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Quo vadis, KOVOFINIS? 
Valná hromada a. s. KOVOFINIS Ledeč nad Sázavou uspořádaná dne 14. čer-

vence v Kulturním domě „OSTROV" v Havlíčkově Brodě se svým průběhem 
příliš neodlišovala od obdobně prořídlých valných hromad akciových společností 
vzniklých v rámci první vlny kupónové privatizace. S odstupem více jak půl roku 
byl hodnocen výsledek hospodaření a. s. v prvním roce její existence, který vykazuje 
ztrátu 23,3 mil. Kč. 182 přítomným individuálním majitelům akcií rekrutujících 
se povětšinou z ledečských občanů a zaměstnanců a. s. KOVOFINIS bylo dáno 
na vědomí, komu dnes KOVOFINIS patří, kdo jej řídí a kam se a. s. ubírá. Přestože 
ve zprávě předsedy dozorčí rady zazněl apel na valnou hromadu, upozorňující 
na současnou kritickou finanční a personální situaci v KOVOFINISI, na značné 
ztráty nejen ekonomické, ale i lidské a duševní, na pokračující odchody řady schop-
ných odborníků (za poslední tři roky odešlo z podniku šest desítek vysokoškoláků 
a minimálně stejný počet středoškoláků z profesí konstruktér, projektant, chemik, eko-
nom, obchodník a stovky dobrých řemeslníků povětšinou s dlouholetou praxí), na 
existenci téměř desítky konkurenční společností v regionu Ledče, na nutnost zhod-
nocení činnosti vrcholového managementu a posílení aktivit v tradičním oboru 
povrchových úprav, nebyl tento apel vyslyšen a valná hromada proběhla dle 
předem připraveného scénáře. Zástupci IPF odhlasovali přednesené zprávy, dali 
přítomným prostor k diskusi, předsedající zodpověděl jednotlivé dotazy, zamítl 
veškeré snahy po změně stanov a za pomoci přijatého jednacího řádu dovedl první 
valnou hromadu zdárně k jejímu závěru. Orgány společnosti byly valnou hroma-
dou de fakto potvrzeny, nové stanovy schváleny, vykázaná ztráta zlikvidována 
o proti rezervnímu fondu. Snaha odborářů a. s. KOVOFINIS po založení sociálního 
fondu byla pro letošek odmítnuta. Spol. CENTIM, která organizačně zajišťovala 
prezenci i hlasování, spočítala pomocí výpočetní techniky a čárkového kódu pří-
tomné akcionáře a výsledky hlasování. Po jejich vyhlášení se účastníci valné hro-
mady více či méně rozpačitě rozešli do svých domovů či na další z řady podobných 
valných hromad. Stanovám a jednacímu řádu bylo učiněno za dost, iluzím o spolu-
rozhodování a o možnosti ovlivnit další vývoj „naší" akciové společnosti přítrž. 
Zda nevědomky, zda záměrijě nám snad ukáže příští valná hromada a další osud 
a. s. KOVOFINIS. Stanislav Vrba 

V polovině srpna byl zahájen zkušební 
provoz nově vybudovaného výrobního 
provozu potravinářských nerezových 
kontejnerů - pivních sudů v a. s. KOVO-
FINIŠ. Akce za cca 185 mil. Kč v pro-
storách bývalé zkušebny byla včetně pro-
jekční přípravy realizována během jed-
noho roku. Na její realizaci se podílela 
řada firem z tuzemska i zahraničí. Projekt 
stavební části vypracovala INPRO Praha, 
technologickou část a. s. KOVOFINIS, 
dodávku stavebních prací zabezpečovalo 
Pozemní stavitelství Havlíčkův Brod za 
přispění ledečské firmy PAJER, na stroj-
ním vybavení se podílejí švédská firma 
LAGAN, italská OMERA, německý 
OXYTECHNIK, jednoúčelové stroje vy-
robila nástrojárna a. s. KOVOFINIS, od-
mašťovací postřikový stroj divize 01, mo-
řící linku a neutralizační stanici divize 
03 - GALVANEX. Mnohé z komponentů 
pro mořicí linku byly zabezpečovány pro-
střednictvím spol. KOWA s. r. o., zručská 

Vy-val-te su-dy 
firma N&N zajišťovala pro řadu jednoú-
čelových strojů řídicí systém a elektroin-
stalaci. 

Vybudovaná linka má kapacitu 800 
kusů nerezových sudů denně ve dvou-
směnném provoze, kterého se účastní 80 
pracovníků. Sudy jsou vyráběny podle no-
rem DIN a EURO, na požadavek odbě-
ratele mohou být označeny příslušným lo-
gem. Ve dnech 19.-20. srpna 1993 bylo 
vedením a. s. KOVOFINIŠ uspořádáno 
slavnostní otevření nové divize 08 SU-
DEX za účasti zástupců výše uvedených 
dodavatelských firem, členů představen-
stva a dozorčí rady a. s. KOVOFINIS, zá-
kazníků z českých a slovenských pivo-
varů a chybět nesměli ani zástupci tisku 
a televize. 

Věřme, že naděje a také náklady vklá-
dané do nového výrobního programu ne-
rezových pivních sudů se a. s. KOVOFI-
NIS v brzké době zúročí v podobě tolik 
potřebného zisku, že sudy z ledečského 
SUDEXu si najdou cestu k zákazníkům, 
že rozsáhlá investiční akce ponese své 
plody nejen pro dodavatele, ale i pro in-
vestora. -sv-

Ledečské turbíny 
Již na začátku století v r. 1911 byla na-

hrazena kola na Kulíkově splavu (bylo 
jich 5) tehdy velice moderní palcovou tur-
bínou (výkon 60 HP - 40 kW), která v té 
době prakticky zásobovala elektřinou ce-
lou Ledeč. Jak byla postupně zatěžována 
a starousedlíci si na to pamatují říkalo se: 
„Kulíkova elektrika - ta nesvítí, jenom 
bliká". Po několika letech byla zřízena na 
spodním Pikově splavu stejná turbína na 
řezání dřeva (pohon pily + elektřina). 
Tato turbína byla bohužel odstraněna 
a místo ní byly nedávno dány do provozu 
tři turbíny ZN METAZ o výkonu 12 kW. 
A teď jsme u toho nesmyslu a u všeho, 
co s tím souvisí: Předně turbína na horním 
splavu má možnost výkonu 60 kW (při 

100 HP) a s tím spojenou hltnost 
5,4 m3/sec. při průměrném průtoku Sáza-
vou 7 m3/sec. (1,6 m3/sec. se počítá na 
smáčení splavu). Turbíny u Piků mají 
hltnost 2,4 m3/sec. a tím je voda na splavu 
nevyužita. Tato voda pak brzdí turbínu 
horní, protože voda mezi splavy neproudí 
a musí být vytláčena turbínou do stojaté 
hladiny. Kdo povolil menší hltnost turbín 
pod turbínou s větší hltností? 

Je třeba se ještě zmínit o délce splavu. 
Horní má 120 m, spodní 70 m, následně 
tedy ovlivňuje odpad vody a snižuje tím 
výkon horní turbíny. Pro porovnání obou 
turbín uvádím jejich výkony: 
Horní: r. 1911 - 60 HP - 40 kW 

r. 1990 - 100 HP - 60 kW 
Spodní: r. 1920 - 60 HP - 40 kW 

r. 1990 - 16 HP - 12 kW 
Milan Kůrka 



BODY-STYLING NA SOUS V LEDČI 
Vydržet maximální zatížení a být stále 

v dobré psychické pohodě vám pomůže 
body-styling, který umožňuje získat vlast-
nímu tělu žádané proporce a kondici. Při 
jeho aplikaci se nepočítá s extrémním ná-
růstem svalové hmoty, ale je to sport pro 
všechny, kteři chtějí optimálně trénovat 
a dobře vypadat. Pro ty všechny, kteří 
chtějí mít radost z vlastní dobře vytvaro-
vané postavy. 
CÍLE BODY-STYLINGU: 
- redukce tukové tkáně, 
- zvýšení svalového tonusu, 
- zpevnění svalstva, 
- zvyšování síly a výdrže, 
- zvětšení kloubního rozsahu, 
- zlepšení srdeční činnosti, 
- zvýšení vitální kapacity plic, 
- lepší držení těla, 
- vyšší pracovní, a psychická odolnost 

díky lepší kondici, 
- speciální zaměření zlepší vaší pohybo-

vou jistotu při různých druzích sportu 
(tenis, lyže). 

CO JE TŘEBA, pokud se rozhodnete vě-
novat body-stylingu: 
- cvičit 2-4 hodiny týdně, 
- výstroj na cvičení, 
- peníze na poplatky v posilovně FIT 

Co je psáno, 
Do redakce Ledečských novin jsme ob-

drželi příspěvek pana Kadečky, popisující 
jeho trpkou zkušenost se zaměstnáním ve 
sklárně Huť Jakub v Tasících. Přes vý-
slovné přání pana V. Kadečky a přes úctu, 
kterou k němu z dob jeho působení v KO-
VOFINIŠI chovám, nebylo možné otisk-
nout celý jeho příspěvek v původním zně-
ní. Dovolil jsem si s ohledem na částečné 
znalosti pracovního práva příspěvek pana 
Kadečky v pasážích, které by se mohly 
stát důvodem k žalobě, upravit. I po té, 
je popisovaná zkušenost autora velice za-
jímavá a poučná. Posuďte sami: 

Máte-li zájem o zaměstnání ve sklárně 
Huť Jakub v Tasících, pak vám v takovém 
případě doporučuji vše projednat přímo 
s majitelem sklárny Petrem Moidlem a vše 
řádně sepsat a potvrdit. Může se vám stát, 
že dohodu, kterou uzavřete s ředitelem 
sklárny, pan továrník dodatečně neuzná. 

Sám jsem začátkem května uzavřel pí-
semnou smlouvu s ředitelem podniku, kde 
byly uvedené potřebné náležitosti mimo 
výše mzdy. Když jsem se zeptal, proč mzda 
uvedena není, dostalo se mi vysvětlení, že 
to u nich není zvykem a že je to formalita, 
která nemá na nic vliv. 

Začátkem června, po odpracovaném 
měsíci, si mě zavolal majitel a prohlásil, 
že je mi ochoten zaplatit maximálně po-
lovičku původně dohodnuté hodnoty. 
Když jsem s jeho nabídkou nesouhlasil, 

centra (10 Kč studenti, 15 Kč dospělí). 
KDE A KDY MŮŽETE CVIČIT: 
- ve FIT centru při SOU strojním v Ledči 

n. S., zřízeném v Domově mládeže 
v Koželské ulici, 

- od 1.9.1993 celý týden kromě neděle, 
- od 1.10.1993 do 31.5.1994 sedm dní 

v týdnu, vždy od 15.00 do 21.30 hodin, 
v sobotu a neděli od 14.00 do 21.30 
hodin. 

DALŠÍ DOPROVODNÉ SLUŽBY: 
- sauno vání (10 resp. 20 Kč) 
- masáže (10-25 Kč podle masírované 

části těla). 
Pravidelným návštěvníkům nabízíme 
zlevněné vstupné - permanentky na celé 
„zimní období", tj. od 1.10.1993 do 
31.5.1994 v ceně 1200 Kč pro studenty 
a 1600 Kč pro dospělé, které umožňují 
týdně 4 návštěvy posilovny, 1 návštěvu 
sauny a částečnou masáž v ceně 15 Kč. 
Jde zhruba o 50-60 % částky za toto ob-
dobí vynaložené při individuálních náv-
štěvách. 
Přesnější informace získáte u obsluhy FIT 
centra na telefonním čísle 0452/2136 
v uvedených provozních hodinách. 

Petr Drahokoupil 
vedoucí FIT centra 

to je dáno... 
dohodli jsme se, že práci ukončím s okam-
žitou platností. Když jsem přišel v den vý-
platy pro peníze, sdělila mi pokladní, že 
pan továrník nařídil proplatit jen polo-
vičku i za měsíc dříve odpracovaný. Je-
likož pan Moidl byl přítomen, zeptal jsem 
se na příčinu. Odpověděl arogantně, že 
mi více platit nebude. Po kratší diskusi 
jsem prohlásil, že věc dám soudu. Zeptal 
se, zda mám výši mzdy písemně potvrze-
nou a po odpovědi, že nemám, souhlasil 
se soudním jednáním. Svědky, ochotné do-
svědčit, jaký plat byl při mém nástupu do-
hodnut, jsem samozřejmě při jejich stra-
chu o zaměstnání nesehnal. Ředitel sklá-
ren mně oznámil, že proti rozhodnutí pana 
šéfa nemůže nic dělat. V konečném roz-
hovoru s továrníkem jsem se dozvěděl, že 
pokud trvám na plném proplacení mzdy, 
nechť mi to pan ředitel zaplatí ze svého. 

Tento článek budiž upozorněním a po-
naučením případným zájemcům o zaměst-
nání ve sklářské huti v Tasících i jinde, 
aby si dali pozor při jednání a záležitosti, 
na kterých jim záleží, sjednávali písemně, 
pokud možno přímo s majitelem, neboť 
kompetence pana ředitele nemusí být. 
v podniku dastačující, jak ukazuje výše 
uvedený příklad. Držet se známého „co 
je psáno, to je dáno " bude zřejmě dnes 
nutností i při všech ostatních jednáních 
s pány továrníky. Bezpochyby i v případě 
jednání o dalším využití budovy židovské 
synagogy v Ledči n. S. 

V. Kadečka 

• Uzamykatelnou „botičku" začala po-
užívat pro zajištění nesprávně parkují-
cích automobilů Městská policie 
v Ledči n. Sáz. Bezpochyby takto vy-
brané pokuty zajistí brzkou návratnost 
této investice, proti kontrole dodržo-
vání provozu motorových vozidel nelze 
také nic namítat, přesto však nesprávně 
zaparkované auto nehyzdí vzhled na-
šeho města tak, jako rozbité vitríny, 
převrácené popelnice, potrhané plaká-
tovací plochy a pivní láhve u Marián-
ského sloupu. Na tomto poli by městská 
policie měla dle mínění mnohých po-
řádku milovných občanů nasadit bo-
tičky svých strážníků. 

• Občané Horní Ledče poukazují na 
zánik jediného dětského hřiště v Horní 
Ledči, které padlo za oběť pokračující vý-
stavbě rodinných domků. Městská rada 
proto uložila odboru výstavby navrhnout 
nový prostor pro vybudování dětského 
hřiště v Horní Ledči. Po opravě volají 
i další dětská hřiště a pískoviště v našem 
městě. Občané ochotní přiložit ruku k dílu 
by se snad ještě našli, kdyby tu existoval 
„někdo", kdo zajistí fůru prosívky či pís-
ku. 

INFORMAČNÍ 
SERVIS 

• V Habrku se rozhodli oplotit si své-
pomocí fotbalové hřiště. Stane se tak za 
spolupráce Technických služeb města 
Ledče, které zajistí dodání potřebného 
materiálu. 

• Opravu vnějších omítek zadního 
traktu budovy ZŠ v Komenského ulici 
provedla během školních prázdnin firma 
STAVOUNIE. 

• Uvolněním kamenů hrozí skalní 
masív pod ledečským hradem. Firma 
GEOCECH z Nového Města na M. po 
jeho zběžné prohlídce doporučila pro-
vést detailnější průzkum skalního ma-
sívu samozřejmě za úhradu. Odbor vý-
stavby uplatní požadavek úhrady na ře-
ditelství Lesů ČR v Hradci Králové. 

• Z rozhodnutí Krajského soudu 
v Hradci Králové bylo zrušeno rozhodnutí 
JUDr. Jakubky ve sporu o uzavření Ko-
lektivní smlouvy o odměňování v a. s. 
KOVOFINIŠ, proti kterému se na Krajský 
soud s žalobou obrátil VZO OS KOVO. 
Krajský soud námitky odborářů potvrdil 
a rozhodnutí známého odborníka přes pra-
covní právo zrušil. Bude následovat nové 
projednání návrhu Kolektivní smlouvy 
0 odměňování před jiným rozhodcem. 

• Na požadavek paní Rozsypalové 
uvádím na pravou míru informaci o pře-
místění zmrzlinového stánku pana J. Ulri-
cha z tržnice za DDM otištěnou v minu-
lém čísle LN. Nestalo se tak na jeho žá-
dost, ale na jeho protest, pan Ulrich po-
platky za užívání veřejného prostranství 
v době projednávám jeho protestu na MZ 
již zaplatil! Šlo sice o drobnou nepřes-
nost, ale pořádek dělá přátele (bohužel 
1 nepřátele). -sv-



Společenská kronika 
70. NAROZENINY 
13.5. Vlasta Novopacká, Horní Ledeč, Za-

hradní 1086 
22.5. Vlasta Volmutová, Ledeč n. S., Hlavá-

čová 560 
27.5. Zdena Suchá, Ledeč n. S., Husovo nám. 

239 
29.5. Věra Lebedová, Ledeč n. S., Haškova 

616 
2.6. Vladimír Pražák, Ledeč n. S., Na potoce 

612 
13.6. Anna Veletová, Souboř 11 
15.6. Marie Rajdlová, Ledeč n. S., nám. Svo-

body 503 
25.6. Karel Hájek, Ledeč n. S., Havlíčkova 775 

3.7. Růžena Merclová, Ledeč n. S., Na Žiž-
kově 360 

7.7. Jaroslav Zeman, Ledeč n. S., Pod Stí-
nadly 787 

15.7. Marie Bílová, Ledeč n. S., Růžová 112 
18.7. Marie Cudlínová, Ledeč n. S., Nádražní 

267 
19.7. Anna Viková, Obrvaň 27 
27.7. Vlasta Doubková, Ledeč n. S., Herol-

dovo nábřeží 136 
1.8. Karel Nejedlý, Ledeč n. S., Zápotockého 

373 
7.8. Květuše Kafková, Ledeč n. S., Fibichova 

781 

75. NAROZENINY 
17.5. Vlasta Griinfeldová, Ledeč n. S., Hál-

kova 318 

80. NAROZENINY 
17.5. Božena Majorová, Ledeč n. S., Údolní 

845 
11.6. Ladislav Rada, Obrvaň 31 
21.6. Vojtěch Rinda, Ledeč n. S., Haškova 568 
11.7. Antonie Babková, Ledeč n. S., M. Ma-

jerové 670 
17.7. Jiří Kahanec, Ledeč n. S., Údolní 991 
19.7. Anna Viktorová, Ledeč n. S., Havlíčkova 

88 
25.7. Ladislav Hůla, Ledeč n. S., M. Majerové 

874 

85. NAROZENINY 
13.7. Jaroslav Kopecký, Ledeč n. S., 5. května 

1202 
23.7. Anna Nováková, Ledeč n. S., Hrnčíře 2 

90. NAROZENINY 
23.5. Anna Mašinová, Ledeč n. S., 5. května 

1202 
9.6. Antonie Kozlíková, Habrek 9 

15.6. Anna Tesařová, Ledeč n. S., Pod skalkou 
1184 

27.6. Anna Strahovská, Ledeč n. S., Stínadla 
1041 

92. NAROZENINY 
31.7. Marie Maršounová, Ledeč n. S., Stínadla 

1047 

NAROZENÍ 
10.4. Pavel Tvrdík, Ledeč n. S., M. Majerové 

670 
12.4. Kateřina Křivánková, Ledeč n. S., Z. Fi-

bicha 782 
14.4. Petra Marešová, Ledeč n. S., Stínadla 

1044 
14.4. Monika Machová, Ledeč n. S., Stínadla 

1093 
15.4. Veronika Pechová, Ledeč n. S., Pivovar-

ská 707 
18.4. Lukáš Holeta, Ledeč n. S., Koželská 216 
25.4. Lucie Gažáková, Ledeč n. S., Slunečná 

640 
1.5. Pavel Veleta, Ledeč n. S., J.Wolkera 794 

17.5. Denisa Berková, Ledeč n. S., J. Haška 
570 

17.5. Denisa Hrindová, Ledeč n. S., Melechov-
ská 535 

20.5. Petra Nulíčková, Ledeč n. S., M. Maje-
rové 667 

2.6. Michal Tryner, Ledeč n. S., M. Majerové 
871 

3.6. Jakub Šíma, Ledeč n. S., 5. května 598 
4.6. Pavlína Hlavová, Ledeč n. S., Stínadla 

1038 
6.6. Vítek Bednář, Ledeč n. S., 28. října 400 

11.6. Jana Krajíčková, Ledeč n. S., A. Zápo-
tockého 481 

12.6. Simona Mikulová, Ledeč n. S., Na po-
toce 188 

14.6. Vojtěch Livora, Ledeč n. S., M. Maje-
rové 1075 

14.6. Jan Livora, Ledeč n. S., M. Majerové 
1075 

22.6. Veronika Havlová, Ledeč n. S., M. Ma-
jerové 930 

28.6. Michal Marek, Ledeč n. S., Stínadla 1097 
30.6. Rostislav Křikava, Ledeč n. S., Stínadla 

1046 
7.7. Markéta Pokorná, Ledeč n. S., Hutní 635 

11.7. Tomáš Čebiš, Ledeč n. S., 28. října 548 
18.7. Jitka Kovaříková, Ledeč n. S., J. Haška 

1192 
18.7. Ilona Burdová, Ledeč n. S., 28. října 548 
23.7. Gabriela Hessová, Ledeč n. S., B. Něm-

cové 753 
26.7. Kristýna Jelínková, Ledeč n. S., M. Ma-

jerové 1078 

Státní byt 2 +1 
II.kat. v Ledči n. S. s elektrickým 
vytápěním a bojlerem, po celkové 
opravě (v blízkosti polikliniky, 2. 
poschodí, zahrádka u domu) 

v y m ě n í m e 

za jakýkoli byt větší na sídlišti nebo 
i mimo Ledeč n. S. Rozdíl dopla-
tíme. Možnost ponechání telefonu 
č. 0452/3323. 

ÚMRTÍ 
4.4. Marie Závišková (r. 1900) 

Ledeč n. S., Melechovská 538 
21.4. František Malimánek (r. 1904) 

Sačany 27 
22.4. Anna Voborilová 

Ledeč n. S., Zahradní 740 
22.4. Ladislav Kalivoda 

Ledeč n. S., J. Haška 603 
25.4. Miroslav Exner 

Ledeč n. S., 28. října 550 
5.5. Marie Lebedo vá 

Vrbka 3 
6.5. Božena Mojžíšová 

Ledeč n. S., Koželská 212 
16.5. Olga Frančová 

Ledeč n. S., B. Němcové 753 
28.5. Antonín Herodes 

Ledeč n. S., Zahradní 855 
16.6. Viktor Kočár 

Ledeč n. S., Husovo nám. 58 
26.6. Karel Pamánek 

Ledeč n. S., nám. Svobody 106 
28.6. Václav Těšínský (r.1950) 

Ledeč n. S., Koželská 347 
29.6. Stanislav Tejkal (r.1906) 

Ledeč n. S., Hlaváčova 553 

SVATBY 
10.4. Jaroslav Vrba, Bohdaneč 117 

Marcela Koubská, Bělá 80 
10.4. Pavel Těšínský, Chotěměřice 

Radka Veletová, Habrovčice 
17.4. Karel Holeček, Hostkovice 2 

Helena Marková, Tasice 15 
17.4. Petr Kavka, Chřenovice 25 

Mir. Růžičková, Ledeč 1063 
17.4. Vladimír Husák, Hněvkovice 6 

Jitka Malimánková, Olešná 1 
17.4. Václav Švanda, Bojiště 12 

Ivana Chudobová, Souboř 23 
30.4. Josef Kocián, Ledeč n. S. 358 

Diana Hebká, Ledeč n. S. 682 
5.6. Jaroslav Petrů, Ledeč 881 

Iveta Šprincová, Praha 10 
5.6. Vladimír Musil, Zálesí 10 

Ludmila Pajerová, Kožlí 43 
5.6. Jiří Brzoň, Bezděkov 11 

Romana Jirsová, Ledeč 1039 
12.6. Libor Martínek, Habrek 41 

Lenka Petříčková, Habrek 41 
26.6. Jiří Průša, Zruč n. S. 571 

Olga Tejkalová, Vilémovice 
26.6. Zdeněk Matěna, Kožlí 35 

Martina Lepešková, Kožlí 146 
17.7. Josef Ptáčník, Ledeč 777 

Libuše Vanišová, Plzeň 3 -mů-

MKS INFORMUJE 
• Městské kulturní středisko opět pořádá 

JAZYKOVÉ KURZY pro dospělé i děti. Vy-
brat si můžete němčinu, angličtinu i francouz-
štinu a to pro začátečníky i pro pokročilé. Uzá-
věrka přihlášek je 17.9.1993. 

• BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ po-
řádá MKS ve dnech 13.- 16.9.93. Příjem bude 
v pondělí 13.9., ostatní dny se prodává. Přijí-
máme jen čisté oblečení na děti a mládež, od-
povídající současným potřebám. 

• JAROSLAV HUTKA A RADIM HLA-
DÍK dnes už vlastně legendy českého folku 
a beatu vystoupí v místním kině dne 30.září od 
18.00 hodin. Předprodej vstupenek je od 6. září 
v MKS. -ok-

OZNAMUJEME 
MOTORISTICKÉ VEŘEJNOSTI, 

ŽE VE MLÝNĚ 
V LEDČI NAD SÁZ. 

BYL NOVĚ ZŘÍZEN PROVOZ 

PROTEKTOROVÁNÍ A OPRAVY 
VŠECH DRUHŮ PNEUMATIK 

(OSOBNÍ, NÁKLADNÍ I OBŘÍ, 
TJ. STAVEBNÍCH STROJŮ). 

KRÁTKÉ DODACÍ LHŮTY, 
KVALITA ZAJIŠTĚNA! 

(r.1902) 

(r. 1932) 

(r.1922) 

(r.1927) 

(r.1910) 

(r. 1920) 

(r. 1932) 

(r.1902) 

(r.1920) 



Zmizelá Ledeč 
H r a d n í k a p l e 

Na východním křídle při severní straně 
ledečského hradu stávala až do velkého 
požáru hradu kaple Nanebevzetí Panny 
Marie. Kaple vznikla asi v 17. století. 
Byla tvaru obdélníku, v jehož vrchní po-
lovici bylo vestavěno oratorium. Vchod 
do kaple vedl z hradu tzv. hraběcí chod-
bou. Na oltáři byla v pozlaceném listoví 
umístěna socha Panny Marie. Ve střeše 
byla malá věžička se zvonkem. V 18. sto-
letí se v kapli nacházel stříbrný kalich, 
přenosné varhany a oděvy ke sloužení 
mše svaté. Kalich musel být v roce 1810 
odevzdán do státního pokladu. V letech 
1656 - 1659 zde působil kaplan Samuel 
Norbert Chmelovic z Radovic, pozdější 
děkan kostela sv. Petra a Pavla. Je do-
mněnka, že zde sloužil mši svatou také 
Jan Arnošt z Thunu - arcibiskup ze Salz-
burku při jeho návštěvách Ledče. Jeho 
bratr Michal Osvald z Thunu pro něj ne-
chal postavit v letech 1685 - 1694 letní 
sídlo v Horní Ledči. 15. srpna, na svátek 
Nanebevzetí Panny Marie, se zde koná-
vala slavnostní mše, která byla hojně na-
vštěvována. Říkávalo se, že je hradní 
pouť, kterou slavili i v Horní Ledči. 
Smutný konec pro kapli nastal 8. března 
1879, kdy při velikém požáru hradu vy-
hořela do základu. Při pozdějších úpra-
vách hradu byly zbytky kaple zbourány 
a na jejím místě zřízena zahrádka s be-
sídkou, která je zde dodnes. 

František Pleva 
Na snímku výřez z rytiny hradu od E. He-
rolda z roku 1870. 

OBCHODNÍCI CHCETE, 
ABY VAŠE PIVO MĚLO 

SPRÁVNÝ ŘÍZ? 
ABY SE VAŠE MLÉKO 
A MLÉČNÉ VÝROBKY 

NEKAZILY? 

VYUŽIJTE SLUŽEB 

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ 

Program 
kina 

ZÁŘÍ 1993 

2.9. KONKURENTI (premiéra = P) 
(20.00) Vzrušující příběh USA. 
4.9. ZÁHADNÉ ZMIZENÍ (P) 
(20.00) Kriminální film USA. 
5.9. ZÁHADNÉ ZMIZENÍ (P) 
(18.00) Kriminální film USA. 
7.9. PŘEPADENÍ V PACIFIKU 
(20.00) Boj proti teroristům. 
9.9. SESTRA V AKCI (P) 
(18.00) Filmová komedie USA. 
(20.00) W.Gobergová v hl. roli. 
11.-12.9. HOŘKÝ MĚSÍC (P) 
(20.00) Francouzský erot. film. 
15.9. PŘEPADENÍ VE VZDUCHU (P) 
(18.00) Vzrušující film USA. 
(20.00) Letadlo v rukou zločince 
18.9. DELIKATESY 
(20.00) Nová franc. komedie. 
19.9. DELIKATESY 
(18.00) Nová franc. komedie. 
21.9. NENÍ ÚNIKU 
(20.00) Milostný příběh USA. 
23.9. OBECNÁ ŠKOLA (repríza=R) 
(20.00) Česká filmová komedie. 
25.9. DRAČÍ ŽIVOT BRUČE LEE (P) 
(20.00) Konec legendy kung-fu. 
26.9. DRAČÍ ŽIVOT BRUČE LEE (P) 
(18.00) Konec legendy kung-fu. 
28.9. VĚČNĚ MLADÝ 
(20.00) Napínavý horor USA. 
30.9. OSCAR (P) 
(18.00) S. Stallone a O. Mutiová 
(20.00) v situační komedii USA. 

Změna programu vyhrazena. -mks-

Správný chod vašich chladicích 
zařízení, klimatizace, jakož 
i opravy - montáž - výrobu a pro-

dej zajistí firma 

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ 
Vysočanská 704 

582 91 Světlá nad Sázavou 
Tel.: 0451/510 42,52614,513 53 

Perseidy nad Ledči 
V noci z 11. na 12. srpna t. r. mezi jed-

nou a druhou hodinou ranní jsem na bal-
kóně svého bytu vyhlížel sdělovacími pro-
středky ohlášený meteorický roj Perseid, 
který měl následovat kometu Swift-Tuttle 
objevenou před 130 lety. Tehdy prý byly 
meteority neobyčejně jasné, dokonce měly 
být jasnější než Měsíc v úplňku a za jednu 
hodinu jste jich mohli napočítat na tři sta. 
Také letos měly „padající hvězdy " dosáh-
nout ojedinělého maxima. 

Prostál jsem tu noc na balkóně více jak 
půl hodiny. Za tu dobu jsem napočítal 
pouze 14 létavic. Jejich počet a jas nebyl 
nikterak mimořádný, ke všemu se nepří-
jemně ochladilo a oblohu zakryly řídké 
mraky. V očekávání jedinečného přírod-
ního úkazu jsem na balkóně „ klepal kosu " 
a 14x jsem si přál pro sebe dostatek sexu 
a peněz a pro lidstvo mír a spravedlnost. 
Bohužel moje přání nedopadala, stejně 
jako létavice, na úrodnou půdu, shořela 
při vstupu do zemské atmosféry jako fa-
gule. 

Prochladlý a ospalý jsem se odebral 
do postele. Následující den mi televizní 
komentátor oznámil, že jsem to opět pro-
švihl. Meteorický roj se kolem naší pla-
nety prohnal s tříhodinovým zpožděním, 
kdy nad naším městem již počínalo svítat. 
Nevadí, počkám si se svým přáním na ji-
nou kometu. -sv-

Sázavská 583 
(za Geodézií směr Humpolec) 

580 01Havlíčkův Brod • i 
R E K L A M A • S A M O L E P I C Í N Á P I S Y 

a grafické motivy elektronicky vyřezávané 
z fólie na firemní označení aut, výlohy, 

poutače, reklamní panely, stroje, návěští aj. 
i s montáží a grafickým návrhem 

RYCHLE A KVALITNĚ! ® 0 4 5 1 / 2 1 9 16 
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