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ČTENÁŘŮM LEDECSKYCH NOVIN A VSEM LEDECSKYM OBČANŮM PŘEJEME DO NOVÉHO 
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P. F. 1992 REDAKCE 

Představujeme 
V minulém čísle jsme ot iskl i fo-

tograf i i ledečského starosty pana 
Emila Kolaříka. Dnes vám předsta-
vujeme dalšího člena městské ra-
dy. Je jím zástupce starosty pan 
Karel U r b a n . 

Pan Urban se narodil 28. 4.1944 
v Čáslavi. Základní školy absolvo-
val v Cíhošti a v Ledči n. S. Poté 
následovalo vyučení v oboru tesař 
a absolvování střední průmyslové 
školy stavební v Havl. Brodě. Od 
roku 1967 do konce roku 1990 pra-
coval ve funkci mistr a stavbyve-
doucí v oboru pozemní a vodní 
stavby. Pod jeho vedením a prací 
občanů Ledče n. S. bylo dokonče-
no 6 akcí „Z". Z nejznámějších je 
to prodejna v Horní Ledči, tělo-
cvična ZŠ, sběrna druhotných su-
rovin, technický blok a ČOV roze-
stavěného kulturního střediska. 

Pan Urban není a v minulosti 
nebyl členem žádné politické stra-
ny. V komunálních volbách kandi-
doval za Sdružení nezávislých kan-
didátů a získá! 1291 hlasů. Do 
funkce zástupce starosty jej zvoli-
lo MZ plným počtem 21 hlasů. 

Jako zástupce starosty zastupuje 
pana Kolaříka v době jeho nepří-
tomnosti a s dalšími třemi cleny 
MZ zastupuje město Ledeč n. S. v 
Okresním shromáždění. 

Organizační řád MO určuje do 
jeho náplně starost o kulturu, zdra-
votnictví, evidenci CO, OVS a cel-
kovou koncepci rozvoje města. 

— Ledečské perspektivy — 
TVORBA A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Již bývalý poslanecký sbor MěstNV se v závěru své volební aktivity 
zaobíral podněty, které v roce 1390 všeobecně celostátně vyvstaly. B y l a 
to potřeba zjistit, v jakém prostředí žijeme a především, co dýcháme. 
Bývalé vedení MěstNV ve spolupráci s podnikem KOVOFIIMIŠ zabezpe-
čilo měření imisí SO2 a NO2. S výsledky vás seznámíme v některém 
z příštích čísel LN, a to v grafické podobě. Jsou uspokojivé, ale to ne-
znamená, že by tu neměl být program dalšího zlepšování. 

Proto jsme počátkem roku 1991 
př iví tal i akt iv i tu ředitele KF ing. 
Petra Mainera, který nastoli l pod-
mínku dalšího bytí a rozvoje pod-
niku v plynofikaci kotelny KF. Plyn 
je oproti topnému oleji zatím lev-
nější a měl by se stát také výraz-
ným čini telem při snižování imisí. 
V případě následného napojení na 
plyn i u centrálních městských ko 
telen by došlo k výraznému sníže-
ní imisí ve městě. 

Akt iv i ta podniku KF zatáhla nás, 
zástupce města, do podpory tohoto 
řešení. Účastni l i jsme se několika 
jednání a podpoři l i záměr KF sou-
hlasným stanoviskem. 

Výsledek je však neuspokojivý! 
Podnik Plynárny nereaguje ani na 
zvýhodňující investiční návrhy KF 
a vytrvale vyčkává. Zřejmě míní 
vstoupit do hry až tehdy, kdy ce-
lou trasu 27 km zainvestují případ-
ní odběratelé. Plynárny poté, tak, 
jak se dělo v minulosti, toto dílo 
převezmou a jak jinak, než bezú-
platným převodem. 

My, jako zástupci města, jsme 
při tvorbě celookresního programu 
životního prostředí prosadil i poža-
davek dotace ve výši 22 mil. Kčs. 
Ta by mohla být značně podpůr-
ným momentem realizace tohoto ú-
kolu v kterékoli fázi. 

Poslední vývoj na území bývalé-
ho SSSR, kde jsou vesměs zdroje 
plynu, ke mně však přihání myš-
lenky: „Co by - kdyby?!" 

Je to nelehké, dnes všechny a-
spekty domyslet. 

Dalším významným úkolem na ú-
seku zlepšování životního prostře-
dí je výstavba městské čistírny od-
padních vod, včetně přivaděčů — 
sběračů na území čistírny. V tom-
to případě naopak město ve spolu-
práci s podnikem Vodovody a ka-
nalizace Havlíčkův Brod přejímá 
minulou akt iv i tu podniku KF, který 

tuto akci rozpracoval a připravo-
val. 

Město Ledeč v měsíci říjnu^ pa 
tmě jako budoucí investor ČOV, 
vypsalo nabídkové řízení pro pro-
jektanty a dodavatele. Na naši na-
bídku reaguje 58 zájemců, mezi ni-
mi jsou i nabídky ze SRN, Polska, 
Maďarska, USA a Anglie. Pro vy-
pracování zadávacího projektu jsme 
rozeslali podklady 35 uchazečům. 
Výběr skutečného projektanta by 
měl proběhnout již v lednu t. r. s 
tím, že podnik VaK H. Brod uhradí 
projektové náklady částkou 600 ti-
síc Kčs. V celookresním programu 
jsme požadovali prozatím částeč-
nou dotaci ve výši 45 mil. Kčs. 

Dalším významným momentem 
může být náš vstup do seskupení 
měst okresů H. Brod a Jihlava — 
regionu „VYSOČINA". Ten se vy-
tváří na podporu programů ekolo-
gie, na které se jedinému okresu 
nedostává sil. Prvořadým úkolem 
regionu bude výstavba centrální 
spalovny tuhých domovních odpa-
dů s vytříděním odpadu k dalšímu 
zpracování. Významový dopad je 
zde jasný a stojí za úsilí tohoto 
seskupení, i když z pohledu obča-
na Ledče se to možná tak dnes 
nejeví. Budoucnost je ale vé sku-
tečné l ikvidaci odpadu a v jeho 
dalším možném využití. Zasypává-
ní roklí bude sice pokračovat, ale 
již jen materiály zeminnými bez 
příměsí tvořících protiekologickou 
nálož. 

Jinak pro podporu ochrany a 
tvorby životního prostředí lze dě-
lat daleko méně náročnější činy, 
o těch se nechci zmiňovat. Jsou v 
rukách všech odpovědných pracov-
níků za tuto oblast a za podpory 
potřebné legislat ivy jsou v mož-
nostech každého z nás. 

Karel Urban, zástupce starosty 



Z m ě n y v r o z p o č t u 
Původní rozpočet MU Ledeč n. 

S. schválený MZ dne 25. 3. 1991 
čini l 7 599 000, - Kčs. K 30. 11. 
1991 byl poisílen z rezervního fon-
du o částku 1 294 000,— Kčs. Do-
tace OÚ H. Brod dosáhly dosud 
částky 4 479 000,- Kčs. Z doplň 
kových zdrojů byly výdaje posíleny 
o částku 305 000, - Kčs a ze sdru-
žených prostředků o dalších 192 
tisíc Kčs. 

Celkem tedy posílený rozpočet 
MU čini l k 30. 11. 1991 13 869 000 
korun. 

Z této částky směřují největší 
výdaje do školství (4 840 000,— ) 
a místního hospodářství, t. j. pro 
Technické služby a Městský byto-
vý podnik (4 676 000 , - ) . 

Na zdravotnictví, což jsou jesle, 
bylo rozpočtováno 452 000,— Kčs 
a na kulturní účely 455 000, — Kčs. 

Správa MG si vyžádá 1 365 000 
korun, v sociální oblasti rozpočet 
počítal s částkou 991 000,— Kčs. 

Zbylé prostředky byly čerpány 
na úhradu projektů „zastávka" a 
„ lávka", na příspěvek sportovcům, 
Děkanskému úřadu a na stavebnic-
tví (vodovod). 

Kolik 
nás to stá lo? 
JESLE: 
— omítky, střecha, 

okapy, nátěry 170 000,— 
— přebudování 1. patra 

na MŠ 85 000, -

ZŠ Husovo nám.: 
— oprava zadního traktu 90 000,— 

KOTELNA Fibichova ul.: 
— dotace pro MBP 150 000, -

VODOVOD: 
— přípojka H. Ledeč 

(dotace z OÚ H. 
Brod) 400 000, -

Stop náklaďákům! 
Sídliště Stínadla se v druhé po-

lovině roku 1991 stalo místem ži-
velného parkování nákladních aut. 
Mnohdy tak docházelo k zhoršení 
průjezdnosti sídlištních komunika-
cí a k snížení bezpečnosti. 

Proto městská rada na svém za-
sedání dne 26. 11. 1991 se touto 
situací zabývala. 

Původní návrh na umístění zá-
kazových značek na příjezdových 
komunikacích k sídlišti Stínadla by 
situaci s parkováním nevyřešil. Zá-
kazy se snadno porušují. 

Městské zastupitelstvo uložilo 
tajemníkovi MÚ projednat s maji-
tel i parkujících aut do 20. 1. 1992 
vhodnější způsob parkování s dů-
razem na dodržení stanoviště, kte-
ré mají uvedené v povolení. 

Městská rada doporučila řediteli 
Městského bytového podniku v Led-
či n. S. přehodnotit zrušení funkce 

Kde jsou domovníci? 
domovníků. MR předpokládá, že v 
případě vytyčování vhodných osob 
např. z evidence Úřadu práce, by 
obnovení těchto činností mělo mít 
celkově kladný dopad. 

Funkce domovníka by měla být 
placená. V případě zaměstnání ně-
které osoby z evidence Úřadu prá-
ce se zároveň nabízí možnost eko-
nomického snížení finančních po-
třeb. 

Škola v Barborce? 
Kolem podnikové mateřské školy 

v Barborce toho bylo v roce 1991 
již mnoho řečeno. Pravdou však 
zůstává, že podnik KF se rozhodl 
převést svoji MŠ do vlastnictví 
města a městské zastupitelstvo 
schválilo přestavbu MŠ na základ-
ní školu. 

Pokud bude schválen privatizač-
ní projekt MŠ v Barborce, bude 
od 1. 1. 1992 převedena do správy 
města. Městská rada již rozhodla 
o zahájení přípravných prací na 
projektu přestavby vypsáním užší 
soutěže pro dodavatelské organi-
zace. 

Záměrem MR je přebudovat MŠ 
na základní školu I. stupně s osmi 
třídami pro 1. a 2. ročníky. 

V rámci přestavby by měl být 
vybudován v areálu školy i cvičeb-
ní bazén. 

Pro případ, že bezúplatný pře-
vod na město nebude ministerst-
vem pro privatizaci před schvále-
ním celkového privatizačního pro 
jektu KF odsouhlasen, je projed-
návána i možnost pronájmu. 

Kdy se nám naposledy naskytla 
v Ledči n. S. příležitost besedovat 
s místopředsedou české vlády? Pa-
matuji besedy s ministry mnohdy 
bývalými, s poslanci, ale místo-
předsedu ne. Přiznávám však, že 
moje paměť v této oblasti nesahá 
daleko. 

Místopředsedu vlády CR pozvali 
na besedu do našeho města čle-
nové ČSL. Ing. Baudyš je jediným 
členem této strany ve vládě ČR. 
Přivezl si s sebou svého ekono-
mického poradce ing. Kalouska. 

Beseda byla zaměřena na sou-
časnou hospodářskou situaci v 
ČSFR. Dotazy předkládal a besedu 
moderoval pan Poborský, člen MZ, 
v hledišti se sešla stovka poslu-
chačů. Z dotazů účastníků vzbudi-
lo největší pozornost bri lantní řeč-
nické vystoupení pana Vorlíčka a 
dotaz pana starosty E. Kolaříka. 
Ten panu místopředsedovi připom-
něl, že vláda CR jako orgán stát-

Byty a akcie městu 
Městská rada vyslovila svůj sou-

hlas se záměrem s. p. KOVOFINIŠ 
převést v rámci velké privatizace 
podnikové byty z majetku KF bez-
úplatným převodem na město. Jed-
nalo by se o domy č. p. 873, 924, 
930, 1035 a 1036, které mají hod-
notu včetně pozemků 8 mil. Kčs a 
kde se nachází celkem 82 bytů. 

Dále MR vyslovila svůj souhlas 
se záměrem podniku KF převést v 
rámci privatizace do vlastnictví 
města bezúplatným převodem 10 % 
kmenového jmění podniku formou 
akcií na majitele, to je na MÚ Le-
deč n. S. 

Oba velkorysé záměry podniku 
KF musí před jejich realizací 
schválit Fond národního majetku 
ČR. 

Město a služby 
Městské zastupitelstvo schválilo 

na svém 7. zasedání dne 17. 12. 
1991 záměr městské rady odkoupit 
tyto ledečské provozovny bývalého 
podniku Služby: 

— autoservis 
— čalounictví a opravna motorů 
— knihařství (Pikova pila) 
— administrativní budovu 

K tomuto záměru dospěla MR po 
té, co většina vydražených ledeč-
ských provozoven našla majitele 
mimo naše město, které se nadále 
potýká s nedostatkem nebytových 
prostorů. Zájemcům o podnikání v 
oblasti služeb pak nemá MÚ Le-
deč co nabídnout. Potřebné finanč-
ní prostředky na koupi uvedených 
objektů hodlá městský úřad zajis-
t i t formou půjčky u OÚ H. Brod. 

ní správy by se měl starat o svůj 
majetek v obcích, čímž měl na 
mysli ledečské kotelny, které nut-
ně potřebují dovybavit zařízením 
na záchyt popílku a potřebnou mě-
řící a regulační technikou. Tento 
požadavek na dovybavení ledeč-
ských kotelen by si vyžádal cca 
9 mil. Kčs. 

Bohužel na tento konkrétní do-
taz nebyla a ani nemohla být dá-
na uspokojivá odpověď. Nový roz-
počet ČR na rok 1992 neměl tot iž 
v té době konkrétní a schválenou 
podobu. Při tendenci odbourávání 
všech dotací na provoz zařízení 
nelze ani příznivý rozpočet pro MÚ 
Ledeč n. S. a tím i pro ledečské 
kotelny očekávat. 

Beseda byla přístupná široké ve-
řejnosti a stranické záležitosti ČSL, 
pro které se zřejmě někteří zájem-
ci besedy nezúčastnili, byly pre-
zentovány v únosné podobě. 

Stránku připravil Stanislav Vrba 

Beseda s ing. Baudyšem CSc. 



Program KINA 
Program kina 
14. 1. MRTVÝ NEBO ŽIVÝ 

Americky western. 
15. -16 .1 . NOČNÍ MORA Z ELM 

STREET. Horror. 
16.1. ŠEHEREZÁDA A GENTLE-

MAN. 
19.1. CAUSA WARDOVÝCH. 

Kriminální f i lm. 
21. -22 .1 . DIVOKÁ BANDA. 

Western. 
23. 1. ROBOCOP 2. Sci f i. 
25. -26 .1 . PROHNILÍ PROTI PRO-

HNILÝM. Krimi komedie. 
28. 1. OBECNÁ ŠKOLA. Komedie. 
30. 1 POLICEJNÍ AKADEMIE. 

Americká komedie. 

I . - 2 . 2 . NÁVRAT DO MODRÉ LA-
GUNY. Americký f i lm. 

4.2 CORPUS DELICTI. Čes. f i lm. 
5 . - 6 . 2 . MLČENÍ JEHNÁTEK. Ame-

rický f i lm. 
8 . - 9 . 2 . STUDENTKA. Franc. f i lm. 
I I . - 1 2 . 2 . NOCI S NEPŘÍTELEM. 

Americký f i lm. 
13 . -14 .2 . TANGO & CASH 
16. 2. dtto 
16.2. HŘÍŠNÝ TANEC 
17. -18 .2 . MUŽ S CEJCHEM 

SMRTI 
-mks-

Společenská kronika 
70. narozeniny: 

1.1. Radošová Zdena, Hrnčíře 43 
16. 1. Topičová Růžena, Majerové 

660 
80. narozeniny: 

1.1. Nováková Anežka, Žižkov 396 
91. narozeniny: 
4. 1. Skalická Marie, Havlíčkova 

142 
4. 1. Hoskovcová Anežka, Habrek 

11 

SVATBY 
Ondřej Janák <& Nováková Dagmar 
Ledeč n. S. 115 - Ostrov 26 
Jar. Doležal <& Franclová Blanka 
G. Jeníkov 433 - Kynice 4 
Jar. Pecha <& Nácovská Simona 
Vrbka 42 - Ledeč n. S. 784 
Boh. Mareda <& ing. Doubková Eva 
Kralupy n. V. 123 - Ledeč n. S. 136 
Petr Kralovanský & Radová Hana 
Hořesedly 136 - Zruč n. S. 783 
NAROZENÍ 
30. 11. Baumová Klára, Hradní 737 

1. 12. Vladyková Michaela, Z. Fi-
bicha 781 

10. 12. Wurm Jan, Pod skalkou 1179 
12. 12. Prchalová Dana, Zoufalka 

1083 
ZEMŘELÍ 
20. 11. Janoušek Arnošt (r. 1909), 

Melechovská 806 
21. 11. Krejčová Jaroslava (r. 1902), 

ul. 5. května 1202 
23. 11. Rejtmayer František 

(ř. 1918), M. Majerové 657 
25.11. Báborský František (r. 1915), 

Nádražní 270 
3. 12. Vojír Josef (r. 1943), Vrbka 

14 
4. 12. Čížek Josef (r. 1912), ul. 5. 

května 1202 
-mú-

V budově ZŠ na Husově náměstí je sídlo registračního místa pro ku-
pónovou privatizaci č. 36223. Do *31. 1. 1992 máte ještě možnost praco-
viště Podniku výpočetní techniky se zakoupenou a řádně vyplněnou ku-
pónovou knížkou a s registrační známkou za 1000,— Kčs navštívit a za-
pojit se tak svojí registrací do kupónové privatizace. Neváhejte, ta to 
šance se pro 1. vlnu již nebude opakovat! -sv-

SVAZ D0CHODCÚ INFORMUJE 
V našem úvodním článku Ledečských novin chceme vyjádř i t uspoko-

jení nad jejich vydáváním a budeme je také využívat k větší informo-
vanosti našich členů a všech obyvatel města o naší činnosti . 

Na počátku trochu statistiky: Je nás organizováno v Ledči nad Sáza-
vou k 30. 12. 1991 již 272 proti počátečnímu stavu 17-ti členů k 1. 1. 
1991. Během roku bylo uskutečněno 8 besed, z nichž část proběhla 
v Domě pečovatelské služby. 

Velký úspěch mělo vystoupení mládeže z Domu dětí a JUNÁKA dne 
17. prosince pro obyvatele Domu pečovatelské služby, kde ve vánočním 
pořadu vystoupilo kolem 50 dětí. Dále stála za pozornost beseda na 
téma „Výživa pro zdraví". Byla obnovena tradice „Svátku matek", škoda, 
že se nepodařilo zaj ist i t větší účast veřejnosti. 

Během roku 1991 bylo uspořádáno 6 zájezdů, 3X do Prahy, do Slavo-
nie a Telče, do Litoměřic a dva autobusy byly vypraveny na alpská vy-
sokohorská jezera. Na doplnění autobusu byla účast i důchodců z G. Je-
níkova a Koberovic, popř. rodinných příslušníků. Byla uskutečněna i 
vycházka na hrad a pro obyvatele Domu pečovatelské služby byl za-
jištěn autobus. 

Během roku nám městský úřad předal část objektu bývalého soudu 
pro zajištění podmínek naší další činnosti ve městě. Ke konci roku 1991 
zbývalo ještě dokončit opravu W C a umývárny a hlavně zlepšit přístup 
do prostoru, což vyžaduje vybudovat chodník ve spolupráci s Městským 
bytovým podnikem. Zatím zde může probíhat velmi omezená činnost. 
Po dokončení úprav bude využití objektu po celý týden. 
Nyní k naší činnosti na období od 15. ledna do 14. února: 

15. ledna se koná od 15 hodin na internátě SOU v Koželské ul ic i 
beseda s panem Suchým na téma „Československý hokej". 

16. ledna se koná v Městském kině výroční členská schůze. 

25 ledna se uskuteční zájezd do Hudebního divadla v Praze, odjezd 
je plánován v 10 hodin z náměstí od VÝBĚRU, návrat kolem 20. hod., 
cena 90,— Kčs včetně vstupenky a pojištění. Ke konci roku bylo ještě 
10 volných míst. Přihlásit se je možno vždy ve středu od 13 do 14 ho-
din v objektu Svazu důchodců. 

Další BAZAR se bude konat ve dnech 11. až 13. února v objektu 
SVAZU. Příjem bude 10. 2. a vyúčtování 14. února. Tentokrát budou 
přijímány i obleky a prádlo. 

Porady důchodců se uskuteční každou lichou středu od 13 do 14 ho 
din v objektu SVAZU. 

Turist ický průvodce LEDEČ N. S. A OKOLÍ bude k dostání, v inou 
zpoždění v tiskárně, až koncem ledna. 

Za Svaz důchodců — p. Brož 



Kamínek pro štěstí aneb trampoty s tchýní 
„Petře, musíš honem přijet, mám z kapsy, když jsem byla u doktora. 
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„Petře, musíš honem přijet, mám 

v baráku zloděje!" vyhrkla bez 
představení moje tchýně do tele-
fonu. 

„Jsem teďka u Jany", pokračo-
vala, „prosím tě, přijeď, všechno 
ti vysvětlím ." 

Nechal jsem práci prací, skočil 
do auta a jel. Moje žena Jana mě 
už nedočkavě vyhlížela před do-
mem. 

„Pojď, prosím tě, honem. Má-
ma je strachy bez sebe. Prej má v 
baráku zloděje!" vysypala ze se-
be na prahu domovních dveří. 

Tchýně stála v chodbě a celá se 
třásla. Jak mě uviděla, začala se 
kvapně oblékat. 

„Ani se nezouvej a hned jedem! 
Určitě tam ještě bude." 

Na nic jsem se raději neptal, Až 
v autě jsem na tchýni udeřil: 

„Co se vlastně stálo? Kde máte 
toho zloděje?" A tchýně začala vy-
právět, jak se ráno vypravila na 
polikliniku k lékaři. Vzala si svůj 
zimní kabát, který si v čekárně 
odložila na věšák. Dlouho nečeka-
la, šla hned na řadu. Doktor jí 
změřil tlak a předepsal jí nějaké 
prášky. Pak vyrazila s receptem 
do lékárny, ale tam ty prášky ne-
měli. Tak se vypravila k nám za 
Janou. Cestou na sídliště pocítila 
náhlou slabost. Zastavila se a za-
lovila levou rukou v kapse kabátu, 
kde měla schovaný svůj talisman, 
svůj kamínek pro štěstí. Vždycky, 
když jí bylo ouzko, když se necí-
tila ve své kůži, tak jej nahmátla, 
stiskla a on jí pomohl. Ale co to? 
Kamínek v kapse není! Ani v dru-
hé ne! A klíče od baráku jsou ta-
ky fuč! 

Tchýně zapomněla na slabost a 
celá uřícená dorazila k nám. 

„Jano, Jano, někdo mně vzal klí-
če z kabátu, to byl určitě zloděj! 
Obhlídnul si, že bydlím v baráku 
sama, sledoval mě ráno až na po-
likliniku a tam mi klíče vyfoukl 
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neválel!! Já jsem 
zažil tř i válKy,ta 
ne iho rš í byla o ! 

z kapsy, když jsem byla u doktora. 
Já se domů sama bojím! To všech-
no je z toho, že u mě nechcete 
bydlet!" 

Janu pak nenapadlo nic lepšího, 
než mi zavolat do práce. 

Celý ten případ se mi zdál sluš-
ně řečeno zmatený. Ale jako po-
slušný zeťák jsem bez odmluv s 
tchýní dorazil k jejímu domku na 
druhém konci města. Přelezl jsem 
zamčenou branku, obešel opatrně 
celý domek a teprve potom jsem 
si náhradním klíčem odemkl do-
movní dveře a rázně vstoupil do-
vnitř. S tchýní za zády jsem pro-
hlédl všechny pokoje, zákoutí i 
skříně, nahlédl pod postel, zkon-
troloval všechna okna. Do akce 
jsme zapojili i sousedku. Ta s holí 
v ruce hlídala na záhradě. Po zlo-
ději ani vidu, ani slechu! Když 
jsme prosmejčili celý domek a zlo-
děje nenašli, navrhl jsem tchýni 
druhou a pravděpodobnější mož-
nost: Co když klíče prostě ztrati-
la? Začal jsem jí tedy zpovídat, 
kudy všude chodila, zda klíče ně-
kde nezapomněla. Tchýně se du-
šovala, že určitě né, vždyt ty klíče 
a kamínek měla v kapse kabátu 
ještě, než jej dávala na věšák. A 
teď jsou fuč! 

Podíval jsem se po nešťastné 
tchýni, která v kuchyni znova o-
bracela obě kapsy kabátu. 

„Vždyt ti říkám, ty klíče mi ně-
kdo musel ukrást," vedla si stále 
svoji, zatímco už potřetí vysypáva-
la obsah kabelky na stolek. „Tady 
taky nejsou,a rozhodila obě ruce. 
Stála tam bezradně u stolku jak 
hromádka neštěstí, obě kapsy u 
svého kabátu naruby, kabát na ní 
přitom ták nějak směšně visel. 

„Máte vůbec na sobě svůj ka-
bát!?" zeptal jsem se potlačujíce 
smích. 

„To víš, že mám svůj kabát, po-
dívej, ty knoflíky, ten límec, bar-
va. Ale je mi nějak velkej, viď?" 

Na nic jsem už nečekal, naložil 
jsem tchýni do auta a fofrem na 
polikliniku. Tam na nás v čekárně 
na věšáku čekal tchýnin skutečný 
kabát i s klíči a kamínkem pro 
štěstí v kapse. Sestra z ordinace, 
která nás zahlédla přicházet, nám 
vysvětlila, jak k celé té směšné 
záměně kabátů došlo. Zatímco by-
la tchýně v ordinaci, přišla do če-
kárny paní ve stejném kabátě, ten 
si také odložila na věšák a usedla 
na lavici. Po chvíli čekání si vzpo-
mněla, že si musí ještě něco za-
řídit, oblékla ,si tedy znovu kabát 
a odešla, aby se po zjištění, že 
má na sobě cizí kabát, okamžitě 
vrátila. Tchýně mezitím s recep-
tem v ruce vyšla z ordinace, vzala 
si z věšáku kabát a šla k lékárně. 

Tehdy v kuchyni u stolku jsem 
poprvé tchýni uvěřil, když říkala, 
že se necítí ve své kůži. -sv-

Redakce Ledečských novin upo-
zorňuje své čtenáře, že na adrese 
Městského kulturního střediska je 
nadále možné si předobjednat do 

Upozornění 
dávku Ledečských novin až do by-
tu za roční předplatné. Objednáv-
ky přijímá MKS prostřednictvím 
korespondenčních lístků či při va-
ší osobní návštěvě. Adresa redak-
ce je uvedena v tiráži. 

Na téže adrese přijímáme i in-
zerci, kterou budeme dle vašeho 
zájmu otiskovat. 

Ledečské noviny budou vycházet 
měsíčně vždy kolem desátého, uzá-
věrka bude vždy 25. v měsíci. Tě-
šíme se na váš zájem. -red-

Křížovka 
P. F. 1992 - znamená „Blaho-

přání k novému roku 1992". Zkrat-
ka P. F. v sobě skrývá dvě fran-
couzská slova, která naleznete v 
tajence. 

VODOROVNĚ: A. 1. část tajen-
ky; římsky 5; bůh lásky. - B. Do-
vednost; jaká; přitakání. - C. Do-
pisní zkratka; polyamid, vlákno; 
zkratka nacist. organizace. — D. 
Plápolá; španělky pán; léčky. — E. 
2. Část tajenky. - F. Římský po 
zdrav; moskevská automobilka; zn. 
čs. vysavače. — G. Bůh slunce 
(egypt.); 8. nerost stupnice tvrdos 
t i ; citoslovce bolesti. — H. Zn. kos-
metiky; horské jezero; zn. cigaret. 
— I. Svatební květina; římsky 500; 
peruánský vládce. 

SVISLE: 1. Karlovarský hotel; zn. 
chem. fluóru; lihovina. — 2. Rus-
ká řeka; zlevnění; přitakání. — 3. 
Zkr. pražské univerzity; letecký ú 
tok; pozn. zn. Polska. — 4. Část 
úst; zkr. dodavatelského závodu 
Olga. — 5. Bicykl. — 6. Nemoc 
niční oddělení; egyptský veletok 
přibližně. — 7. Vlastní; záznamník 
osobní zájmeno. — 8. Část vozu 
zbabělec; SPZ Blanska. - 9. Kap 
ka vody; poloměr; dopravní pro 
středky. 
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