457. 

Nyní už je obtížné říci, kdy tato 
pošta z Ledče n. S. vyjížděla, snad 
to byl první ranní spoj a zpět pak 
poslední od Světlé. A musely to 
být i jiné spoje, když známe dvě 
čísla kursů. 

Po převratě v roce 1918 tato po-
šta pokračovala, ale jsou známa 
už pouze čísla 4454 a 4458, zatím-
co o kursech ze Světlé n. S. už 
nejsou záznamy. Odborná literatura 
praví, že tento poválečný kurs jez-
dil pouze do roku 1920. 

Na ústřižku, s ne příliš povede-
ným razítkem, je další pozoruhod-
nost. Touto je poštovní známka s 
motivem Hradčan od Alfonse Mu-
chy, a to stříhaná. Její hodnota by-
la 10 haléřů. Na ní je razítko ze 
dne 6. února 1919. Uvážíme-li, že 
první československé známky vyšly 
v Praze dne 18. prosince 1918 a 
tisk i zásobování probíhalo pozvol-
ně, pák je to nejčasnější nález na 
korespondenci z Ledče n. S. Ra-
kouské poštovní známky dosud 
platily a jejich plátnost_končila 
až 28. února 1919. Sběratelé spe-
cialisté evidují nálezy těchto zná-
mek právě do 28. února a podle 
toho sledují, jak rychle se nové 
československé poštovní známky 
dostávaly na pošty u nás, na Mo-
ravě a Slovensku. 

I když ne právě pěkný výstřižek 
a razítko, přesto je to zajímavý 
doklad o poštovnictví v Ledči nad 
Sázavou. 

RNDr. Miroslav Vostatek 

VÝSTAVA V MUZEU 
Městské muzeum v Ledči n. S. 

zve všechny milovníky krásných 
obrazů na výstavu akademického 
malíře Jaroslava P anušky, 
která se bude konat od měsíce 
května 1992, a to ve dnech úterý 
— neděle od 8.00 — 12.00 hod. a 
od 13.00 — 16.00 hod. na ledeč-
ském hradě. Na přesný termín bu-
de veřejnost upozorněna plakáty. 
Tuto výstavu pořádá Okresní vlasti-
vědné muzeum Havlíčkův Brod. 

A ještě ve zkratce o jedné vý-
stavě, která se konala od listopa-
du 1991 do konce ledna 1992. By-
la to výstava vánoční, rovněž pořá-
daná OVM H. Brod. Tuto krásnou 
výstavu zhlédlo 1032 návštěvníků, 
z toho 22 z ciziny (Španělsko, Ka-
nada, SRN, Austrálie). Obdivovali 
zde nejen krásné staré ozdoby ko-
rálkové, ozdoby vyrobené ze slámy, 
pečeného těsta, sušeného ovoce, 
ale i perníčky pěkně zdobené, štěd-
rovečerní a přástevní vrkoče a 
různě zdobené pečivo. Byli také 
seznámeni s tradicemi českých vá-
noc, které je velmi okouzlily a 

které my známe pouze buď z vy-
právění našich rodičů či prarodičů 
a nebo z české literatury, např. 
z knížky „Babička" od spisovatel-
ky Boženy Němcové. 

V hojném počtu se také výstavy 
zúčastnily děti z mateřských i zá-
kladních škol a dokonce se zde 
zpívaly i koledy. Atmosféra byla 
velice krásná a sváteční. Děti si 
též mohly poslechnout starou vá-
noční píseň z hracích stojánků na 
stromeček, které muzeu zapůjčila 
paní učitelka Flekalová a pan Ple-
va, a také melodie z vánočních po-
hledů, které rovněž velice ochotně 
zapůjčila paní V. Vacíková. Děti 
též obveselil i nově opravený hra-
cí strojek, který pro muzeum bez-
platně opravil pan Tichý, pracov-
ník STS Ledeč n. S. Výstava byla 
otevřena i ve dnech svátečních, t. 
/. 25. a 26. prosince a přesto, že 
se v muzejních místnostech neto-
pilo, návštěvníci odcházeli až po 
výkladu a celkové prohlídce mu-
zea velice spokojeni. 

Jana Rosenkranzová — muzeum 

+ Městská rada v Ledči n. S. pro-
vedla výběrové řízení na dva čle-
ny městské policie. Z pěti uchaze-
čů byli za účasti psychologa vy-
bráni Stanislav Kavka a Tomáš To-

Informační servis 
pič. Oba uchazeči se musí nejpr-
ve zúčastnit školení, kde budou 
jejich předpoklady pro výkon funk-
ce strážníků znovu prověřeny. 

Pravomoce městské policie určí 
vyhláška o městské policii, která 
bude projednána na květnovém za-
sedání městského zastupitelstva. 
• K maturitám na ledečském gym-
náziu nastoupí dne 18. 5. 1992 stu-
denti z 4. A a 4. B třídy. Za před-
sednický stůl v maturitní komisi 
usednou pan prof. Jan Sáblík ze 
Žďáru n. S. a paní prof. Hubei-
bauerová z H. Brodu. 
• Sbor dobrovolných hasičů a O-
becní úřad v C í h o š t i u příleži-
tosti 100. výročí založení sboru po-
ř á d a j í v sobotu 23. května 1992 
SETKANÍ RODÁKŮ. Program na 
celý den, pestré soutěžní odpoled-
ne. Občerstvení zajištěno. Bližší 
informace jsou uvedeny na pozván-
kách a plakátech. Zváni jsou rov-
něž prodejci. 

Finanční 
úřad 

Finanční úřad v Ledči n. S. upo-
zorňuje touto cestou všechny pod-
nikatele i ostatní poplatníky z řad 
fyzických nebo právnických osob, 
že úřední den pro osobní návště-
vy a jednání na FÚ je stanoven 
na čtvrtek od 7.00 do 11.00 a od 
12.00 do 17.00 hodin. Při potřebě 
jednání mimo úřední den je nutno 
návštěvu předem telefonicky do-
hodnout s pracovníky příslušné da-
ňové agendy: 

daň z příjmů obyvatelstva 3290 
daně podniků a společností ' 3291 
daně z obratu 3291 
daně ze mzdy 3298 
účetní státn. příjmů ( fax) 2628 
sekr. ředitele 2628 
ředitel FÚ 3292 

Poplatníci ze Světlé n. S. a okol-
ních spádových obcí v územní pů-
sobnosti FÚ Ledeč n. S. mohou 
od 12/91 využívat zavedení úřed-
ního dne pro oblast daně z příjmů 
obyvatelstva a daně ze mzdy pří-
mo ve Světlé n. S. — místnost v 
přízemí budovy MÚ, a to každé 
pondělí od 7.00 do 15.00 hodin. 

Finanční úřad v Ledči n. S. vy-
konává působnost pro obce: 

Bělá, Bojiště, Cíhošť, Druhanov, 
Dolní Město, Hněvkovice, Horní 
Paseka, Hradec u Ledče, Chřeno-
vice, Jedlá, Kamenná Lhota, Kou-
ty, Kozlov, Kožlí, Kynice, Ledeč n. 
S., Ostrov, Ovesná Lhota, Pavlov 
u Ledče, Prošíčka, Světlá nad Sáz., 
Trpišovice, Vilémovice, Vlkanov. 

Ing. Jiří Nekola, 
ředitel FG Ledeč n. S. 



Půjde to i bez „brigády"? 
Myslím, že si napříště vystačíme 

s pojmenováním „bezplatná práce", 
„dobrovolná práce", „občanská své-
pomoc". V minulých letech byl na 
tuto naši činnost vržen jakýsi stín, 
když byly organizovány tzv. „bri-
gády". V té organizovanosti byl 
namnoze určitý rys nucenosti, ne-
dobrovolnosti. Ani to podivné na-
zývání občanské svépomoci čistě 
vojenským termínem se mnohým 
nelíbilo. 

V současnosti se nám rovněž 
mnohé nelíbí, s mnohým jsme ne-
spokojeni. Ale: Myslí si snad ně-
kdo, že ve svinčíku, který trpí ved-
le sebe — i když ho nezpůsobil — 
najde něco, co ho uspokojí? Pro 
naše okamžité nelibosti přece ne-
budeme jednat tak (jakoby natruc, 
ale komu vlastně — sobě?), aby-
chom v bytě měli chlívek? 

Zkusme myslet trochu jinak: V 
bytě pečlivě uklízím, přináší mi to 
uspokojení. Rozmnoží snad můj po-
ci t spokojenosti, když vyjdu ze své-
ho pěkně upraveného bytu do 
prostoru kolem domu, který je pra-
vým opakem? 

K úklidu a vylepšování bytu i 
okolí přibírejme nenápadně i svoje 
děti. Zvyknou si tak vážit si více 
toho, na čem pracovaly. Jako soli 
je nám třeba, aby v nich rostlo 
vědomí, že člověk je — i v malič-
kostech — tvůrcem svého štěstí. 
A že kouskem štěstí je i právě u-
pravený byt a jeho okolí. Pohléd-
nu-li z pěkného zákoutí svého by-
tu ven, uspokojuje mne vědomí, že 
jsem přiložil ruku k dílu, když by-
lo třeba pohrabat trávník (na němž 
si hrají moje dět i ) , vysadit strom, 
keř, květinový záhon. 

Zbavme se chybné představy, že 
úkl id veřejných prostranství je v 
plném rozsahu záležitostí městské-
ho úřadu. Podle svých f inančních 
možností se prostřednictvím Tech-

nických služeb o čištění ulic stará. 
A zaslouží-li se občané dobrým 
výkonem ve svých profesích o bo-
hatší hospodářské výsledky, musí 
— a určitě bude — následovat lep-
ší naplnění městské pokladny. Ta 
pak bude moci zaměstnávat více 
l idí v péči o čistotu, ba pořídí ča-
sem i speciální úklidový automo-
bil. Ovšem ani pak se z nás ne-
stanou břichopáskové, kterým se 
stala starost o úkl id a úpravu bez-
prostředního okolí bytu cizí. Vždyť 
by to vlastně byla naše hanba! 

I bohaté společnosti, jakou my 
zatím nejsme, nechávají část těch-
to starostí na občanech, kteří to 
chápou jako samozřejmost. Ame-
rická města mají sice některá zá 
koutí nepředstavitelně zanesená 
odpadky, ale tyto výj imky potvrzu-
jí pravidlo — městské správy se 
pravidelně starají o čistoiiu veřej-
ných prostranství. Velmi bychom 
se však mýli l i , kdybychom před-
pokládali, že tam lze najít jediný 
dům — rodinný i činžovní — je-
hož obyvatelé nedoplňují péči měs-
ta bezvadným a častým úklidem 
svého chodníku a při lehlých pros-
torů. Je to vlastně všechno tak 
přirozené. Mimo jakoukoliv pochyb-
nost je předpoklad, že občané jsou 
natol ik vyspělí a civi l izovaní, že 
ze své vůle, dobrovolně, bez vý-
zev a naléhání udržují své život-
ní prostředí čisté. 

Takovouto dělbu práce mezi 
správou města a občany je možno 
vidět na americké Floridě, právě 
tak jako v kanadském Torontu, od-
kud jsem se před necelým rokem 
vrát i l z návštěvy. 

Na mnoha místech našeho měs-
ta už se občané o úkl id svého ú-
seku postarali a starají. To je vel-
mi povzbudivá skutečnost. Sami 
chápou, čeho je třeba. Bez věčné-
ho a trapného vykřikování o naší 

Chovate lé hodnot i l i 
Počátkem března letošního roku se sešli členové Českého svazu cho-

vatelů v Ledči n. S., aby zhodnoti l i svou práci za rok 1991. Po počá-
tečním neradostném konstatování pana předsedy J. Těšínského o tře-
tinovém úbytku členské základny r se mohlo zbylých téměř osmdesát 
chovatelů z Ledče n. S. a dvacet z při lehlých obcí, ze svých výsledků 
už jen těšit. 

Samozřejmě i chovatelé se potýkají s ekonomickými problémy a pří-
ležitostí k výdělku zase není to l ik. Asi nejvýznamnější z nich je líhňař-
ská činnost, ale aby mohla dobře prosperovat, muselo dojít k velkým 
úpravám ve spolkovém domě v Cechově ulici. První etapa přestavby a 
úprav si vyžádala 2 350 brigádnických hodin (J. Kadleček 350, K. Krátký 
292, J. Těšínský 182). A tak se tu od února do června k velké radosti 
dětí z mateřských škol a chovatelů vylíhne podle plánu na 20 000 kuřat 
dvaceti druhů plemen. Hlavní dozor nad líhnoucí se žlutou záplavou 
má pan profesor K. Krátký. 

Hodně práce a úsilí si vyžádá každoročně i okresní výstava v areálu 
hotelu Sázava. Ta loňské přivítala 1 500 návštěvníků, kteří mohli obdi-
vovat více jak 1 200 kusů drobného zvířectva. A bylo se na co dívat, 
však si také místní chovatelé za své miláčky odnesli celou řadu ocenění 
od posuzovatelů OV ČSCH. 

Tradici výstav by chtěl i dodržet i letos, ale vztahy chovatelů a no-
vých majitelů hotelu Sázava nejsou plně vyjasněny a tak vedení ČSCH 
hledá spolu s MU nové vhodné prostory pro tuto svou činnost. 

Kromě těchto atrakt ivních a známých akcí je tu i každodenní všední 
práce chovatelů, jako kroužkování, obhospodařování spolkových pozem-
ků, tržní produkce, evidence chovných zvířat, očkování a celá řada 
dalších činností, které jsou publikovány ve vlastním informačním zpra-
vodaji. 

Přejeme všem těm pracovitým a nadšeným lidem hodně úspěchů a 
třeba na říjnové výstavě nashledanou. -ok-

„cestě do Evropy" se dali touto 
cestičkou, která tam také vede. 

Patrně v nás kdesi zasutou a 
zapomenutou, ale přirozenou touhu 
po kráse a úpravnosti vyvolalo na-
še poznání j iných krajů, k němuž 
máme v poslední době hodně pří-
ležitostí. 

Všem občanům, kteří se takto 
s otevřenýma očima rozhlížejí ne-
jen po Evropě, ale především ko-
lem sebe, patří dík městského za-
stupitelstva, nás všech a našich 
dětí. -aie-

FIRMY DOVORA & SIOB 

nabízí následující služby: 

— opravy radio-teievizní 

— opravy elektrospotřebičů 
— sběr oprav obuvi 

— prodej akumulátorů všech 
drhů 

Obé služby získáte na 
adrese: 

Ledeč nad Sázavou 
Nádražní ul. 271 

tel.: 3103 

Č I Š T Ě N Í K O B E R C Ů 
A Č A L O U N Ě N É H O 

N Á B Y T K U 

přístrojem 
W A P 

provádí kvalitně 
TAŤÁNA SOUČKOVÁ, 

Stínadla 1090 
Ledeč nad Sázavou 

C e n a : 

— koberce 6, — Kčs/m2 

— čalouněný 
nábytek 8 , - Kčs/m2 

Zveme všechny občany 
města Ledče nad Sázavou 

na 

Z A S E D Á N I 

M Ě S T S K É H O 
Z A S T U P I T E L S T V A , 

které se uskuteční v Domě 
dětí a mládeže 

dne 26. května 1992 
od 16-ti hodin 

Program a hodina konání 
budou upřesněny na 

plakátech. 



Táhněme za jeden provaz! 
Známe to všichni. Poslanci se na otevřené scéně hádají, dohadují, 

nemohou se shodnout, a je to stejné ve federálním parlamentu jako v 
Obecním zastupitelstvu někde v Zelené Lhotě. 

Lidé jsou z toho otrávení, ztrácejí o věci veřejné zájem, vypínají tele-
vizory, odcházejí ze schůzí. To je ale chyba! Je to tot iž velmi poučné. 
Jenom nesmíte jen poslouchat, co se říká, ale musíte se zároveň snažit 
pochopit, čeho ten který poslanec chce vlastně svým vystoupením do-
sáhnout. A najednou vidíte všechno j inak. 

Tak třeba: Je-li spor o naprosto konkrétní f inanční částku a někdo 
přestane mluvit o penězích a snaží se z toho udělat pol i t ický problém, 
rozhodně nejde o pol i t iku, ale o snahu odvést od té konkrétní částky 
pozornost, protože na tom má osobní zájem. Nebo vyhrožuje-li někdo 
někomu, že na něj podá žalobu pro urážku na ct i , můžete se spolehnout, 
že určitě nejde o čest, nakonec takto vyhrožují osoby natol ik otrlé, že 
o c t i nemůže být ani řeč, ale snaží se napravit si pošramocenou pověst 
u publika a zastrašit protivníka. Nebo ohání-li se někdo okázale svou 
nezávislostí, můžete se spolehnout, že je na někom nebo něčem daleko 
závislejší než t i , kteří o tom nemají potřebu mluvit . 

Lidé nemohou pochopit, proč, když jsme z jednoho státu (okresu, ob-
ce), se jejich poslanci nechtějí jednoduše spojit a táhnout za jeden 
provaz. A to je právě ten největší omyl. Všichni poslanci by samozřejmě 
chtěl i táhnout za jeden provaz. Jen se nemohou domluvit na tom, za 
který provaz, případně za který konec provazu, nemluvě o tom, že 
spousta poslanců má svůj souk omý provázek osobního zájmu a byl i 
by moc rádi, kdyby i t i ostatní za něj popotahovali . 

A tak není dbbře vypínat televizor a odcházet předčasně ze schůzí. 
Aby v budoucnu naši zástupci opravdu táhl i za jeden provaz, a to t ím 
směrem, kam chce většina. Dr. Jiří Pavlíček 

Jenom slova? 
Ledečské noviny nám byly v nultém čísle představeny redakcí jako 

noviny nepolit ické. Pochybnosti o pravosti úmyslu ve mně vzbudil již 
v tomto čísle vytisknutý, propagačně a odborářsky laděný článek „Ku-
pónová privatizace?". V posledním vydání č. 4 však již vyšly nepokrytě 
poli t ické články „Sociální demokracie včera a dnes" a jejich průzkum 
veřejného mínění. 

Není mým úmyslem komentovat jakýkoliv článek, zamýšlím se však 
stále nad rozpory „slov a skutků". Sdělovací prostředky jsou silným 
manipulačním prostředkem. Stačí upravit slovosled, vypust i t větu, vložit 
svoji myšlenku — obsah zůstává, jenom smysl je jiný. Pane redaktore, 
četl jsem již druhou omluvu z vašich redakcí. Ctěte novinářskou etiku 
a svobodu projevu! 

Druhým rozporem je pro mne hospodaření města. V každém volebním 
programu bylo uvedeno, co je v Ledči nejvíce potřeba, do čeho se bude 
přednostně investovat. Poznáte, vážení občané, na co se můžete podle 
rozpočtu MÚ těšit? Vyrovnaný rozpočet, na co se ale použije neuvedený 
přebytek 2,2 mil. Kčs z r. 1991 a zůstatek sdružených ^prostředků také 
cca 2 mil. Kčs? Pouze uvádíte starý způsob rozdělení f inancí podle 
požadovaného účetnictví! Zaujali vás vážení Uvedené položky? Je vám 
jasné koncepční řešení rozvoje města? 

Městu chybí směrný územní plán — jeho novelizace. Bez něho lze 
těžko žádat případné dotace. Chybí jasný, závazný záměr — co, kdy 
a kdo za to zodpovídá. Nestačí pouze myšlená přání. Městský úřad 
je velký kolektiv, má již svůj organizační řád. Každý odbor má své 
kompetence a je za ně také zodpovědný. Je těmto pracovníkům dána důvě-
ra, jsou sami iniciat ivní, nebo plní pouze úkoly? Myslím, že by radě i za-
stupitelstvu odpadlo trapné řešení řady úkolů. 

Věřím, že bude na tyto rozpory odpovězeno. Ať tak, či onak, lepší 
nějaké vysvětlení, než žádné. Cekají nás nové parlamentní volby. Je 
to dobrá příležitost pro posouzení, jak kdo mluví i jedná. Chybu člověk 
může udělat, ale stejnou pouze jednou! 
Ledeč n. S., 13. 4. 1992 Ing. Mi loslav Palán 

Pochybuji o čestnosti, 
pochybuji o víře, 
nevěřím tvé upřímnosti, 
je to vskutku k nevíře. 

Tvůj úmysl, že je čestný, 
že to myslíš upřímně? 
Nevěřím t i ! Je to děsný! 
Proč jsou všici proti mně?! 

-sv-

Pochybovačná 
Pochybuji, pochybuji 
o pravosti úmyslu, 
podezřívám, odsuzuji, 
spřádám sítě z nesmyslů. 

Pochybuji, pochybuji 
že oni něco dokáží, 
předem všechno odsuzuji, 
nevěřím té pakáži! 

Ledečské noviny vycházejí j iž po 
Šesté. V šesti číslech (0 — 5) bylo 
ot ištěno celkem 124 příspěvků, 16 
fotograf i í , dvě kresby, t ř i křížovky. 
Všechna čísla jsem redigoval jak 
po stránce obsahové, tak i po 
stránce grafické a gramatické. 
Všechny články jsem byl nucen ve 
svém volném čase minimálně čty-
ř ikrát přečíst, většinu přepsat a 

Slova 
redaktora 
asi polovinu z nich jsem napsal 
sám. P o u z e 5 p ř í s p ě v k ů mě-
lo pol i t ický nádech! Nádech s tak 
různorodým pol i t ickým spektrem, 
že musím s úsměvem odmítnout 
pochyby ing. Palána, pramenící 
snad ze snahy pisatele kdekomu 
kolem sebe navlékat pol i t ické trič-
ko. 

Ledečské noviny jsou vskutku, 
jak z výše uvedených čísel vyplý-
vá, nepol i t ický městský měsíčník, 
to pouze pisatel ve své kr i t ice spo-
juje nespojitelné a pro pocit ukřiv-
děnosti křivdí druhému. 

Pouze nepozorný, vztahovačný a 
neuznalý čtenář, může Ledečské 
noviny nařknout ze zpolit izování 
či tendenčnosti. Vždyť např. článek 
„Kupónová privatizace???", ozna-
čený ing. Palánem za propagačně 
a odborářsky laděný, čerpal většinu 
informací i slovních obratů z 
časopisu PROFIT, t . j. týdeníku 
pro podnikatele II! 

Ani ve druhém, ing. Palánem u-
váděném, rozporu nemohu s pisa-
telem souhlasit. Pouze v případě, 
že nečetl Ledečské noviny č. 0, 1, 
2 a články „Ledečské perspektivy" 
či „Představa o potřebách města", 
lze výtku o nedostatku informací 
při jmout. Redakce Ledečských no-
vin se snaží podávat co nejširší 
spektrum informací, proto jsme ho-
spodaření MO věnovali jen nejnut-
nější prostor, ale budeme se k ně-
mu zajisté v dalších číslech vra-
cet. Po květnovém zasedání Měst-
ského zastupitelstva budeme tepr-
ve moci čtenáře informovat o sku-
tečné výši loňského přebytku a o 
jeho následném použití. Kdo jenom 
trochu sledoval problémy s vyhod-
nocením republikových rozpočtů, 
pochopí, proč nemohl být přebytek 
rozpočtu MU zapracován v březnu 
tohoto roku do předpokládaných 
příjmů 1992. Vždyť tehdy ještě ne-
bylo jasné, jakou částku z ušetře-
ných peněz nám státní správa po-
nechá !!! 

Přes mylná nařčení a určitou za-
ujatost pisatel i za kr i t iku LN dě-
kuj i a nepochybuji o tom, že tisí-
covka čtenářů LN si i bez mého 
komentáře udělá úsudek sama. 

Jako redaktor LN se vynasnažím, 
abych po večerech a o sobotách a 
nedělích, kdy LN bez požadavku 
na honorář sestavuji, si našel čas 
i na samostudium novinářské eti-
ky. Myslím si, že je lepší a etič-
tější l idem věřit, než je neustále 
podezřívat, napadat a urážet. 

Stanislav Vrba 



Svaz důchodců i n f o r m u j e . . . 14.5. DUCH 
(18.00) Úspěšná komedie USA. 
(20.00) 
16.-17.5. BOD ZLOMU 
(20.00) Thriller USA — premiéra. 
(18.00 - pouze 17. 5.) 
19.-20.5. MANIAC COP 2. 
(20.00) Horror USA - premiéra. 
22.-23.5. NOČNÍ MORA V ELM 
(20.00) STREET 2. 

Fredyho pomsta — pre-
miéra. 

24.5. BLÁZNIVÁ STŘELA 
(18.00) Komedie USA - premi-
(20.00) éra. 
27.5. HOOK 
(18.00) Širokoúhlý f i lm USA -
(20.15) premiéra. 
30.5. FRANKIE A JOHNNY 
(20.00) Milostná komedie USA. 

Program k ina 
2.6. ROŠÁDA 

(20.00) Komedie ČSR-Rakousko. 
3.6. KOMANDO 

(18.00) Repríza úspěšného fi lmu. 
(20.00) 
4.6. CORPUS DELICTI 

(20.00) Repríza českého fi lmu. 
5.6. TANGO & CASH 

(20.00) Repríza fi lmu USA. 
7.6. MUŽ S CEJCHEM SMRTI 

(18.00) Vzrušující příběh USA -
(20.00) repríza. 
9.-10.6. PREDÁTOR II. 

(18.00) Premiéra f i lmu USA. 
(20.00) 
11.-12.6. MYS HRŮZY 
(20.00) Širokoúhlý f i lm. 
Změna programu vyhrazena! 

-mks-

Společenská kronika 
70. NAROZENINY 

6.5. František Rauer, Habrek 26 
22.5. Regina Smejkalová, Ledeč n. 

S., J. Fučíka 848 
25.5. Ludmila Vlčková, Ledeč n. 

S., Stínadla 1041 
75. NAROZENINY 
3.5. Marta Jeřábková, Ledeč n. 

S., Lovčen 878 
25. 5. Anežka Žáčková, Ledeč n. S., 

Koželská 211 
80. NAROZENINY 
5. 5. Jiřina Kavková, Ledeč n. S., 

ul. 5. května 1202 
19.5. Anna Radikovská, Ledeč n. 

S., Komenského 317 
26. 5. Vilém Kameník, Ledeč n. S., 

J. Haška 571 
85. NAROZENINY 

2.5. Růžena Franclová, Sychrov 
11 

19.5. Marie Čubová, Ledeč n. S., 
Rámy 462 

SVATBY 
11.4. Miroslav Nekola, Němčice 2 

Jaroslava Jirsová, Ledeč n. 
S. 1039 

18.4. Zdeněk Rajdl, Vlkanov 2 
Irena Holíková, Vlkanov 3 

18.4. Zdeněk Rajdl, Vlkanov 3 
Marie Benešová, Hradec 34 

NAROZENÍ 
27.3. Tomáš Charvát, Obrváň 26 

1.4. Jan Makeš, Sínadla 1064 
2.4. Soňa Vašáková, Ledeč n. S., 

Zd. Fibicha 686 
-mú-

PŘIPRAVOVANĚ AKCE: 
ZÁJEZDY: 
21.5. Mariazell Rakousko 
24.5. Hluboká - Římov (druhá 

největší křížová cesta v Ev-
ropě) 

26.5. Mariazell Rakousko 
3.6. Krkonoše (Vrchlabí, Sv. Pe-

tr, Sp. Mlýn) 
4.6. Český Šternberk (výlet vla-

kem) 
Připravuje se ještě zájezd Karlštejn 
— Průhonice, termín bude upřes-
něn a účastníci budou informová-
ni. Předpokládá se termín 19. květ-
na. 

V červnu bude uskutečněna be-
seda s panem RNDr. Vostatkem o 
problémech s toxikománií, příčina-
mi sebevražd a podobně. 

V domě pečovatelské služby bu-
de uskutečněna beseda o sociální 
péči za účasti představitelů města. 

PRODEJ PRO DŮCHODCE 
Koncem dubna byl v objektu Sva-

zu zahájen prodej některého zbo-
ží pro důchodce. Zároveň si zde 
bude možné objednat i jiné druhy 
zboží dle nabídky. 

SBĚRNA OBUVI - PROČ TOLIK 
ZMATKŮ ? 

Svaz důchodců připravoval ote-
vření sběrny na šestý duben a byl 

Každoročně si při různých výro-
čích vzájemně přejeme zdraví a 
někdy to už považujeme spíše za 
zdvořilostní frázi. Skutečný význam 
zdraví pochopíme vlastně až tehdy, 
když se nám nebo našim blízkým 
přihodí vážný úraz nebo onemoc-
níme. Někdy toto poškození zane-
chává trvalé následky a silně o-
mezuje postiženého člověka. V ta-
kové situaci, do které se může do-
stat každý z nás, je potom potře-
ba pomoci. 

U nás v Ledči n. S. už řadu let 
pracuje organizace Sdružení zdra-
votně postižených občanů — dří-
ve Svaz invalidů. Náplní práce té-
to organizace je napomáhat při ře-
šení pracovních, sociálních a zdra-
votních záležitostí svým členům. 
Zdejší organizace sdružuje přibliž-
ně 150 různě zdravotně postižených 
občanů z Ledče a blízkého okolí. 
Máme zvolený výbor, který činnost 
sdružení řídí a 2krát ročně se 
scházíme na členských schůzích. 
Ty mají vedle pracovní náplně pro 
členy i význam společenský. V na-
ší práci máme podporu Městského 
úřadu a opíráme se i o pochopení 
lékařů a zdravotníků. Snažíme se 
i více spolupracovat s organizací 
ČSČK a místním Svazem důchod-
ců. 

V průběhu roku organizujeme 
pravidelně krátkodobé rehabilitač-
ní pobyty, tzv. rekondice podle 
jednotlivých druhů zdravotního po-
stižení. Loni se konaly dvě týden-
ní rekondice v rekreačním středis-
ku Radost v Dobré u Světlé n. S. 

v jednání s paní Švormovou ze 
Zruče n. S. Dne 3. dubna došel do-
poručený dopis, ve kterém tato 
firma sdělila, že odstupuje od 
předchozí dohody a vrací nepode-
psanou smlouvu s tím, že se jí po-
dařilo sjednat výhodnější podmín-
ky a že se jednání ze strany Sva-
zu prodlužovala. Z tohoto důvodu 
byly prostřednictvím městského roz-
hlasu uveřejněny informace o po-
zastavení sběrny. 

Během víkendu se však podaři-
lo zajistit nového dodavatele, tak-
že sběrna obuvi byla dne 6. dubna 
nakonec přece jen otevřena a bě-
hem prvního týdne převzala 68 pá-
rů obuvi na opravu. 

Sběrna bude otevřena v pondě-
lí od 13-ti do 15-ti hodin, dále ve 
středu a v pátek od 9-ti do 13-ti 
hodin v objektu Svazu. 

Příchod Haškovou ulicí je ozna-
čen. Těšíme se na Vaši návštěvu. 

BUFET V KINĚ 

Od května se zahajuje provoz v 
bufetu kina, kde budou v prodeji 
cukrovinky, sušenky a nealkoholic-
ké nápoje. V letním období se u-
važuje s prodejem i mimo fi lmová 
představení. Jaroslav Brož 

Specializované rekondice organizu-
je přímo naše ústředí v Praze. S 
dalšími rekondicemi, kde zdravot-
ně postižení dostanou návod pro 
svou další životosprávu, počítáme 
i letos v červnu a září. 

Pomáháme našim členům i při 
objednávání různých zdravotních 
pomůcek a poskytujeme i poraden-
ské služby. Je možné bezplatně po-
užít těchto služeb i v okresním 
městě Havl. Brodě. Jedná se o ná-
sledující obory: 
Právní porady — každé první pon-
dělí v měsíci od 16.00 - 17.00 h. 

(JUDr. Málek) 
Sociálně právní poradna — každou 
první středu v měsíci od 15.00 do 
17.00 hod. (M. Lehečková) 
Psychologická poradna — každé 
druhé úterý v měsíci od 15.30 do 
17.30 hod. (PhDr. Veselá) 
Speciálně pedagogická poradna — 
každé první pondělí v měsíci od 
15.30 do 17.30 hod. 

(PeaDr. Neubauer) 
Psychiatrická poradna — každé 
první úterý v měsíci od 15.30 do 
17.30 hod. (MUDr. Radostová) 
Rehabilitační cvičení pro postiže-
né po mozkové cévní příhodě — 
vždy ve čtvrtek od 14.00 hod. 

(MUDr. Čapková) 
Uvedené poradny pracují v míst-

nostech Okresního sdružení zdra-
votně postižených v Havl. Brodě, 
Dobrovského ul. 2915 - tel. 226 14. 
Přijďte mezi nás! 
Výbor místní organizace zdravotně 
postižených v Ledči n. S. 

Sdružení zdravotně postižených občanů 



Odešli navždy . . . 
Ledečské židovské osídlení lze 
•písemně doložit od počátku 17. 

století. Svědčí o tom založení ži-
dovské školy v roce 1604, výstav-
ba synagogy v roce 1606 i zakou-
pení pozemku na založení hřbito-
va roku 1601. Podle soupisu oby-
vatelstva z roku 1724 se dozvídá-
me, že ve městě žilo 65 občanů 
židovského vyznání. Byli to pře-
vážně obchodníci, nechyběli mezi 
nimi však i schopní řemeslníci, 
kteří svou prací sloužili celému 
městu. Mezi nejznámější z této ko-
munity lze zařadit paní Marii Her-
mannovou, matku světově proslulé-
ho hudebního skladatele a dirigen-
ta Gustava Mahlera. Velikost ko-
munity se během let výrazně ne-
měnila. Její zánik přinesla němec-
ká okupace naší republiky. 9. čer-
vna 1942 byli ledečtí židé přinu-
ceni opustit město, které jim bylo 
domovem. Na cestu, ze které pro 
žádného nebylo návratu, se vydali: 

Kolem nás je mnoho pozoruhod-
ných jevů, aí už jsou to některé 
přírodní jevy, na které jsme si 
zvykli a už nás neudivují, nebo 
podivné události, při kterých nám 
mnohdy běhá mráz po zádech. 

Jedna taková událost se stala na 
Lipnici v roce 1811. Student Jan 
Slavík z Trojovic se procházel, teh-
dy ještě ve svém rodišti, oborou 
a v ruce držel dubovou ratolest. 
Měl starosti, protože se chtěl stát 
knězem a neměl peníze na studia. 
Náhle před sebou spatřil šlechtice, 
který se Jana vyptával na jeho trá-
pení. Student se mu svěřil a ne-
známý vyndal tobolku plnou peněz 
a dál ji Janovi. Za ni však žádal 
podivný přílib: Až bude Jan v Lip-
nici farářem, oddá ho s jeho snou-
benkou. Na potvrzení si ještě vzal 
od studenta dubovou větvičku a 
pak zmizel. 

Jan Slavík vystudoval bohoslo-
vectví, byl vysvěcen a působil ja-
ko kněz v Trhové Zahrádce u Led-
če. 

V té době zemřel na Lipnici tam-
ní farář. Na radu svého představe-
ného zažádal Jan Slavík o uvolně-
né místo. Proti jeho očekávání by-
la tato žádost vyřízena kladně. 

Veliká a náročná farnost přiná-
šela Slavíkovi mnoho vypětí. Čas-
to se stávalo, že sedal k úředním 

Arnošt Bauer, Ema Bauerová, Mi-
roslav Bauer, Jakub Beer, Antonie 
Beerová, Věra Beerová, Alena Bee-
rová, Robert Bondy, Eliška Bondy-
ová, Vojtěch Freud, Marie Herman-
nova, Olga Kalbová, MUDr. Josef 
Lustig, Františka Lustigová, Věra 
Lustigová, Hana Lustigová, Berta 
Macounová, Rudolf Moravec, Ar-
noštka Moravcová, Arnošt Mora-
vec, Božena Steinová, Eliška Mo-
ravcová, Leontina Moravcová, Rů-
žena Moravcová, Otto Nettel, Irma 
Nettelová, Pavel Nettel, Jiří Net-
tel, Bedřiška Pentlárová, Josef 
Reich, Karel Reich, Terezie Reicho-
vá, Pavel Reich, Isidor Schleissner, 
Ida Steinerová, Otto Steiner, Ing. 
Otto Steiner, Otto Stutz, Irma 
Stutzová, Marie Stutzová, Max 
Turnovský, Ema Turnovská, Hana 
Turnovská, Leopoldina Veselá, Mar-
t in Weiser. 

Smutnou skutečností je, že mezi 
nimi byla i dvě desetiletá děvčát-
ka. 

listinám pozdě v noci. A tu se mu 
připomněla stará událost. 

Bylo to také na jaře, když ně-
kdo uprostřed noci zabušil na ok-
no a žádal o svatbu. Toto se opa-
kovalo i druhý den. Třetí den rá-
no požádal mladý farář kostelní-
ka, aby s ním přes noc zůstal na 
faře. Když se tajemný výjev opa-
koval i po třetí, vypravili se do 
kostela. Kostelník otevřel dveře do 
kostela, ale sotva kněz vešel do-
vnitř, samy se zase zavřely a kos-
telník zůstal venku. Viděl, jak se 
chrám rozzářil, slyšel zvuk varhan, 
ale neměl odvahu někoho přivolat. 

V kostele bylo mnoho lidí, niko-
ho z nich Slavík neznal; i jejich 
oblečení bylo zastaralé. Přistoupil 
k oltáři, kde stáli snoubenci. Žení-
cha poznal, na kabátě měl svěží 
dubovou ratolest. S rozechvělými 
pocity je oddal. V tom okamžiku 
začaly cimbály na radnici odbíjet 
hodinu po půlnoci. Náhle zhasla 
světla a všichni zmizeli, hosté i 
novomanželé. 

Od té doby byl kněz zasmušilý 
a stranil se lidí. Skoro slepý ode-
šel na odpočinek. Zemřel v Toce 
1872 a je pochován na hřbitově 
sv. Antonína na Lipnici. 

Pavlína Mašková, 
II. B gymnázium Ledeč n. S. 

Na snímku: 
Klempířská dílna na rohu Havlíč-
kovy ulice patřící F. Steinerovi. 
Jeho manželka Ida se synem Ottou 
zahynuli v koncentračním táboře. 

František Pleva 

MAJITELÉ AUTOMOBILŮ 

L A D A a V O L H A 

Praskla Vám membrána 
ventilu topení? 

Jezdíte bez topení, nebo 
naopak topíte stále, 

protože nemůžete sehnat 
nový ventil? 

N e z o u f e j t e ! 

Váš neopravitelný ventil 
opraví 

ING. VÁCLAV ZAVŘEL, 
Stínadla 1088 

584 01 Ledeč nad Sázavou 
tel.: 0452 -2521 
po 17-té hod. 

Opravený ventil umožňuje 
plynulejší regulaci při 

malých výkonech topení. 
(Venkovní teplota cca 

10 st. C) 

Každá další případná oprava 
je již podstatně levnější. 

Poskytuji záruku 6 měsíců. 

Opravené ventily zašlu na 
dobírku. 

K 50. výročí odvlečení příslušníků židovské komunity z našeho 
města uspořádá Sdružení pro ochranu památek Ledečska a nábo-
ženská obec Církve československé husitské pod patronací Měst-
ského úřadu v Ledči n. Sáz. P I E T N i S H R O M Á Ž D Ě N Í . 

Shromáždění se uskuteční v neděli 7. Června 1992 v 15 hodin 
v Husově sboru. 

Skladby A. Dvořáka, R. Schumana, Belliniho, Michny a G. Ma-
hlera přednesou studenti pardubické konzervatoře. Svou účast 
přislíbil i vrchní kantor pražské židovské obce pan Viktor Feuer-
licht. 
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