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Vážení čtenáři, 
předkládáme vám „nulté" čís-

lo Ledečských novin. Máme za 
lubem je od ledna 1992 vydávat 
jako pravidelný nepolitický mě-
síčník a poskytovat vám takto 
rozličné informace o veřejném 
dění v našem městě. Hlavní ná-
plň Ledečských novin budou 
tvořit informace Městského ú* 
řadu v Ledči nad Sázavou. Bu-
deme otiskovat důležitá rozhod-
nutí městské rady, příspěvky 
členů městského zastupitelstva, 
zaměstnanců městského úřadu i 
příspěvky vás, čtenářů. Mimoto 

míníme ledečskou veřejnost in-
formovat i o neoficiálních měst-
ských zajímavostech, přinášet 
zprávy ze sportu, kultury, škol-
ství, zdravotnictví, v případě 
vašeho zájmu budeme otisko-
vat i inzerci. 

Vydávání Ledečských novin 
bude řídit redakční rada ve slo-
žení: O. Kubát, K. Urban, dr. E. 
Pleva, F. Doubek, S. Vrba. Ó 
technické zabezpečení a distri-
buci se bude starat Městské 
kulturní středisko, Husovo nám. 
67, Ledeč nad Sázavou. 

Ledečské noviny budou vy-
cházet vždy počátkem měsíce. 
K dostání budou v prodejnách 
tisku za pouhé 2,— Kčs, pravi-
delnou dodávku měsíčníku až 
do bytu vám zajistíme za roční 
předplatné 24,— Kčs. 

Věříme, že Ledečské noviny 
se stanou vaším nepostradatel-
ným společníkem a přispějí ke 
zlepšení informovanosti ve měs-
tě. Těšíme se na váš zájem i 
na vaše příspěvky. 

Redakční rada 

Starostenské ohlédnutí 
Vážení spoluobčané, -

je tomu právě rok, co jste v prvních svobodných komunálních volbách 
po 40 letech zvolili zastupitelstvo, které mne dalo důvěru funkcí sta-
rosty. Nikdy před tím jsem v tzv. lidosprávě nepracoval a nevím, zda to 
není právě dobré, protože nejsem zatížen minulými praktikami, které 
jako rádoby dělaly vše pro blaho občanů. I když v minulosti poslanci 
MěNV byli voleni, nakonec jakým způsobem, to všichni víme, tak byli 
pouze prodlouženou rukou státní moci. 

V současně platném systému se 
činnost městských úřadů dělí na 
státní správu a samosprávu. V 
mnohých případech se tyto činnos-
t i prolínají, ale v podstatě státní 
správu reprezentuje aparát měst-
ského úřadu v čele s tajemníkem 
MU a samosprávu tvoří městské 
zastupitelstvo reprezentované měst-
skou radou, starostou a zástupcem 
starosty. Upřímně však řečeno, zá-
kony Národní rady nejsou domyš-
leny do všech důsledků a v řadě 
případů samosprávu samy sobě 
oklešťují. 

Naše městské zastupitelstvo, kte-
ré kromě toho, že někteří jeho Čle-
nové pracují v městské radě, j iní 
pak více či méně se zúčastňují 
práce v jednotl ivých komisích 
městské rady, tak většina členů se 
omezila pouze na rozhodování, kte-
ré jim přísluší ze zákona a na kri-
t iku činnosti městského úřadu, sta-
rosty a jeho zástupce. Mnohdy to 
na mne Činí dojem, že někteří čle-
nové MZ si vůbec neuvědomují 
sounáležitost k tomuto společen-
ství, které má za úkol konstruktiv-
ně: a cílevědomě pln i t ony před-
stavy, se kterými jako kandidát i 
vstupovali do voleb. 

Od voleb do konce l istopadu 
zasedalo městské zastupitelstvo 
šestkrát a jeho nejdůležitější roz-
hodnutí se týkala schválení roz-
počtu na rok 1991, zrušení Drobné 
provozovny MU, schválení vyhlá-
šek o místních poplatcích a roz-
hodnutí o zřízení Městského by-
tového podniku. Z majetkoprávních 
úkonů města se nejzávažnější týka-
jí prodeje domu č. 520 (vi la u láv-
ky k ' Sokolovně), školy ve Vrbce 
a domku býv. MNV v Obrvani. Dá-
le MZ rozhodlo o poskytnutí pří-
spěvku ve výši 100 tis. Kčs Dě-
kanskému úřadu na opravu věže 
kostela sv. Petra a Pavla v Ledči 
nad Sázavou, a příspěvku ve výši 
100 t is. Kčs tělovýchově na udr-
žování a provoz tělovýchovných 
zařízení jako je Sokolovna a sta-
dión. 

Je na škodu, že rozhodování 
městských samospráv je stále více 
omezováno různými nařízeními a 
zákony. 

K činnost i městského úřadu se 
malým nástinem vracím v posled-
ním čísle Ledečského zpravodaje. 
Abyste, mohli být lépe o dění ve 

městě informováni, rozhodla MR o 
vydávání měsíčníku „Ledečské no-
viny", jehož nulté číslo se vám 
právě dostává do rukou a které 
nahradí čtvrt letní „Ledečský zpra-
vodaj". 

Přeji těmto novinám dtí vínku 
oblíbenost u jejich čtenářů, včas-
nou a nestrannou informovanost 
a chápu je jako jeden z pomocní-
ků činnosti městského zastupitel-
stva a městského úřadu. Městské-

. mu zastupitelstvu přeji moudré 
rozhodování a maximální snahu 
směřující ku prospěchu našeho 
města. Vám občanům pak porozu-
mění, dobrou vůli, pevnou naději 
a do nového roku hodně zdraví, 
osobní pohody a pracovních úspě-
chů. 

Emil Kolařík, 
starosta 



Ledečské perspektivy 
Listopad 1989 nepřinesl pouze změny pol i t ické, ale především změny 

hospodářské, které jsou z hlediska občana pro denní život nejzávažnější. 
Změněná hospodářská, či snad lépe ekonomická situace zasáhla nové 
vedení městského úřadu a městské zastupitelstvo natol ik, že došlo k přes-
kupení zaběhlého systému a perspektivních plánů města. Rozjeté nebo 
připravené akce změnily svoji důležitost a pořadí, ve výčtu se objevi ly 
potřeby nové. O těchto změnách chci s vámi hovořit podrobněji na strán-
kách Ledečských novin. Vzhledem k šíři problematiky rozdělím toto 
pojednání do několika pokračování, členěná podle oblastí a druhového 
seskupení zájmů. Především půjde o oblast rozvojových záměrů na území 
města po dobu volebního období tohoto MZ, t. j. do konce roku 1994, 
či záměrů dlouhodobějších, přesahujících tento časový horizont. 

Jedním z nejdiskutovanějších a 
problematických dokumentů na MLI 
je Směrný územní plán (SUP). Do-
sud platný SLIP města Ledeč n. 
S. byl zpracován v roce 1983 STA-
VOPROJEKTEM H. Králové. Pří-
slušným orgánem ONV H. Brod 
byl schválen dne 11. 5. 1987 a do 
dnešní doby je pro nás závazným 
dokumentem. Hlavně pro odbor vý-

Turistický 
Tyto noviny nejsou jediným pře-

kvapením na vánočním trhu v Led-
či nad Sázavou. Souběžně s těmi 
to Ledečskými novinami vychází 
další t iskovina, která j istě potěší 
nejen každého Ledečáka, ale i ce-
lou řadu návštěvníků našeho měs-
ta. LEDEČ N. S. A OKOLÍ, tak se 
jmenuje tur ist ický průvodce, který 
je onou knížkou v Ledči mnoho let 
chybějící. 

Hlavním iniciátorem a autorem 
průvodce je pan František Pleva, 
část věnovanou fauně a flóře to-
hoto regionu zpracoval RNDr. Jiří 
Těšínský, profesor místního gymná-
zia. František Pleva si nekladl za 
cíl předložit veřejnosti obsáhlé in-
formace, přestože historie města 
je jeho velkou láskou a nasbíra-
ných materiálů má dostatek, zvoli l 

stavby, životního prostředí a míst-
ního rozvoje. Jenže nejen časy, ale 
i potřeby se zcela změnily. 

Tak třeba silnice I. t ř ídy č. 18 
již není to l ik důležitá, abychom 
dle SUP prováděli její zásadní 
přestavbu při průtahu městem včet-
ně řešený dalšího napojení. Je tře-
ba hledat méně nákladnou trasu. 
Podnik KOVO FINIŠ si výstavbou 

průvodce 
informativní, téměř slovníkovou 
formu podání. 

Kniha je rozdělena na t ř i základ-
ní okruhy: Ledeč město, okolí měs-
ta a okruhy vycházek. To vše je 
doplněno tř icet i černobílými foto-
grafiemi, mapkami a barevnou pří-
lohou se záběry na nejkrásnější 
partie města. 

Nákladem dva a půl t isíce vý-
t isků vydává Městský úřad a čes-
ký svaz důchodců v Ledči. Za 
předpokládanou cenu 25,— Kčs bu-
de v předvánočním čase k dostání 
ve FOTOATELIÉRU p. Plevy a v 
Městském kulturním středisku. 

Nezapomeňte, že tur ist ický prů-
vodce LEDEČ N. S. A OKOLÍ bu-
de vítaným dárkem k letošním 
svátkům vánočním. 

O. Kubát 

spojovacího mostu řeší dopravu na 
nádraží ČSD netradičním způso-
bem, pro centrum města však ve-
lice významným. 

Zmiňovaný SUP blokoval určité 
městské prostory především pro je-
diný velkopodnik KOVOFINIŠ. Po-
chybuji, že rozvojovým záměrem to-
hoto podniku je i dnes se stále 
kamsi rozšiřovat. Spíše mu půjde 
o kval i tat ivně lepší využití stáva-
jících prostorů. 

Na území města si SUP počínal 
diktátorsky z pohledu na vlastnict-
ví budov a pozemků. V odůvodně-
ných případech sice budou při roz-
voji města i nadále nutné právní 
úpravy ve vztahu k vlastnictví, ty 
by se však měly odvíjet na tržním 
principu s určením maximálních 
hranic. 

Směrný územní plán města ne-
počítal, ani nemohl počítat s tak 
významnou změnou, jakou je nyní 
obnova malého a středního podni-
katelského stavu. Nepočítal s roz-
padem podniků s celookresní pů-
sobností, což nebyly jen Služby. 
Tyto sféry se nutně potřebují na 
území města vrát i t . Rozpad podni-
kové obchodní sítě je umocněn 
restitucemi dosud užívaných ob-
jektů. Tím se na území města vy-
tváří zcela jiná struktura, než se 
dalo předpokládat. Síť obchodů a 
služeb se již dnes nově vytváří po 
celém území města, kde se využí-
vá každého volného prostoru, kaž-
dé i malé šance jak uspět. 

Dále není nutné toto pojednání 
rozvádět — je rozhodnuto — směr-
ný územní plán je nutno přetvořit! 
Ještě do konce roku bude vypsána 
užší soutěž pro organizace, které 
jsou schopny plán vypracovat. Pod-
le t i tu lů by měly disponovat i po-
třebnými odborníky. Nejsem si zce-
la j ist odpovědí na dvě otázky: 

Jsou ty to organizace a jejich 
pracovníci schopni se vžít do no-
věvznikajících vztahů a potřeb ve 
městě, správně předpovědět jejich 
vývoj, když téměř všichni jsme od-
chovanci j iného pol i t ického a e-
konomického směru a jiné výuky? 

Co to bude stát? Bude stačit 
300 t isíc, či snad půl miliónu? To 
není jedno, ale když už nový SÚP, 
tak ať je to plán, který budoucí 
rozvoj města skutečně upraví pře-
devším po stránce funkční a este-
t ické. Ať to, co budeme podle ně-
ho tvoř i t , je nejenom plánem, ale 
hlavně dlouhodobou skutečností. 

(Pokračováni) 
Karel Urban, 
zástupce starosty 

Kam s ním ? 
Tuto nerudovskou otázku vám 

pomohou vyřešit Technické služby 
města Ledče nad Sázavou. Pravi-
delně poslední týden v lichém mě-
síci budou provádět odvoz nepo-
třebných věcí z domácnosti, které 
nelze uložit do popelnic. Nepotřeb-
né věci může tedy každý občan v 
stanovený týden složit v blízkosti 
stanoviště popelnic. Odvoz se bu-
de týkat i železného šrotu, ne 
však odpadu ze zahrádek a rekon-
strukcí rodinných domků. 

-sv-



Změny ve zdravotnictví 
Naše zdravotnictví se rozvolňuje, končí systém mocenské manipulace 

s pacientem i zdravotnickým personálem, končí systém rozdělování fi-
nančních prostředků dle zásady — kraj, okres a co zbývá, tak třeba 
Ledeč. Tímto způsobem se dostalo našemu městu „cti" vybudovat lé-
čebnu dlouhodobě nemocných, o kterou neměl nikdo zájem. Snad to 
měla být náplast za snahu zrušit nemocnici v Háji, která původně měla 
tř i oddělení: internu, dětské a porodnici. 

V současné době, kdy stát stěží 
zabezpečuje f inance na krytí nej-
fTutnějších zdravotních potřeb, by-
la dostavba léčebny v Háji z roz-
hodnutí OÚNZ zastavena a její 
osud je nejasný. 

Po zániku KUNZ počátkem roku, 
zaniká i OÚNZ a k 31. 12. 1991 
se rozpadá na t ř i samostatné práv-
ní subjekty: 
a) okresní nemocnici v H. Brodě, 

hygienickou a lékárenskou služ-
bu, jejichž zřizovatelem bude 
okresní úřad 

b) sdružené ambulantní zařízení 
města H. Brod — zřizovatelem 
je město 

•c) sdružená ambulantní zařízení v 
Chotěboři, Ledči n. Sázavou a 
Světlé n. Sázavou — zřizovate-
li jsou příslušné městské úřady. 

v m 

Mnohý z nás váhá s registrací 
a se zapojením se do kupónové 
privatizace pro její zdánlivou složi-
tost a náročnost. Tušíme, že roz-
hodování o investicích vyžaduje 
dostatek znalostí a přístup k in-
formacím. Ty nám chybí a pouhé 
zveřejnění seznamu podniků urče-
ných k privatizaci nám je nepo-
skytne. Známe, a to ještě v malé 
míře, několik podniků v okolí své-
ho bydliště, uvažujeme o prospe-
r i tě pivovarů, železáren, či bank. 
Získáme ale opravdu hodnotný ma-
jetek? Máme to risknout? Tady 
však nepůjde o hru, ve které roz-
hoduje náhoda. Tady budou roz-
hodovat dobré informace. 

Jednou z možností, jak se bez 
potřebných znalostí, informací a 
r izika lze zúčastnit kupónové pri-
vatizace, je zapojit se do ní pro-
střednictvím investičních privati-
začních fondů. Takový fond je vy-
tvářen jako akciová společnost v 
souladu se zákonem č. 104/1990 
Sb. Zakládají jej povětšinou banky 
a f inanční ústavy, jako např. Poš-
tovní banka, či Investiční banka, 
tedy profesionálové, kteří mají o 
podnicích dostatek informací, pro-
vádějí rozbor jejich hospodaření, 
mohou lépe posoudit jejich budou-

Tato zařízení budou pravděpodob-
ně samostatnými rozpočtovými or-
ganizacemi s právní subjektivi tou. 

V našem městě bude pod jed-
nou hlavičkou Sdružené zdravot-
nické zařízení města Ledče nad 
Sázavou a také pod jedním ředi-
telstvím f igurovat sdružené ambu-
lantní zařízení i nemocnice v Háji. 
Sdružené ambulantní zařízení za-
hrnuje obvodní, závodní, dětské, 
zubní a další odborné lékaře a 
společná vyšetřovací a léčebná za-
řízení (dříve pol ik l in ika) . Cílem je 
svobodná volba lékaře a postupná 
privatizace v rámci všeobecné ne-
mocenské pojišťovny. 

Nemocnice v Háji bude mít na-
dále interní oddělení a léčebnu 
dlouhodobě nemocných s cílem do-
vybavit vyšetřovací a léčebné jed-

cí vývoj a prosperitu. Vyznají se 
i v obchodování s akciemi na bur-
ze. 

Služby tohoto druhu nabízí i 1. 
Investiční a. s. Praha, která byla 
založena v prosinci 1990 Investič-
ní bankou a opírá se o její zkuše-
nosti a informace. Základní kapi-
tál 1, IN č in i l 50 mil. Kčs. Inves-
t ice 1. IN prozatím směřovaly do 
obchodních společností a nemovi-
tostí (hotely Ambasador — Zlatá 
husa, Pupp, obchodní dům Máj, 
plzeňský pivovar, léčebná sanato-
r ia) . V rámci kupónové privatiza-
ce založila 1. IN ve spolupráci s 
odborovým svazem KOVO Průmys-
lový fond zaměřený na shromáž-
dění akcií průmyslových podniků 
ze všech oborů průmyslu a staveb-
nictví. 

V období vyhlášeného předkola 
kupónové privatizace budete mít 
možnost využít nabídky 1. IN i o-
statních privatizačních fondů. Zá-
jemcům o podrobnější informace 
doporučuji se s dotazy obrát i t na 
výbor ZO OS KOVO KOVOFINIŠ 
Ledeč n. Sázavou, nebo přímo na 
zřizovatele privatizačních fondů, t. 
j. pobočky příslušných bank. 

Stanislav Vrba 

notky na takovou úroveň, aby by-
la nezávislá na okresní nemocni-
ci. Spádová oblast bude zachová-
na v dosavadním rozsahu s mož-
ností rozšíření na přirozenou spá-
dovost. 

Úroveň a rozsah poskytovaných 
služeb budou zajišťovat ve spolu-
práci s nemocenskou pojišťovnou 
příslušné lékařské komory a unie 
sester. 

Od 1. 1. 1992 by měla začít pů-
sobit všeobecná zdravotní pojiš-
ťovna. Jejímu zřízení musí před-
cházet při jetí dvou zákonů: záko-
na o všeobecné zdravotní pojišťov-
ně a zákona o všeobecném zdra-
votním pojištění. Organizační 
struktura pojišťovny se bude sestá-
vat z ústředí, poboček a úřadoven. 
Zdravotní pojištění se bude zavá-
dět postupně. Přípravné práce má 
koordinovat nově ustavená Správa 
zdravotního pojištění, která zanik-
ne, až začne pracovat všeobecná 
zdravotní pojišťovna, nejdříve od 
1. 1. 1993, t. j. po zavedení nové-
ho daňového systému. 

Též zdravotní právní řád čeká 
postupná novelizace. Prvním kro-
kem je změna a doplnění zákona 
ČNR č. 20/1966 Péče o zdraví lidu. 
Novela odstraňuje princip bezplat-
nosti zdravotnických služeb, které 
budou poskytovány na základě 
zdravotního pojištění či f inanční 
úhrady, nebo z prostředků státních, 
char i tat ivních apod. Státem bu-
dou nadále f inancovány některé 
výkony vyplývající z celostátních 
programů podpory a obnovy zdra-
ví, činnost hygienické služby a pé-
če sociálního charakteru. Stát bu-
de také f inancovat výstavbu a re-
konstrukce některých zdravotnic-
kých zařízení, přičemž zdravotnic-
ká zařízení mohou kromě ministers-
tva zřizovat i obce, fyzické a práv-
nické osoby. 

V žádném případě se v příštím 
roce ve zdravotnictví nepočítá s 
úhradou poskytovaných služeb. 

MUDr. František Vyroubal, 
ředitel Sdruž, zdrav, zařízení 

Alkoho l s louž í zdrav í 
Vyhláška č. 8/91 města Ledče n. 

Sázavou stanoví pro provozovate-

le pohostinských služeb poplatko-

vou povinnost z prodeje alkoholic-

kých nápojů a tabákových výrobků 

ve výši 5% z prodejní ceny (u al-

koholu v letní sezóně 10 %). 

Městské zastupitelstvo na svém 

zasedání v červenci t. r. rozhodlo, 

že výtěžek z této poplatkové po-

vinnosti smí být použit pouze na 

provoz zdravotnických zařízení v 

našem městě a na investice s tím 

spojené. -SD-

KUPONOVÁ PRIVATIZACE ? ? ? 
Před každým z nás je jedinečná životní příležitost, která se nebude 

v historii opakovat. Podstatná část státního majetku má být rozdělena 
mezi všechny dospělé občany tohoto státu. Každý z nás dostane při 
dělení státního majetku stejnou příležitost a závisí na něm, jak jí využije. 



Přečetli jsme za vás 
Věřili jsem i já Bohu, že po pře-

jití vichřic hněvu vláda věcí tvých 
zas v ruce tvé se navrátí, 6 lide 
český! 

1 stalo se. Přešla vichřice same-
tová a vláda do rukou tvých vlo-
žena jest. Pocítiv radost v srdci, 
popatřuji nyní na tě, kterak sobě 
u svobodě vedeš — a co vidím? 

Kvaltování mnohé a všeliké, dí-
la dobrého však pomálu. A když 
by se komu v konání dařilo, na 
něj hned soused škaredě hledí a 
může-li jak, jemu to zkazí. 

Mnozí řvouce, že též by měšce 
své, naplniti chtěli, činí tak niko-
liv prací křtaltovnou, leč kšefto-
váním marným a smilným. 

V krčmách domácím poutníkům 
újmu činí, cizozemským proutníkům 
však v řit lezou, všechny je vespo-
lek odírajíce. 

Děvy povětrné s výsměchem pa-
tří na panny poctivé, penězoměnci 
z přepyšných kočárů shlížejí na 
opěšelé univerzitní mistry. 

Kejklíři upřímní marně lákají 
diváky, kteří raději hampejzy plní. 
Holohlaví fechtují se s přisnědlý-
mi a lapkové i za bílého dne svou 
živnost provozují, ouchcapky si s 
biřiců tropíce. 

A staří strukturové, kteřížto za 
stav obce odpovědni jsou, dílem 
larvy vyměnili, dílem za buky u-
stoupili a lid zmatený jedovou ře-
čí proti zvoleným konšelům po-
puzují. 

Konšelé pak mezi seboíi se prou, 
skřípí, svinské pysky, volové rohy 
a uši osličí si nasazují, místo aby 
pořádek sdělali. 

Kultura o vánocích 
Vánoční čas by neměl být jen 

dobou shonu, chvatných příprav a 
přejídání. Sváteční chvíle i vzác-
né dny volna se dají využít i ji-
nak. Najděte si čas na procházku 
zimní přírodou, ale také k návště-
vě kulturních událostí. V krátkém 
přehledu vám nabízím několik ti-
pů. 

Hlavní a tradiční akcí bude ště-
drodenní odpoledne. V 15.00 hodin 
se sejdeme u vánočního stromu na 
Husově náměstí, zde pod vedením 
paní Krouti lové a pana Růžka vy-
slechneme pásmo koled a veršů, 
věnovaných nejkrásnějším svátkům. 

Sdružení pro ochranu památek 
Ledečska pořádá v neděli 29. 12. 
1991 v 16.00 hodin v kostele sv. 
Petra a Pavla VÁNOČNÍ KON-
CERT. Zazní skladby světových au-
torů ~ — Mozarta, Bacha, Handla, 
Ryby a dalších. Účinkují poslucha-
či pardubické konzervatoře: Deni-
sa Višňáková — hoboj, Soňa Ně-
mečková — kytara, Magda Ková-
řová — zpěv, Roman Janků — vi-
ola, zpěv, David Pleva — housle. 
Na varhany doprovází František 
Urbánek, který také řídí dětský 
chrámový sbor. Pořadem provází 
Štěpánka Žáková. Výtěžek ze vstup-
ného bude věnován na opravu míst-

ního kostela. Předprodej v Měst-
ském kulturním středisku. 

Výstavy s vánoční tematikou 
jsou připraveny hned tř i . Už od 
25. 11. probíhá v objektu místního 
muzea výstava starých vánočních 
ozdob, forem, perníků a cukroví. 
Pořádá Okresní vlastivědné muze-
um. V Domě dětí je výstava zamě-
řena na aranžování květin, úpravu 
slavnostního stolu i zákoutí. Část 
exponátů bude prodejná. Městské 
kulturní středisko má výstavu „Ne-
tradičně o t rad ic i " — přístupnou 
i ve sváteční dny. Dozvíte se o 
histori i vánočního stromu, pohled-
nic, kouzlech a čárách vánoc a 
mnoho dalších zajímavostí. 

Kdo má rád amatérské divadél-
ko, nenechá si ujít příležitost 20. 
12. v 19.00 hodin, kdy Dům dětí 
chystá v sále gymnázia představe-
ní „Boty z Pohádkové Lhoty". Hned 
o den později mohou děti navští-
v i t Vánoční disko v DD - nebu-
de se jen tanči t , ale i soutěžit a 
hrát. 

Kromě těchto akcí je tu program 
kina i páteční diskotéky pana Čel-
ného. Vánoční nabídka ve městě 
je dobrá. Nemusí to být jen tele-
vize, která Vám zpestří sváteční 
chvíle. O.K. 

Vtip pro terito měsíc 

A nadále se voda kálí, vzduch 
zasmrádá, stromy mrou a hovada 
strádají. Spatřuji velikou jedněch 
k druhým nepřízeň, závistivé na 
sebe vzhlédání, jedněch od dru-
hých ze stolic vysazování, kejklo-
vání, potvoření, odbreptávání, pach-
tování . . . 

Velice mne zarmucuješ, neb na 
odkaz můj přímo kálíš, 6 lide čes-
ký. 

Dáno v Naardenu, Idibus Augus-
ti A. D: 1991. 

(Otištěno v příloze Svobodného 
slova jako otevřený dopis bývalého 
emigranta pana Jana Ámose Ko-
menského, DrSc., amerického pro-
fesora pedagogiky při UNESCO, 
pozn. redakce.] 

Křížovka 
TAJENKA. ??? = Ledečští rqdnf 

VODOROVNĚ: A. ???; bavorská 
strana. — B. Plán organizace vý-
stavby; malé telev. sázení; trvale 
(zkr.). - C. Korál, ostrov; velká 
místnost; luštěnina. — D. Honem; 
konec abecedy; zeměděl. stroj. — 
E. Souhlásky jména Líza; ???; ho-
vorový souhlas. — F. Zemina 
(slov.); ???; citoslovce hučení. — 
G. Pekelníci; chem. zn. dusíku; 
francouzský přístav (obr.). — H. 
Sicilská sopka; zmrzlá voda; Na-
poleonovo vyhnanství. — I. Chem. 
zn. draslíku a kobaltu; ukončení; 
okolo. - J. Mužské jméno; ???. 

SVISLE: 1. ???. - 2. Otázka; 
pi lot i . — 3. Část věty (obr.); čes-
ké město. — 4. Dovednost; nepra-
vost; SPZ Kolína. - 5. Mužský 
hlas; škodliví motýlci; bibl ická po-
stava. — 6. Podlaží; při takání; ne-
souhlas. — 7. Sloní zub; správce 
polesí; daruj. - 8. Pozn. zn. ČSFR; 
probouzí se; SPZ Č. Krumlov. — 
9. Odpadní kanál; bobří ocas. — 
10. ???; nerovnost. - 11..???. 
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