PŘEDPLATNÉ LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE 2023
Hořekování o tom, jak ten čas letí, slyšíme kolem sebe až moc často. Ale já to musím konstatovat i v těchto řádcích. Jako včera mi připadá čas, kdy jsem Vám sliboval předplatné na jubilejní, 30. ročník, našeho Ledečského zpravodaje. Za poslední roky neubyly starosti, které jsme si za poslední desetiletí ani nepřipouštěli. Hrozba epidemie není zažehnána, přidala se těžká energetická krize i válka za humny. Temná témata, která se promítají do našeho každodenního života, jitří naši mysl i celospolečenské názory. Slibovat, že náš měsíčník se ožehavým tématům vyhne, nelze. Budeme se však snažit, aby se na naše stránky i v příštím roce dostaly příspěvky, které naši mysl zklidní a přivedou na optimističtější stránky života.
Měsíčník v dnešních časech se opravdu nedá srovnávat, s online děním, které máme prakticky minutu po minutě k dispozici, ať už se odehrává kdekoliv na této planetě. LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ nabízí přidanou hodnotu ve sledu událostí s odstupem, komentářích a vzpomínkových blocích. To všechno rádi zachováme i pro nový 31. ročník, v roce 2023.
Využijte nabídky, která Vám zaručuje, že Vám LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ 2023 bude pravidelně dodáván až do domu. Cena pro ledečské předplatitele je 120, - Kč na rok, pro „přespolní“ je to 250, - Kč (doručeno poštou). Ve volném prodeji přijde jedno číslo zpravodaje na 10,- Kč. Jedna změna se přeci jen chystá, a to ve zdvojení prázdninových vydání zpravodaje (případně vás na to včas upozorníme).
Podle našeho přehledu se LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ dostane prakticky do každé místní rodiny a doufáme, že nám svou přízeň zachováte i v následujícím roce těchto radničních novin. Přejeme Vám mnoho hezkých chvil nad stránkami našeho měsíčníku, věříme, že spolu s Vašimi náměty a příspěvky budete i jeho spolutvůrci. Nezapomeňte na společenskou kroniku a podejte včas oznámení o blahopřání či vzpomínce na své blízké (uzávěrka vždy 25. v měsíci), poslední strana LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE je pro tyto zprávy vyhrazena už od jeho vzniku a čtenáři velmi oblíbená. Předplatné si můžete zajistit na Informačním centru v Ledči n. S. (Husovo nám. 60). Nezapomeňte na možnost DÁRKOVÉHO POUKAZU na předplatné zpravodaje 2023, který Vaši blízcí jistě ocení a Vám usnadní výběr vánočního dárku. Letos bude poukaz opět doplněný o malý dárek od vydavatele – TUŽKU S LOGEM ZPRAVODAJE (do vydání zásob). Kontakt na tel.: 569 721 471 nebo na e-mailu ic@ledecns.cz Předplatné zahájeno od listopadu letošního roku. Doufejme, že budeme nositeli dobrých zpráv v zavedeném formátu. Hodně zdraví všem!                                        Redakce Ledečského zpravodaje, ok.


