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Akciová společnost KOVOFINIŠ 
Ledeč n. S. vzniklá na základě pri-
vatizačního projektu 5. května 1992 
zaměstnává v současnosti 1328 za-
městnanců. Z původního státního 
podniku s 2100 zaměstnanci dnes 
už zbyl jen majetek s nedořešený-
mi restitucemi (v i ly) . Z podniku 
se tot iž k 1. 10. 1992 vyděli ly dvě 
divize — 02 Zahrádka, která byla 
prodána společnosti EST, s. r. o. 
a 04 WAP, jejíž majetek získala ve 
veřejné soutěži společnost LECOM, 
s. r. o., výrobu WAP ale nadále 
zajišťuje společnost RALCO, s. r. 
o. Ta si v areálu a. s. KOVOFINIŠ 
pronajala výrobní prostory. V pro-
nájmu zde již delší dobu působí i 
společnost KOWA, s. r. o. 

KOVOFINIŠ štíhlejší 
Kromě těchto, s a. s. KOVOFI-

NIŠ spolupracujících firem, vznik-
la za poslední dva roky v našem 
městě řada společností konkurenč-
ních, jako jsou GALATEK, v. o. s., 
HARD, v. o', s., EKOL, s. r. o., kon-
sorcium DATEL, GLOST, s. r. o., 
LECOM, s. r. o., AQUACOMP, s. 
r. o. a INEPOS, s. r. o. 

Zde se realizuje a nachází zamě-
stnání řada bývalých pracovníků z 
KOVOFINISE, kteří našli odvahu 
mateřský ipodnik opusti t , ať už z 
důvodů nespokojenosti s děním v 
KOVOFINIŠI, nebo pro vidinu vyš-
ších výdělků. Tímto způsobem sice 
renomovaný a donedávna i mono-
polní podnik zeštíhlel, ale záro-
veň utrpěl i nenahraditelné ztráty. 

Samovolné i cílené odtučňování 
by se mělo v příštím roce zasta-
v i t na počtu 1080 zaměstnanců. 

Své si, doufám, k další činnosti 
a. s. KOVOFINIŠ a k jeho „štíh-
lost i" řekne první valná hromada 
akcionářů, která se sejde zřejmě 
počátkem roku 1993. -sv-
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S a m o s p r á v a v p o l o č a s e 
Před dvěma lety 24. listopadu 1990 proběhly v celé ČSFR komunální 

volby, ve kterých si občané volili na čtyři roky svoje zástupce do obec-
ních zastupitelstev. V Ledči nad Sázavou bylo tehdy ze čtyř volebních 
kandidátek zvoleno celkem 21 poslanců ve složení 10 členů koalice OF, 
ČSL a ČSS, 6 nezávislých kandidátů a 5 poslanců za KSČM. Během 
dvouletého působení v městském zastupitelstvu došlo k rozdělení vítězné 
koalice na 4 členy ČSL, 1 člena ČSS, 2 členy ODS a 3 poslance za za-
niklé OF. Individuální přístup proto v ledečském MZ převládá nad 
stranickým, přijatá usnesení jsou povětšinou kompromisem či vítězstvím 
přesvědčivější argumentace či lepší znalosti legislativy. 

Jak se v této změněné situaci plní volební programy? Obtížně, přes-
tože si jednotlivé body volebních programů byly v mnohém podobné! 

Příčinu lze hledat ve způsobech vedení volební kampaně, ve které 
v podmínkách malého města, kde jeden na druhého ví téměř vše, byly 
mnohdy použity nepříliš čestné prostředky i pomluvy, a tak dodnes 
na místo spolupráce vládne v našem MZ zbytečně nedůvěra. 

Mnohý z nás se v této neutěšené situaci staví do pozice jediného 
spravedlivého, některé již věčné půtky unavily, někteří naopak zvedají 
hlavy. Celostátní politické vření, neupřímnost a nejistota se také od-
ráží i v našem počínání. 

A přitom by nám, páni konšelé, stačilo tak málo: 
Hezká slova „obnovení důvěry mezi lidmi, otevřeností, čestností, zdvo-

řilostí v jednání a smyslem pro povinnost" a „dodržování demokratic-
kých principů", kterými začínal a končil jeden z volebních programů, 
naplňovat v praxi a na škaredá slova a činy zapomenout. 

Skutečná samospráva obce, která nahradí dosavadní přerozdělovací 
principy, nás totiž v druhém poločase díky novému daňovému systému 
teprve čeká. Stanislav Vrba 

. . nesem vám noviny a přání šťastných a veselých vánoc 



Jak jsme vás informovali 
V roce 1992 vyšly Ledečské no-

viny celkem 12X. V dvanácti čís-
lech prvního ročníku jsme zveřej-
ni l i : 
193 článků 
11X Informační servis 
12X Společenská kronika 
12X Program kina 
20X Inzerce 
34X Fotografie 
12X Doprovodný text 

6X Představujeme 
5X Kresba 
3X Křížovka 
V Informačním servisu bylo po-

dáno 85 krátkých informací, ve-
směs citací zápisů z městské ra-
dy, či krátkých sdělení. 

iKromě redaktorů, kteří do Le-
dečských novin př ipravi l i celkem 
120 článků, byli nejpilnějšími do-
pisovateli: 

J. Brož za SD CR 11X 
RNDr. M. Vostatek 11X 
Jan Fulín 5X 
starosta 5X 
M. Zajícová DDM 4X 
Kubistová MU 4X 

V 193 článcích se objevila tato 
tematika: 
30 — zprávy z radnice (MZ a MR) 
29 — městské zajímavosti 
14 — historie a výročí 
12 — kr i t ické postřehy 
11 — činnost Svazu důchodců 
10 — sdělení redakce 
8 — sdělení MU (jednotí, odborů) 
7 — hospodaření MG 
7 — zdravotnictví 
6 — vyhlášky a zákony 
6 — informace MKS • 
6 — sport 
6 — fejetony, povídky, zamyšlení 
5 — veřejné dění (polemika) 
5 — sdělení starosty a zástupce 
4 — ekologie 
4 — školství 
4 — činnost Domu dětí a mládeže 
3 — převzaté články 
3 — činnost Junáků 
3 — policie 
2 — recenze 
2 — průzkum prodejen 
2 — Komerční banka 
2 — okresní shromáždění 
1 — poesie, anonym 

Z uvedené bilance vyplývá, že záměr, se kterým se Ledečské noviny 
v nultém čísle představily občanům, t . j. poskytovat rozličné informace z 
veřejného života ve městě a vydávat pravidelný nepoli t ický městský 
měsíčník, jsme se snažili naplnit a v této snaze hodláme pokračovat 
i v příšním roce. -sv-

Odlučovače popílku 
Od začátku l istopadu probíhá na 

kotelně čp. 782 ve Fibichově ulici 
především nájemníky z nejbližšího 
okolí očekávaná montáž odlučova-
če popílku. Montáž provádí výrob-
ce zařízení ZVVZ a. s. Milevsko. 

Celá akce měla být zahájena v 
září letošního roku. Při stavební 
přípravě ze strany ZVVZ Milevska 
byly zjištěny značné nedostatky v 
projektové dokumentaci, kterou vy-
pracovalo dnes již neexistující pro-
jekční středisko v Českých Budě-
jovicích. ZVVZ na vlastní náklady 
zpracovalo dodatek k projektu a 
zaj ist i lo výrobu potřebných dílů. 

Montáž odlučovačů popílku bude 
probíhat za provozu kotelny tak, 
aby nedocházelo v dodávce teplé 
vody a CIT k větším omezením. 

Zařízení by mělo být uvedeno do 
provozu \po provedených nátěrech, 
izolacích, signalizaci a uzemnění 
do konce roku 1992. Současně by 
měla být dokončena stavba výta-
hu a sila na škváru. 

Služby města 

Potřebujete zhotovení 
obyčejných i luxusních 

brýlí, 
jejich opravy a úpravy, 

popřípadě zakoupení 
doplňků, jako jsou závěsy, 

pouzdra, lupy, prozory, 
dioptrioké poloviční — čtecí 
brýle, brýle na počítač atd.? 

Navšt ivte 

Oční optiku 
v Hlaváčově ul. čp. 561 

(nad pol ik l in ikou). 
Otevřeno jako oční oddělení: 
každé pondělí a sudá středa 
8.15-12.00; 13.00-15.00 
Jsme schopni objednat jaké-
kol iv věci z dovozu (daleko-
hledy, mikroskopy, odlehče-
ná skla) dle Vašeho přání. 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 

O p t i k 
M. Lamberský, 
Hlaváčova 561, 

Ledeč nad Sázavou 

r e k l a m n í n á p i s y -
a značky ze samolepicí fólie 

na firemní označeni aut, výlohy, reklamní panely, stroje, 
autobusy, značky, pro Interiéry, aranžéry, výtvarníky aj. 
DATEXT, S á z a v s k á 5 8 3 r 5 8 0 0 ± H a v l í č k ů v Brod 

• Prodej domu č. 79 v ul. Čecho-
vě, který MZ schválilo v květnu t. 
r., se dosud neuskutečnil. Majitel-
kou 1/6 domu je totiž nezletilá o-
soba, za kterou může dát sóuhias-
k odprodeji jedině soud. Předběž-
nou smlouvu o budoucí kupním 
smlouvě uzavřel MO S panem Po-
lákem, majitelem tiskárny. 
• Z rozhodnutí MZ byl odsouhla-
sen pronájem bývalé mototechny 
paní Bačkovské, která zde hodlá 
zřídit prodejnu hospodářských pře-
bytků a potřeb, t. j. výpěstků ovo-
ce, zeleniny, semen, sazenic, hno-
jiv, nářadí i drobné mechanizace. 
• Budova Spořitelny čp. 69 na 
Husově nám. bude se souhlasem 
MZ prodána České spořitelně a. s. 
za částku 7 mil. Kčs. V první eta-
pě zamýšlí kupující obnovit fasá-
du domu, následně zvolit vhodněj-
ší způsob vytápění, upravit interi-
ér provozních prostor, vše po po-
radě s odborníky. 

Česká spořitelna a. s. pamato-
vala ve svém privatizačním projek-
tu i na města a obce. Po skonče-
ní privatizace se naše město sta-
ne majitelem slušného podílu ak-
cií této a. s. 

Informační servis 
+ Od 1. 1. 1993 se z rozhodnutí 
MR irozšiřuje počet pracovníků na 
MU o právníka. Do této funkce 
hodlá nastoupit JUDr. Jambricho-
vá, íkteré MZ 1. září odsouhlasilo 
odprodej domu čp. 91 ina Mizerově. 
• Město Ledeč n. S. se společně 
s městy Světlá n. S., Chotěboř, 
Čáslav, Jihlava a Havl. Brod sta-
lo zakládajícím členem a. s. CDW 
se sídlem v H. Brodě, která za 
80-ti % účasti zahraničních part-
nerů bude zajišťovat likvidaci od-
padu reciklací a spalováním. Stav-
ba za cca 450 mil. Kčs bude situ-
ována v Havlíčkově Brodě a vzhle-
dem ke zvolené technologii likvi-
dace nebude mít negativní dopad 
na životní prostředí. Podíl našeho 
města v a. s. CDW bude činit 2 
procenta. 
• Pro značné časové zaneprázdně-
ní odstoupil z redakční rady Le-
dečských novin RNDr. E. Doubek. 
Novým členem redakční rady se z 
rozhodnutí MR stala paní Jiř ina 
Kubistová, vedoucí živn. úřadu MU. 

-sv-

Dům 5.56 na prodej 
Město Ledeč nad Sázavou nabí-

zí k odprodeji dům čp. 56, který 
je umístěn v samém centru města 
na Husově náměstí. Dům obsahuje 
dvě bytové jednotky a jeden neby-
tový prostor. 

Zájemci o bližší údaje o pod-
mínkách prodeje se mohou obrá-
tit na ředitele organizace Služby 
města pana Duška (tel. 3361) ne-
bo na paní Vávrovou (tel. 2235). 

Služby města 



Vánoční 
potěšení 

V době, kdy se Josefovi a Marii 
narodil v Betlémě Ježíš, žil v Je-
ruzalémě starec jménem Simeon. 
Bible o něm říká, že byl zbožný, 
spravedlivý a očekával potěšení 
Izraele. 

Lidsky život v kterékoli době 
není snadný. Každý z nás se potý-
ká s bezpočtem problémů a těžko-
stí. Kdybychom se vydali hledat 
jejich příčiny až k počátku,, zjis-
tili bychom, že pramení ze zlého 
činu nebo slova člověka. Nikdo 
nemůže s jistotou říci, že nikdy 
svým slovem nebo činem nezapří-
činil vznik bolesti a trávení něko-
ho jiného. V denním shonu málo 
přemýšlíme o svých slovech a 
skutcích. Proto jsme zaskočeni, 
když vyjde najevo, že jsme byt 
nevědomky zapříčinili něco zlého. 
Všichni se nějakým způsobem na-
cházíme v tísni. Všichni , toužíme 
po změně k lepšímu. Všichni čeká-
me na něco, co potěší naše srdce. 
V tom se podobáme starci Simeno-
novi. Očekáváme však opravdu to-
též co on? 

O vánocích se bude v kostelích 
i mnohých domácnostech opět číst 
text z Lukášova evangelia o naro-
zení Ježíše. Jak mu budeme na-
slouchat? Bude pro nás součástí 
koloritu sentimentální představy 
vánoc, jak jsme si ji v průběhu let 
vytvořili? Či jej budeme chápat 
jako vyprávění, kterému věří jen 
naivní a slabí lidé, neschopní se 
prosadit v tvrdém boji o -přední 
místa ve společnosti? Pravý uži-
tek nám slyšení vánočního evange-
lia přinese, budeme-li jako Sime-
on očekávat potěšení od toho, kte-
rý stvořil nebe na zemi i nás s 
tím určením, abychom na zemi ži-
li v souladu s jeho řádem, života. 

Do ulic BeJéma vjeli těžkooděnci 
sedíce na svých unavených koních 
s kuší a kopím po boku 
měli daleko k nebeským jezdcům 
vědomi si osudu Goliáše 
kryli si svá čela 
masivním měděným krunýřem 
Necháípali nic 
0 původu rybích šupin 
v osiřelých kádích na náměstí 
koberce polámaných jedlových 
a smrkových větviček 
pokrývajících dlažbu 
považovali za maskovací manévr 
1 k vlasatici nad městem 
zůstávali neteční 
Až troj ice klopýtajících postav 

V čem spočívá ono potíšení? 

Ve splnění naduje očekávám roz-
hodující události, k*erá radikálně 
změní naši životní situaci. Ta změ-
na nespočívá v tom, že bychom 
byli okamžitě zbaveni všeho, co 
nás tíží a bolí, Stane se cosi ji-
ného. Do našeho života pronikne 
světlo, které zm^ní naše chápání 
všech věcí, změní naše myšlení i 
způsob života. Tím světlem je Je-
žíš naro~ený v betlémském chlév\ 
Bezmocné dít2. o jehož život usi-
lují mocní světa od jeho naroze-
ní. Toto dítě, v němž Simeon roz-
poznal Zachránce národů, je tím 
očekávaným potěšením darovaným 
lidem jejich Stvořitelem. Toto dí-
tě, které dospěje v muže Ježíše, 
tesaře z Nazaretu, je znamením 
a výzvou všem lidem. Na vztahu k 
němu se i dnes rozhoduje o po-
vstání či pádu mnohých. Proč? Pro-
tože v něm je pravda vrhající jas-
né světlo na náš život. Odhaluje 
nám ho tak, jak jej nejsme sami 
schopni vidět. V něm je nám taJ 

ké nabízena milost, šance k no-
vému životu, přijmeme-li v pokoře 
pravdu, kterou nám ve vzájemném 
setkání ukáže. 

Shledáváš-li, čtenáři, v tomto 
očekávané vánoční potěšení, pak 
je i tobě určena andělská zvěst 
znající vánoční nocí: 

„Nebojte se, hle zvěstuji vám 
velikou radost, která je určena 
všem lidem. Dnes se^narodíl Spa-
sitel, Kristus Pán v'městě Davido-
vě. Toto ti bude znamením: Nalez-
neš děťátko v plenkách, položené 
do jeslí." 

Jsi zván a volán i ty, kdo takto 
neuvažuješ, kdo nevěříš a pochy-
buješ. I ty pojď do Betléma, aby 
ses podíval, co se tam stalo:'Přijď 
a přesvědč se. Jsi očekáván. I pro 
tebe se narodil Ježíš, který je ces-
ta i pravda i život. 

Jan Hálek 

vzburcovala jejich pozornost 
jména 
Kašpar — Melichar — Baltazar 
však neměli v seznamu podezřelých 
Přetěžká je služba 
když 

andělský zpěv nad chlévem 
dráždí jejich absolutní sluch 

když 
ledové reliéfy květů 
stěžují jejich práci 

Důležitou práci ochránců 
klidu a míru štědrovečerní noci 
nasycené zvuky porcování 
těl němých 
K ránu je k smrti vylekaly 
zmrzlé kapří hlavy na smetišti 

HROZBA Z NEBES 
Naší civi l izaci prý hrozí zánik. 

Planetka TUTATIS, asteroid o prů-
měru větším jak jeden kilometr, 
který se pohybuje okolo Slunce po 
křivce podobné dráze Země — se 
má za osm let, zřejmě 26. září 
2000, střetnout rychlostí 100 km za 
sec. s naší planetou. a způsobit 
zde obrovskou katastrofu. 

„Budeme varováni, ale beimoc-
ní!" uvedla prof. Anny -Chan ta l 
Lerasseuer - Regoudová, jedna z ko-
lektivu francouzských astronomů v 
časopise Scientes at Avenir v zá-
ří letošního roku. Další odborníci 
připomínají, že 20X menší,;nitěleso 
(pravděpodobně úlomek ledového 
jádra komety o průměru 50 metrů) 
zcela zničilo v roce 1908 v oblas-
t i sibiřské Tunguzsky neobydlené 
území o rozloze 2000 km2 a v době 
křídové na sklonku druhohor 10X 
větší asteroid dopadem do oblasti 
Mexického zálivu zřejmě způsobil 
globální změnu podnebí a zpečetil 
laik osud dinosaurů a řady živých 
organismů. Další předpovědi hroz-
by z nebes se objevily i z j iných 
zdrojů. 

To svědci Jehovovi, kteří též 
předvídají brzký konec pyšného a 
chamtivého lidstva, nám ve své a-
pokalyptické vizi dávají alespoň 
naději na záchranu v podobě víry 
ve stvořitele, který hrstce pokor-
ných a spravedlivých nabízí zá-
chranu a život věčný. Vyznavači 
této víry se nás, hříšné, proto sna-
ží upozornit na slova Bible a na-
bízejí nám naději na záchranu. 

A do třet ice je tady postoj, vy-
jádřený trefně brněnským písnič-
kářem Slávkem Janouškem v ref-
rénu jeho písně Kometa: 

„Užívejte hříchy světa, blíží se 
kometa . . . " 

Postoj sice amorální, ale mno-
hými po léta preferovaný, ať už to 
byli včerejší materialisté, či dneš-
ní pragmatici. Bezohlednost, ne-
zodpovědnos:, sebevědomá nadu-
toist, honba za majetkem a sledo-
vání vlastního prospěchu jsou mož-
ná pro naši civ i l izaci větší hroz-
bou než planetka Tutat is. Její drá-
hu, je-li skutečně pro nás tak ne-
bezpečná, může za osm let ovliv-
nit například jiný vesmírný pout-
ník. Co však dokáže ovl ivni t lid-
skou chamtivost?! Snad alespoň o 
vánocích budeme k sobě ohledupl-
nější. -sv-

Vánoce v Husově sboru 
24. 12, vánoční vigilie 22.00 

25. 12. Hod boží vánoční 9.00 
27.12. neděle vánoční 9.00 

31. 12. závěr roku 15.00 

1. 1. Nový rok 9.00 

STANISLAV VRBA Vánoční 



SILVESTR 1992 
Informační lavina zasáhla naše 

příbytky. Hrne se na nás z raního 
rozhlasu, ze stránek deníků, z ve-
černí obrazovky. Obvykle zprava, 
občas i zleva, po celý rok na nás 
naráží v nových a nových vinách, 
topíme se v záplavě informací. 
Sdělovací prostředky, přejmenova-
né na masmécí a, to do nás neú-
prosně hustí, že se nezmůleme ani 
na zvolání: „HRNEČKU, DOST!" 

Už ani nestačíme sledovat, kdo, 
s kým, o čem a za kolik, ze sna 
už nešeptáme jména svých mile-
nek, ale nová, donedávna nezná-
má slůvka: 

privatizace, liberalizace, restituce, 
restrukturalizace, recese, lustrace, 
Ilustrace, koalice, opozice, frakce, 
obstrukce, kompetence, konfedera-
ce, samoregulace a manipulace. 

Mozek nám večer co večer vy-
mývají reklamní slogany. 

Už víme, která kachna nedá mi-
krobům šanci, proč nejde vyprat 
bryndáček, proč něco mokré může 

Zaručený recept 
MUŠKÁTOVÝ OŘECH, LATINĚ 

Nux musscata, ovoce stromu v In-
dii rostúcieho, Který ořech jest 
počervenalý, těžký, olejný, tučný, 
takový jest dobrý. Vuoní svú má 
moc posilňovati vnitřně udy, hor-
kosti zahřievati. U víně vařený a 
pitý studenost žaludka, jater, střev 
zahřievá, mozk posilňuje, rému su-
ší. Muškát, kubéby, zázvor, kadid-
lo bielé, mastix zřezati a smiesiti, 
to na noc zapíjeti. Zbytečnosti v 
hlavě vodnaté žiérá i hlavy poleh-
čuje a bolest ukládá. Prsy čistí, 
kašel z rémy suchý hojí. 

Muškát má v sobě trpkost a tu 
úplavici z nastuzenie žaludka za-
stavuje, žaludek sílí, povětrnosti 
rozptyluje. 

Smrad z úst odjímá, tvář čistí, 
zrak ostří, slezinu ztenčuje, jater 
posilňuje, moče projímá, zástavy, 
tracení brání. Kto má hlavu suchu 
i mozk suchý a v očích horkost, 
ten nepoužívaj jeho, nebo velmi vy-
sušuje a sen odjiemá. Olej též z 
muškátu muož se dělati jako z 
mandluov. Tvář tiem olejem ma-
zati — čistí, poškvrny stierá, vrás-
kom dělati se nedopouštie, mla-
distvú tvář dlúho bez šedin za-
chovává. Okolo očí pomazovati se 
jím — zrak ostří a slepotu i po-
šlost zahání. 
Jan Černý: 
Knieha : lékařská, kteráž slově her-
bář aneb zelinář. (r. 1517) 

KDO NEČTE 
LEDEČSKĚ NOVINY 

. . . Ví KULOVÝ ! 

být tak suché, proč si stačí vlasy 
umýt a jít, proč vložky ALWAYS 
PLUS jsou prostě super. 

Když po dlouhém dnu večer se 
sejdem, kávu DOUWE EGBIRTS 
budeme společně pít, vychutnáme 
si tu pravou svěžest, ten zážitek z 
vůně, neboť jen silní poznají kva-
l i tu. A konečně díky převratnému 
mikroabsorbéru a pomocí Arielky 
pronikneme až k samotnému vlák-
nu. Samozřejmě bez namáčení. 

. . . Blbneme dočista do cista. 

Ale teď je tu něco nového, to tu 
ještě nebylo: SILVESTR 1992 -
poslední v Československu! Je sil-
ný i při takovéhle špíně! 

Poslední dén v roce, den šprýmu 
a veselí, den, kdy zářící obrazovku 
nahradí rozesmáté tváře juchají5 

cích přátel. Při skleničce vínka o-
slavujeme příchod nového roku a 
loučíme se s tím starým, s posled-
ním rokem federace. 

A zíráme a zíráme. -sv-
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• Ledečtí pacienti a hypochondři 
jdou do privatizace. Jimi vypra-
covaný privatizační projekt před-
pokládá bezúplatný převod všech 
neduhů a nemocí na město. V pod-
nikatelském záměru zamýšlejí účto-
vat lékařům svoje choroby. Za je-
den bod, rovnající se 1 °C tělesné 
teploty, budou požadovat 0,45 až 
0,65 násobek hodinového příjmu 
lékaře. 
• V nemocnici Háj budou moci 
od 1. 1. 1993 pracovat pouze ty 
zdravotní sestry, které mají po le-
tošní mzdové přestavbě šestky. Až 
doposud jsme mohli v slušivých 
modrobílých stejnokrojích obdivo-
vat trojky — čtyřky, v nejhorším 
případě i nulky. Z šestek, a nedej 
bože i sedmiček, však jde strach. 

• Po neúspěšném pokusu přeško-
lit učitele ruského jazyka a poli-
tické ekonomie na učitele anglič-
tiny a manažérství se nabízí nová 
možnost využití jejich pedagogic-
kých schopností. Do škol vstupují 
nové předměty: Slovenský jazyk, 
Sexuální výchova a Reklamní slo-
gany. 

Nevážně - vážně? 
aneb Na každém šprochu... 
• Výstavbu městského metra hod-
lá po jarním tání zaháji t MU Le-
deč. Trasa, využívající odkrytých 
topných kanálů, povede od kotel-
ny v M. Majerové do ulic Z. Fibi-
cha a B. Němcové. Konečná a vo-
zové depo se plánuje v restauraci 
„U kozla". 

• S chátráním Ledečského hradu 
je konec. Státní lesy v rámci pri-
vatizace se za pomoci kapitálo-
vých injekcí rozhodly přebudovat 
areál na Museum lesního porostu 
v CR a správu hradu předat Řádu 
zchudlých lesníků. 

• -Městská rada v Ledči n. S. roz-
hodla rozšířit počet pracovníků MU 
o tiskového mluvčího, který bude 
uvádět na ipravou míru stanoviska 
a názory otištěná v regionálním 
t isku jejími vlastními členy. 

• Správní rada největší ledečské 
společnosti přijala opatření zabra-
ňující zaměstnávat rodinné přísluš-
níky zaměstnanců konkurenčních 
firem. Za konkurenci byly označe-
ny: 
Pečovatelská služba, Kovárna, Půj-
čovna a Komunální služby. 
• Ledečtí podnikatelé objevi l i no-
vé Eldorádo v oblasti Povrchových 
úprav. Tato oblast, v miinulosti již 
mnohokráte probádaná, láká i dnes 
různé dobrodruhy, soudruhy a zla-
tokopy. V údolí Sázavy tak vznik-
la desítka osad, rýžovišť a společ-
níků hledajících v jednom řečišt i 
těžké kovy pro svoji obživu. 

+ Redakce Ledečských novin za-
vádí pro své čtenáře novou službu. 
Na místo inzerce bude za úhradu 
zveřejňovat sousedské nadávky a 
pomluvy dle libosti jejich autorů. 
Tím bude zajištěna čtivost a ná-
vratnost Ledečských novin. -sv-



70. NAROZENINY 
13. 12. Jarmila Suchardová, Ledeč 

n. S., Hrnčíře 521 
15.12. Antonín Kovařík, Ledeč n. 

S., Ke Stínadlům 557 
27.12. Vladimír Veleta, Ledeč n. 

S., 28. října 400 

80. NAROZENINY 
19.12. Emanuel Bártl, Ledeč n. S., 

Ke Stínadlům 555 
23.12. Anežka Novotná, Ledeč n. 

S., Zoufalka I, 1025 
29.12. Růžena Tůmová, Ledeč n. 

S., Hlaváčova 493 

85. NAROZENINY 
17.12. Josef Brzoň, Ledeč n. S.( 

28. října 548 

90. NAROZENINY 
22. 12. Viktor Kočár, Ledeč n. S., 

Husovo nám. 58 

S p o l e č e n s k á kronika 
SVATBY 
31. 10. Jan Franci, Kynice č. 4 

Radka Hrdličková, Vrbka 13 
7.11. Antonín Gažák, Kralupy n. 

Vltavou 1038 
Iveta Hanáková, Ledeč n. 
S., čp. 640 

7.11. Petr Pechanec, H. Brod č. 
2861 
Jana Husáková, Ledeč n. 
S., Z. Fibicha 782 

21. 11. Jaromír Janata, Jiřice 2 
Hana Janečková, Ledeč n. 
S., 1119 

28.11. Roman Hamajda, Humpolec 
Soňa Zelená, Cíhošť 12 

28.11. Pavel Doležal, Ostrov 37 
Andrea Lahodová, Brno 

28.11. Miloš Hrinda, Ledeč n. S. 
535 
Vlasta Pazderová, Ledeč n. 
S. 535 

NAROZENÍ 

23.10. Veronika Uhrová, Ledeč n. 
S., M. Majerové 874 

23. 10. Klára Mašková, Ledeč n. S., 
Stínadla 1062 

29.10. Kristina Forstová, Ledeč n. 
S., B. Němcové 752 

29. 10. Vít Chadim, Ledeč n. S., 
Zoufalka II., 977 

11.11. Petr Havlíček, Ledeč n. S., 
Z. Fibicha 677 

12.11. Jakub Vocílka, Ledeč n. S., 
Pod skalkou 1188 

19.11. Jana Nechvátalová, Ledeč 
W. S., Na Sibiř i 386 

ZEMŘELI 

21.10. Eva Písková (r. 1937) 
Ledeč n. S., Stínadla 1041 

26.10. Anežka Janečková (r. 1914) 
Obrvaň 11 

1.11. Marie Pořízková (r. 1903) 
Ledeč, Nad internátem 1120 

5.11. Marie Srnská (r. 1905) 
Ledeč n.. S., Mlýnská 148 

17.11. Jaromír Brabec (r. 1950) 
Habrek 54 

27.11. Věra Heroutová (r. 1930) 
Ledeč n. S., Hlaváčova 554 

- m ú -

FIT Centrum na internátě SOU 
V l istopadu t. r. bylo v prosto-

rách Domova mládeže na Střed-
ním odborném uči l išt i strojírens-
kém v Ledči n. S. zpřístupněno ve-
řejnosti nové tělovýchovné zaříze-
ní FIT CENTRUM. Akce, jejíž ná-
klady přesahují 500 t isíc Kčs, za-
počala výstavbou sauny již v do-
bě, kdy SOU bylo ještě součástí 
s. p. KOVOFINIS, který také tuto 
akci z počátku f inancoval. Během 
výstavby sauny došlo k osamostat-
nění SOU a jeho vedení se roz-
hodlo k započaté sauně dobudovat 
i posilovnu a sociální zařízení tak, 
aby zde vzniklo ucelené centrum 
poskytující komplexní péči. Nákla-
dy na stavební úpravy proto do-
sáhly výše cca 370 t is. Kčs a té-
měř stejnou částku stálo vlastní 
vybavení a úprava Interiéru. Před 
zahájením provozu nabídlo vedení 
SOU místním f irmám a inst i tucím 
přednostní a zvýhodněný přístup* 
do areálu FIT CENTRA formou 
permanentních vstupenek za pod-
mínky, že přispějí f inančně na do-

končení stavby. Této nabídky vy-
užily z věsších firem pouze INTEX 
a OVEX, za což jim touto cestou 
děkujeme. Z nezájmu ostatních 
jsme byl i rozčarováni. 

O to příjemnějším překvapením 
však pro nás byl po otevření FIT 
CENTRA přístup a zájem veřejnos-
t i . Od 16. l istopadu slouží FIT 
CENTRUM částečně pro výuku tě-
lesné výchovy žáků SOU, částečně 
jako služba ledečské veřejnosti a 
občanům velého regionu. 
Provozní doba FIT CENTRA: 
Po, St, Pá od 14.45 do 22.00 
Ut, Ct, So od 7.45 do 22.00 
Ct sauna ženy od 16.00 
Čt sauna muži od 16.00 
Poslední návštěvník přichází ve 
20.00 hodin. 

Kdo máte zájem o regeneraci u-
naveného organismu v příjemném 
prostředí, kdo chcete pečovat o 
svůj vzhled a své zdraví, neváhej-
te. Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Vedení SOU 

Hodnocení zájezdové činnosti v roce 1992 
Letošní rok začal lednovým zá-

jezdem do Hudebního divadla v 
Karlině a končil návštěvou Národ-
ního divadla dne 7. l istopadu. 

Během roku byly vypraveny zá-
jezdy do Mariazellu a Melku. Dvou-
denní zájezd na Krimellské vodo-
pády s návštěvou Kutzbilu. CeJkem 
do Rakouska bylo vypraveno sedm 
autobusů za stpj)luúčasti cestov-
ních kanceláří ČEDOK a BUT -
tour ist z Havlíčkova Brodu. 

Dále to byly kombinované zájez-
dy na Šumavu s návštěvou Chá-
mu v Bavorsku, Opočna s návště-
vou Klodska a Vamběřic v Polsku, 
Třeboně s návštěvou Gmiindu v 
Rakousku. 

V tuzemsku to byly zájezdy do 
Římova, Krkonoš, na Karlštejn za 
veliké účasti členů Svazu a orga-
nizací Golčův Jeníkov a Humpo-
lec. 

Dále to byly vycházky do okolí, 
a sice na hrad Český Šternberk, 
na hrad Lipnice a do sklářské hu-
tě JAKUB v Tasících. 

Pro příští rok vycházíme z po-
znatků získaných z jednodenních 
zájezdů, kdy únava na zpáteční 
cestě bývá veliká. Připravujeme 
zájezd na čtyř i dny s ubytováním 
v Insbruku. Na cestě tam byla za-
řazena prohlídka Salzburgu, výjezd 
do Vadúzu, případně Kostnice, pro-
hlídka líisbruku a jeho okolí. Na 
zpáteční cestě je plánována návš-
těva KAPRUNU, včetně výjezdu na 
ledovcová pole s vodními nádrže-
mi a elektrárnou. 

Naším přáním ,je, aby spokoje-
nost účastníků zájezdů byla mini-
málně taková, jako loni. 

J. Brož 



Josef Mikuláš Ryba 
„Černá noc tlačí se na okna a 

poslouchá, zlaté hvězdy přestaly 
na obloze mrkat a poslouchají, 
měsíc se zastavil nad kostelní vě-
ží, lesy se ztišily a všechno po-
slouchá úžasně krásny Agnus vá-
noční mše, kterou složil Jakub Jan 
Ryba, rožmitálský kantor a kterou 
dnes poprvé hrají v klenčském 
kostele. Ani nejslavnější opera svě-
ta nebyla nikdy hrána s větším 
nadšením a poslouchána s větší 
láskou a obdivem než tato prostič-
ká hra náboženská. Zpěváci i hu-
debníci i posluchači tvořili jeden 
celek. Svaty zápal je všechny ro-
zehřál, roztavil, takže splynuli v 
jedno a dali se unésti citem do 
nadpozemských světů předtím ni-
kdy netušené krásy a blaženosti..." 

Tak píše o Rybově Vánoční mši 
Jindřich Šimon Baar v jedné ze 
svých knih z Chodska. Však od 
těch dávných dob se tato skladba 
rožmitálského učitele, skladatele a 
literáta stála neodmyslitelnou sou-
části českých vánoc. 

1 k nám do Ledče míří stopy ro-
du tohoto rožmitálského génia. Ja-
kub Jan Ryba měl tři dcery a čty-
ři syny, kteří se dožili dospělého 
věku. Jednomu z jeho synů, oční-
mu lékaři Josefu Arnoštu Ryboví, 
se narodil 9. 6. 1852 v Praze syn 
Josef. Ten se stal později vojen-
ským lékařem a sloužil v Bosně, 
Josefově a Krakově jako štábní 
lékař. V roce 1918 se přihlásil do 
vznikající československé armády. 
Jozději odešel do důchodu a pře-
stěhoval se z Vídně do Ledče. Zde 
žil do roku 1920 v Horní Ledči v 
Thunovském letohrádku. 

Josef Mikuláš Ryba, vnuk zná-
mého skladatele, zemřel svobodný 
v Ledči nad Sázavou dne 9. 7. 
1929. Byl převezen ke zpopelnění 
do Prahy, kde byl také pohřben. 

František Pleva 

Sdružení pro ochranu památek 
Ledečska uspořádá v neděli 27.12. 
1992 v 15 hodin v kostele sv. Petra 
a Pavla v Ledči nad Sázavou 

Vánoční koncert 
V programu vystoupí posluchači 

Pardubické konzervatoře, se kte-
rými spoluúčinkuje dětský chrámo-
vý sbor. Na programu jsoU díla 
W. A. Mozarta, Antonína Dvořáka, 
Bohuslava Mar t inů a dalších au-
torů. 

Výtěžek koncertu bude věnován 
na opravu ledečských památek. 

-fp-

(Na snímku Josef Mikuláš Ryba 
jako štábní lékař.) 

Slavná Vánoční mše Jana 
Jakuba Ryby zazní o letoš-
ních vánocích v ledečském 
chrámu sv. Petra a Pavla. 

V podání chrámového or-
chestru a pěveckého sboru 
bude uvedena při mši svaté 
o půlnoci 24.12.1992, na Hod 
boží vánoční v 8.30 hodin. 

Poděkování 
Rády bychom poděkovaly rodině 

Maštáíkových a panu Zemkovi, že 
umožnil i studentům gymnázia a 
žákům základní školy nastudovat 
u nich doma náročné provedení 
pohádek „Sněhurka a sedm trpas-
l íků" a „Perníková chaloupka" . Ty-
to pohádky potom předvedli v ma-
teřské škole I dětem, jej ich rodi-
čům, sourozencům a ostatním hos-
tům. 

Naše děti zaujatě sledovaly děj 
pohádek doprovázený velkými kres-
bami, přednesem, ale hlavně zpě-
vem a hrou lna klavír. 

Obdivujeme nadšení celého sou-
boru přinášet potěšení nejen sobě, 
ale i druhým. 
Učitelky MŠ I 
Komenského ul. 
Ledeč nad Sázavou 

PROSINEC 1992 

16.12. VYSOKÁ HRA PATRIOTŮ 
(17.30) Světový h i t roku 1992. 
(19.30) Špionážní akce CIA. 
17.12. DON GIO 
(19.30) Hororový příběh. 
20.12. WAYNEŮV SVĚT 
(17.30) Fi lmový h i t roku 1992. 
(19.30) Bláznivá komedie USA. 
25.-26. 12. GRAND CANYON 
(19.30) Láska prot i násil í . 
27. 12. DVOJČATA 
(19.30) Fi lmová komedie USA. 
28.12. ŽHAVÉ VÝSTŘELY 
(17.30) Dobrodruž. komedie USA. 

Program kina 
LEDEN 1993 

1.1. GET BACK 
(19.30) Fi lm o Beatles. 
2.-3. 1. LUCKY LUKE 

(19.30) Westernová komedie. 
(17.30) — pouze v neděli. 
5.1. PŘICHÁZÍ SATAN 

(19.30) Americký thr i l ler . 
7.1. MANŽEL KADEŘNICE 

(19.30) Francouzská komedie. 
10.1. BLÁZNIVÁ KOMEDIE X. 
(17.30) Další pokračování i talské 
(19.30) komedie. 
13.1. NALEVO OD VÝTAHU 
(19.30) Francouzská komedie. 
14.1. ZBĚSILOST V SRDCI 
(19.30) Erot ický f i lm USA. 
17.1. BLÁZNIVÁ STŘELA 
(17.30) (Vůně strachu) 
(19.30) Úspěšná komedie. 
19.1. PROHNILÍ PROTI PRO-
(19.30) HNILÝM - Franc. f i lm. 
Změna programu vyhrazena! 

-mks-

Upozornění 

Redakce Ledečských novin 
upozorňuje své čtenáře a 
předplatitele, že objednávku 
na předplatné pro příští rok 
mohou uplatnit v sídle re-
dakce v Městském kulturním 
středisku na Husově náměs-
tí do konce roku 1992. 

Objednávku lze uplatnit 
pouze o s o b n í n á v š t ě -
v o u na MKS. Adresa redak-
ce je uvedena v tiráži. 

Zájemcům o svázání 1. roč-
níku LN zajistíme na požá-
dání a za úplatu svázání 
kompletních do redakce do-
nesených do LN. -red-
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