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ROZŠÍŘENÉ 
VYDANÍ 

Představujeme 
Volební komisi OF, ČSL a ČSS 

zastupuje v ledečské městské ra-
<iě MUDr. Jiří Pavlíček, kandidující 
v komunálních volbách za OF. Zís-
kal celkem 1429 hlasů a do měst-
ské rady byl zvolen 11 hlasy. 

MUDr. Pavlíček sé narodil v Er-
věnicích u Mostu v roce 1944. Po 
vystudování gymnázia v Chomuto-
vě pracoval jako dělník v CHZ 
Litvínov. Po promoci na lékařské 
fakultě hygienické v roce 1970 pů-
sobil jako gynekolog v Severočes-
kém kraji, poté rok na Slovensku 
a posléze 6 let ve Svitavách. 

V roce 1986 přichází do Ledče, 
kde nejprve zastává místo gyneko-
loga a posléze obvodního lékaře. 

V l istopadu 1989 se MUDr. Pav-
líček stává jedním ze zakladatelů 
a mluvčích Občanského fóra v na-
šem městě. Svoji činnost zaměřu-
je na ozdravění životního prostře-
dí ve městě a výrazně se angažuje 
ve veřejném a poli t ickém životě. 

MUDr. Pavlíček patří k radikál-
ním členům MZ, po rozpadu OF se 
stal členem ODS. -red-

Váření podnikatelé a ostatní spoluobčané města Ledče n. S., 
obracím se na vás s prosbou o pomoc nemocnici Háj. Naše 

nemocnice v době centralizovaného řízení zdravotnictví dostávala 
prostředky, které stačily s bídou na provoz, ale již nikoli na pří-
strojové vybavení. V poslední době nám pomohly podniky KOVO-
FINIS Ledeč a BOHEMIA Světlá. Podařilo se nám získat kardio-
monitory pro pokoj intenzivní péče, kapesní ultrazvukový přístroj 
pr0 vyšetření cév a bateriový kardiostimulátor. 

Z darů jedinců i organizací na konto Občanského fóra pro zdra-
votnictví bylo zlepšeno vybavení naší laboratoře, což umožnilo 
rozšíření diagnostiky. V současné době jsou Zdravotnická zařízení 
Ledeč n. S. samostatná. Provoz financuje Všeobecná zdravotní 
pojišťovna, investice by měl v tomto roce zajišťovat Okresní úřad 
Havlíčkův Brod, který je našífn zřizovatelem, později pravděpodob-
ně Městský úřad v Ledči n. S. 

Vzhledem k nedostatku prostředků v tomto roce zatím není 
šance touto cestou vybavení nemocnice zlepšit. 

Většina občanů si přeje, aby nemocnice v Ledči byla zacho-
vána. To je však podmíněno také soběstačností v provádění zá-
kladních vyšetření. Převozy pacientů do Havl. Brodu a zpět pro-
dražují a prodlužují hospitalizaci, navíc nejsou pro pacienty pří-
jemné. 

K dovybavení interního oddělení na standartní úroveň nám 
chybí dvě věci, představují však velké finanční částky, že i ná-
kup formou leasingu je problém. Jedná se o ultrazvukový diagnos-
tický přístroj a gastroskop. Pokud by se nám podařilo je získat, 
bylo by v naší nemocnici možno kvalitně vyšetřovat pacienty 
s vředovou chorobou žaludku a dvanácterníku bez zátěže rentge-
novým zářením, vyšetřovat hospitalizované i ambulantní pacienty 
s onemocněním jater, ledvin, žlučníku a srdce ultrazvukem, po 
vyškolení odborníka v oboru rozšířit ultrazvukovou diagnostiku 
i do oblastí gynekologie a dětského lékařství. 

Proto se na vás, podnikatele i ostatní spoluobčany obracím 
s prosbou o příspěvek na konto, které naše zdravotnické zařízení 
založilo u Komerční banky pod názvem: „NEMOCNICE" (číslo 
konta 182-17831-521/0100). 

Podle platného zdkona je možné odečíst od základu pro výpo-
čet daní i částku věnovanou na zdravotnictví až do velikosti 10 
procent základu. 

Všem, kteří nám pomohou, se takto darované prostředky vrátí 
ve zlepšení a zpřístupnění zdravotní péče na Ledečsku. 

MUDr. Jaroslava Horáková, 
přednosta interního oddělení nemocnice Háj 

OKRESNÍ S H R O M Á Ž D Ě N Í V H A V L Í Č K O V Ě BRODĚ 
Okresní shromáždění v Havlíčkově Brodě se sestává z 54 zástupců 

měst a obcí našeho okresu. Jeho účelem je projednávat, schvalovat a 
kontrolovat rozpis rozpočtu pro hospodářství Okresního úřadu, měst 
a obcí. Schází se minimálně dvakrát ďo roka a svoji funkci plní na 
základě zákona CNR č. 425/1990 Sb. 

Letos se jednání okresního shromáždění uskutečnilo dne 25. února. 
Naše město v okresním shromáždění zastupují čtyř i členové MZ, a to 
pan Kolařík, Urban, Tejkal a Vrba. Na programu jednání bylo hlavně 
schválení rozpočtu na rok 1992. 

Státní rozpočet ČR v tomto roce přidělil našemu okresu celkovou 
dotaci ve výši 234,6 mil. Kčs s tím, že částka 72,1 mil. Kčs je určena 
jako účelová dotace se stanoveným způsobem využití a částka 162,5 
mil. Kčs představuje objem neúčelových dotací. 

Pro město Ledeč n. Sáz. byla z tohoto rozpočtu stanovena celková 
dotace ve výši 11,958 mil. Kčs, ze které je 2,1 mil. Kčs určeno na pře-
stavbu MŠ na ZŠ, 1,6 mil. Kčs na soc. dávky a 650 tisíc Kčs na odlu-
čovač popílku pro kotelny a 6,808 mil. Kčs je neúčelová dotace. 

Konkrétní rozpočet města Ledče bude projednáván dne 10. 3. 1992 na 
zasedání Městského zastupitelstva. Stanislav Vrba 



KANOVNÍK JAN VENTURO 
Naše město bylo již v minulosti 

zajímavým objektem -pro malíře a 
umělce, kteří do tohoto koutu Po-
sázaví zavítali. V roce 1796 pro-
cházel celým Posázavím biskup z 
Králového Hradce Leopold Haye. 
Byl znám jako velký cestovatel po 
Čechách i v cizině. Vždy ho do-
provázel jeho kanovník Jan Ventu-
ro, výborný malíř, zejména akva-
relista. Na cestách zachycoval do 
svého skicáře pohledy na města, 
Tirády, zámky, vesnice i prostá o-
bydlí. Tak zachytil do skicáře i tři 
pohledy na Ledeč. Jsou to pohledy 
z Horní Ledče, z Rámů a z Hůrky. 

Skicář byl náhodně objeven za 

V lednu t. r. se sešli na výroč-
ní hromadě příslušníci požární sta-
nice a členové dobrovolných hasi-
čů. Jednání se zúčastnili i zástup-
ci Městského úřadu v Ledči nad 
Sáz. pan starosta E. Kolařík a mís-
tostarosta K. Urban. 

Při hodnocení činnosti hasičů 
bylo mimo jiné uvedeno, že požár-
ní ochrana v našem městě a okolí 
je zajišťována výjezdovou jednot-
kou, která je složena z profesio-
nálních i dobrovolných hasičů. Ha-
sební obvod je ohraničen okresy 
KH, BN, PE a ve svém okrese až 
po Novou Ves u Světlé. Je počítá-
no s vyzváním na dálniční úsek 
Praha - Brno (44. až 76. km) i 
s pomocí v přilehlých okresech. 

V roce 1991 jednotka zasahova-
la u 29 událostí, z toho 16 požárů 
o 13 technických zásahů. Je mož-
no uvést, že nedošlo při požárech 

druhé světové války na půdě domu 
v Lišově u Českých Budějovic, kde 
byl odborně ošetřen a zachráněn 
před zničením. Díky tomuto objevu 
můžeme dnes vidět, jak vypadala 
Ledeč před 200 lety. 

Kanovník Venturo však nakreslil 
i české mince pro Voigtovu sbírku 
a mapu královéhradecké diecése, 
která byla vytištěna v roce 1790 
ve Vídni. Některé své práce věno-
val i císaři Františku L, který v 
roce 1824 navštívil Hradec Králo-
vé. 

Kanovník Jan Venturo zemřel v 
Chrasti u Chrudimi v roce 1833 ve 
věku 87 let. Tam je také na míst-
ním hřbitůvku pochován. 

Text a Joto: František Pleva 

ke smrtelným úrazům, ani velkým 
škodám. 

Od roku 1991 je naše jednotka 
vybavena vozidlem TECHNICKÉ 
POMOCI s veškerým stříkacím a 
rozpěrným zařízením, včetně agre-
gátů Lukas pro pomoc při DO-
PRAVNÍCH NEHODÁCH. 

S příchodem jara se setkáváme 
každoročně se stálým nešvarem, 
vypalování staré trávy. Chceme 
proto vás, spoluobčany, požádat, 
aby si každý uvědomil, že na vy-
palování staré trávy doplácí nejen 
příroda. Za pětileté období v okre-
se Havlíčkův Brod došlo ke 45 po-
žárům z uvedené příčiny s hmot-
nou škodou 380 000, - Kčs a dvě 
starší osoby byly usmrceny. 

Zničené přírodní prostředí, ohro-
žené hodnoty, zdraví a lidské ži-
voty jsou příliš velkou daní! 

HASIČI 

Informační servis 
+ Na konto „MÍŠA" pro nákup 
gama-nože rozhodla městská rada 
odesjat částku 1800,- Kčs. 
+ Clen Městského zastupitelstva 
v Ledči n. S. pan Jaroslav Pobors-
ký (30 let) byl na okresní konfe-
renci ČSL zvolen předsedou okres-
ní organizace a členem okresního 
předsednictva ČSL. Okresní konfe-
rence Československé strany lido-
vé se uskutečnila dne 8. 2. 1992 
v Havlíčkově Brodě. 
+ Městská rada se opětovně zabý-

vala požadavkem na zřízení 
městské policie, kterou by mělí 
tvoř i t dva členové. Z pátku na so-
botu a ze soboty na neděli by měř 
při obchůzce příslušníka městské 
policie doprovázet člen Policie ČR 
OO Ledeč n. S. Návrh bude před-
ložen ke schválení městskému za-

^ stupitelstvu. 
+ Dle sdělení Úřadu práce bylo k 
17. 3. 1992 v Ledči n. S. evidová-
no 238 uchazečů o zaměstnání. 
+ Redakce LEDĚČSKÝCH NOVIN 
nabízí svým čtenářům a zájemcům 
o inzerci svoje služby. Za smluvní 
cenu budeme zveřejňovat inzeráty, 
blahopřání a oznámení, která nám 
do redakce zašlete do 20. v měsí-
ci. -sv-

Městský úřad 
Městský úřad v Ledči n. S., kte-

rý je v rámci přenesené působnos-
ti pověřeným městským úřadem, 
tvoří starosta, zástupce starosty a 
16 pracovníků tohoto úřadu. 

Městský úřad v oblasti samo-
statné působnosti plní úkoly, kte-
ré mu ukládá městská rada a u-
směrňuje po odborné stránce roz-
počtové a příspěvkové organizace 
a zařízení, které město zřídilo. 

Ve věcech přenesené působnosti 
je městský úřad podřízen Okresní-
mu úřadu a zajišťuje v jednotli-
vých odborech činnosti vyplývají-
cí ze zákonných opatření. 
V odboru správním to jsou: 
— výkon matriční činnosti 
— projednávání přestupků podle 

zákona o. 200/90 Sb. 
V odboru výstavby, životního pro-
středí a místního rozvoje: 
— řízení stavebně právní 

(stavební úřad) 
V odboru sociálním a zdravotním: 
— rozhodování o sociál, dávkách 

a zajišťování péče o rodinu 
V odboru živnostenském: 
— povolování volných živností CP 

kontrolu veškeré živnostenské 
činnosti. 

Okoly vedoucího organizace pod-
je městský úřad podřízen Okresní-
ník MO pan Jindřich Topič, který 
je ze své činnosti odpovědný měst-
ské radě. Je nadřízený všem ne-
voleným pracovníkům MO, koordi-
nuje a kontroluje jejich činnost. 

-mú-

Valná hromada hasičů 



DlVKY A ŽENY 
trápí Vás nezbedné chloupky? 

F i r m a D O N A 
Vás zve 26. 3. 1992 

na orientální D E P I L A C I 
v Ledči nad Sázavou. 

Tato dep i lační metoda Vám 
odstraní chloupky na dobu 

3 M Ě S l C O 
Po opakování chloupky 

řídnou až úplně v y m i z í . 
Základ depilační metody 

tvoří: 
p o m e r a n 6 e , f í k y , 

l é č í v á r o s t l i n a 
a vykonávají ji profesionální 

k os m e t i č k y 

Objednávky na tel. 
0452 / 2556 

nebo písemně na adresu: 
J I T K A N A G Y O V Á 

Mrkvičkova ul. 1355 
163 00 PRAHA - Řepy 

NEBEZPEČNA ZVIRATKA 
Potkáme je ve městě i mimo ně. Ve městě jsou to hlavně psi, kteří 

se toulají kolem popelnic, kde je vždy k sehnání něco k obživě. To by 
samo o sobě nebylo to nejhorší. Tito tuláci většinou nikomu nepatří 
a nebo jejich majitelé jsou natolik benevolentní, že je nechají volně po-
bíhat po městě. 

Vidíme velmi často jak si hlouček dětí hraje s pejskem, dávají mu 
různé pamlsky, hladí ho apod. Od všech těchto, na první pohled ne-
vinných tvorů, hrozí všem, kteří s nimi přicházejí do styku, velké ne-
bezpečí. 

Téměř celý náš okres je zamořen vzteklinou. Hlavním přenašečem 
této smrtelné choroby je liška. V určitém stádiu onemocnění se z jinak 
velmi pJachého tvora stává netečné zvíře, které ztrácí svoji přirozenou 
plachost a je naprosto běžným jevem, že se takto postižení jedinci 
potulují v těsné blízkosti lidských obydlí. Zde může velice snadno 
dojít ke styku s volně pobíhajícímj (psy. K nákaze dochází v přímém 
styku vzájemným napadením pomocí krve a slin. Takovýto jedinec je 
nebezpečím nejen pro děti, ale i pro v,všechny obyvatele a vůbec pro 
všechny teplokrevné živočichy. Zákeřnost této choroby spočívá v tom, 
že je rozhodující, na které Části Jěla dojde k vniknutí viru. Inkubační 
doba je několik dnů až několik měsíců. 

V dřívějších dobách likvidoval tyto tuláky pohodný. Jistě nebude 
dlouho trvat a bude se muset tímto problémem zabývat městský úřad. 

Pokud by totiž došlo k nákaze vzteklinou a nebyl-li by včas učiněn 
léčebný zákrok, nemá postižený člověk žádnou šanci. Vzteklinu ještě 
nikdy nikdo nepřežil. 

Stejně tak se dá mluvit o toulavých kočkách. Dle statistik je kočka 
druhým největším přenašečem vztekliny v Evropě. Vzteklina není jedinou 
nemocí, kterou tato zvířata přenášejí na člověka. Je jich celá řada, ale 
jednou z velmi nebezpečných je toxoplazmosa. Přenáší se výkaly a je 
nebezpečná zvláště ženám. 

Toulaví psi a kočky mají většinou společný původ. Děti si od babičky 
z venkova přinesou domů do paneláku koťátko nebo štěně. Tomu stačí 
v prvních dnech života nějaká krabice. Jakmile však začne být v bytě 
nepohodlným, je v naprosté většině případů puštěno do volné přírody. 
Je třeba si uvědomit, že v případě kočky se jedná o velmi nebezpečnou 
šelmu, která svou krvelačností předčí v našich revírech v mnohém liš-
ku. My, myslivci,^pak musíme v okolí města likvidovat každým rokem 
mnoho takto zdivočelých zvířat. 

Tomuto problému je věnována naprosto nedostatečná pozornost. Osvě-
ta na školách, v tisku i ve sdělovacích prostředcích je téměř nulová. 
Učitelé, vychovatelé, hlavně pak rodiče, by měli svoje děti a svěřence 
v tomto směru vychovávat. 

Nakonec jednu radu: pokud někdo máte problém,/ co s kočkou nebo 
psem, poraďte se s některým myslivcem. 

Jan Fulín 

Kašlem na to. A... 
Přes dvacet let se v ulici Marie 

Majerové za obytnými domy č. 665 
a 665 v zimním období stává z dět-
ského hřiště kluziště. Jediným ne-
přítelem party nadšenců bylo až 
dosud jen počasí. Před lety zde 
bylo vybudováno i osvětlení, klu-
ziště bylo opatřeno i dřevěnými 
mantinely. Hřiště má rozměry 20 
krát 45 m a za celou zimu se opa-
kovanými nástřiky může spotřebo-
vat při 10-ti cm vrstvě ledu max. za 
500,— Kčs vody, což byl Mí7 po 
mém vysvětlení i ochoten uhradit. 
MR však požadovala zajistit odběr 
vody z měřeného místa. A tak se 
na domovním hydrantu v domě č. 
655 koncem ledna objevila tabulka 
s textem „Zákaz používání vody za 
účelem stříkání kluziště pod po-
kutou 1000,— Kčsj MBP" a připo-
jovací fitinky byly demontovány. 

Jednal jsem následně s tajemní-
kem Mí7 i s ředitelem MBP, vy-
stoupil s tímto problémem i na 
zasedání MZ, ale tabulka z hyd-
rantu nezmizela. A tak mi organi-
zátoři kluziště prostě sdělili: „Kaš 
lem na to, to by je těch pár stovek 
zabilo! My jsme tu stříkali moc-
krát až do noci a zadarmo. Jeden 
vodoměr a deset minut práce by 
vše vyřešil. Ale to je asi jedno-
dušší hrozit pokutou. To snad ne-
myslí vážněl Vždyť se tu odpoled-
ne sešlo i 40 — 50 dětí. Chodily 
sem i školyi" 

1A Je po ledu! 
A je o čem psát. 
A je o čem přemýšlet,-
A není to zbytečné?! -sv-

FEJETON 
„Měl jsem rád ptáčky, ale už 

nemám. Pokakali mi rameno a 
kšilta", oznámil mi pětiletý Pavlík 
s čepicí v ruce. Vzala jsem jeho 
konstatování na vědomí a vypra-
vila se s poskvrněnými svršky do 
čistírny. 

„PROVOZOVNA ZRUŠENA*, zněl 
nápis' přelepený přes vchodové 
dveře v místech!), kde bývala ce-
dulka s provozní dobou. Nu dob-
rá, ušetříme, pomyslela jsem si 
a po návratu domů jsem v kou-
pelně pozdravy od ptáčků odstra-
nila kartáčem a vlažnou vodou. 

„Do večera budou suché", noto-
vala jsem si, když jsem se na-
kláněla přes balkón k prádelní 
šňůře. Ještě jeden kolíček, ale co 
to? Shora se na mě snáší spousta 
srríetí, prachu a jakýchsi chlupů. 

Otočím se, odkud to padáale 
stačím jen nad sebou zahlédnout 
rychle mizící ruku se psím kobe-
rečkem. 

„Sakra, to nemůžete dávat po-
zor!" neudržela jsem se a čepice 
i s kolíčkem mi přitom vyklouzla 
z ruky a snášela se v nepfavidel-
né spirále přímo do čerstvého vý-
kopu pod balkónem. 

„Co si to tam vyprávíš", ozval 
se z pokoje manžela „Pojď si ra-
ději něco poslechnout. Tohle je 
moc fajn knížka", volal mě do-
vnitř. „Ten Žáček je machr, po-
slouchej, co napsal: 

Našli jste si zábavu, 
kálet lidem na hlavu. 
Najděte si jinačí, 
v tom si lidé vystačí! 

Dobrý, co? A víš jak se to jmenu-
je? OTEVŘENÝ DOPIS HOLU-
BŮM!?* -sv-



Jaro je tady 
Jsou již tady první jarní dny a 

s nimi opět úkl id kolem našich 
domků i celého města. Největší tí-
ha jarního úklidu však zůstane na 
placené organizaci města — Tech-
nických službách. 

Ty se musí postarat o úpravu ve-
řejných prostranství a parkovou ú-
pravu obou náměstí. V prostorách 
kolem l ip na Husově náměstí zů-
stala neposečená tráva z loňska, 
kterou řádně udupali neukáznění 
chodci a prodejci. Je potřeba zde 
nastol i t pořádek a disciplínu. Ko-
lem mariánského sousoší měl být 
již v minulosti postaven malý plů-
tek, bohužel však zůstalo jen při 
slibech. Zabránilo by se tak ale-
spoň trochu devastaci sousoší. 

Vzhledu města neprospívá ani 
nepořádek na Tyršově nábřeží. Za 
bývalou pilou stojí již několik let 
nevzhledná maringotka. Aby jí tam 
nebylo smutno, je navíc obklope-
na hromadou písku. Bylo by zají-
mavé zj ist i t , zda za ní majitel pla-
t í poplatek z užívání veřejného 
prostranství do městské pokladny. 
Jistě by šla přemístit j inam a zde 
provést vhodnou úpravu pro odpo-
činek tur istů i občanů. 

Hezké šrotiště se nachází i na 
cestičce po pravém břehu Sázavy 
mezi lávkou u Sokolovny a lávkou 
ke Kovofiniši. Zde byly před lety 
měněny rozvody parovodu a staré 
trubky a obaly topení zde byly 
ponechány a vesele zarůstají trá-
vou. Kdysi hezká procházka kolem 
řeky, zvláště pro rybáře, se zde 
stala nemožnou. 

Je potřeba se kolem sebe roz-
hlédnout a vše, co hyzdí naše 
prostředí, odstranit. Obešlo by se 
to mnohdy bez jakýchkoli finanč-
ních nákladů. V zájmu nás všech 
je mít město čisté tak, aby po-
skytlo návštěvníkům i občanům ra-
dost z pobytu v něm. 

František Pleva 

„Zátiší s maringotkou" na Tyršově nábřeží. 

FOTBALOVÉ OTAZNÍKY 
V podzimní tabulce I. A tř ídy 

obsadilo A mužstvo kopané ledeč-
ského KOVOFINIŠE až 13. místo. 
Po letech úspěšného působení v 
krajském přeboru je to nepříjemná 
sprcha pro fotbalové příznivce. 
Před začátkem jarní sezóny jsem 
se na důvody krize ledečské kopa-
né snažil zeptat fotbalových funk-
cionářů, ale těm po prohraných 
přípravných zápasech příl iš do řeči 
nebylo. Soudě podle jejich reakce, 
krize v ledečské kopané není ani 
zdaleka zažehnána. 

Podepsala se na ní v prvé řadě 
generační výměna hráčského kádru 
a s tím související zhoršený pří-
stup ke tréninku i k zápasům a 
dále i neutěšená f inanční situace 
oddílu, ke kterému se jeho mateř-

ský podnik chová spíše macešsky. 
N Mladí hráči mnohdy z existenč-
ních důvodů dávají přednost práci 
u soukromníka před pravidelným 
tréninkem. Mužstvo nepůsobí kom-
paktním dojmem, neustálé změny 
v sestavě i na trenérském postu k 
pohodě také nepřispívají. 

A tak ledečský fanda vzpomíná 
nostalgicky na dnešní 35 až 40-
cátníky, kteří v 80. letech dovedli 
ledečskou kopanou až na špici 
krajského přeboru, o sobotách sbí-
rali železný šrot či prováděli vý-
kopové a stavební práce a dělali 
čest ledečské kopané i na hřištích 
v Německu a Švýcarsku. 

Snad bude jarní sezóna, která 
již klepe na dveře, pro ledečský 
fotbal úspěšnější. -sv-

D R A Ž Š Í S T R A V E N K Y 
Vzhledem ke zdražení základ-

ních surovin jsou školní jídelny 
nuceny po předchozím snížení ce-
ny obědů ji opět zvýšit, a to o 50 
haléřů na jeden oběd. 

Od 1. IjŤezna 1992 jsou ceny za 
oběd ve školní jídelně při ZŠ Ná-
dražní ul. stanoveny takto: 

Třída Cena za 
oběd 

Provař, 
norma 

1 - 4 
5 - 9 
gymnázium 
dospělí 

6,50 
7 , -
7,50 
9 , -

8,30 
9,30 

1 0 , 1 0 
1 0 , 1 0 

H. Potáčová, 
vedoucí ŠJ 

ZMATEK V DOPRAVĚ 
5. února 1992 uveřejnil východo-

český deník Pochodeň v článku 
„HAVÁRIE DOPRAVY(?)" defini-
tivní verzi omezení železniční o-
sobní dopravy v působnosti oblast-
ního ředitelství ČSD ze dne 29. 1. 
1992. V seznamu tratí figurovala i 
trať č. 222 Čerčany - Praha se 
třemi rušenými vlaky: 
spoj č. 9200 í Kácov - Čerčany 

2.45 - 4.00 
spoj 5. 9227 — Čerčany — Kácov 

23.42 - 01.01 
spoj č. 22218 (snad 9219) Ledeč-
sko — Čerčany 

16.13 - 17.03 
Oproti „zaručeným" zprávám o 

rušení posázavské železnice to si-
ce byla informace přijatelnější, ale 
jak se ukázalo, ne konečná. 

25. února jsem v den uzávěrky 
tohoto vydání Ledečských novin 
navštívil železniční stanici v Led-

či n. S. za účelem ověření defini-
tivní verze. Dostalo se mi zcela 
nových informací. Se zrušením se 
uvažuje u těchto spojů: 
spoj č. 9202 - Ledeč n. S. - Zruč 
n. S. 

3.07 

spoj č. 9231 - Zruč n. S. - Svět-
lá 
bude vypravován z Ledče n. S. ve 
3.58. 

Nové spoje: 
Č. 9205 Čerčany — Ledeč n. S. 
(9.24), č. 9216 Ledeč n. S. (13.13) 
- Čerčany, č. 9234 Světlá n. S. 
(13.57) -< Zruč n. S. Přímo do H. 
Brodu pojedou vlaky z Ledče n. S. 
v 5.19, 7.57 a 14.28. 
Tuto informaci si netroufám ozna-
čit za definitivní tak, jak to učinil 
před měsícem mnohem renomova-
nější deník. Racionalizace v dopra-
vě bude zřejmě ještě tvrdým oříš-
kem. -sv-



Svaz důchodců informuje... 17.-18. 3. ZELENAČ 
21.3. TAK UŽ DOST FREDE 

Film USA. 
22.3. MRTVÍ NEBO ŽIVÍ 

Film USA. 
24.-25. 3. SMRTÍCÍ TRIKY 

Film USA. 
26.-27. 3. VRAŽEDNÝ TANEC 

Francouzský f i lm. 
29. - 30. 3. KARATE KID 2 

Film USA. 

Program kina 
1.- 3.4. SMRTONOSNÁ PAST 
4.- 5.4. ZAHAVE VÝSTŘELY 

Film USA. 
8.4. BARTOŇ FINK 

Film USA. 
9.-10. 4. KOMANDO. Film USA. 

11. -12. 4. NÁVRAT DO BUDOUC-
NOSTI 

15.-16. 4. TOTAL RECITÁL 
Film USA. 

17.4. ŘIDIČÁK Franc. film. 

Společenská kronika 
70. NAROZENINY 
21.2. Josef Ptáčník, Vrbka 17 

5. 3. Antonín Tesárek, Ledeč n. S. 
M. Majerové 1074 

8.3. Jindřich Lebeda, Vrbka 3 
24. 3. Marie Kabeláčková, Ledeč n. 

S., M. Majerové 873 
75. NAROZENINY 

3. 3. Růžena Jirátová, Ledeč n. S., 
Husovo nám. 9 

8. 3. Jana Červinková, Ledeč n. S., 
Z. M. Kuděje 166 

80. NAROZENINY 
29.2. Marie Fulínová, Habrek 8 
11.3. Marie Laštovková, Ledeč n. 

S., J. Haška 603 
20.3., Marie Zelenková, Ledeč n. 

S., ul. 5. května 1202 
85. NAROZENINY 
21.3. Marie Svobodová, Ledeč n. 

S. 
90. NAROZENINY 

5.3. Františka Rajglová, Ledeč n. 
SVATBY 

S., ul. 5. května 1202 
18.1. Antonín Dědič, Ledeč n. S. 

č. 1045 
Ela Ivaníková, Ledeč n. S. 
č. 1045 

25.1. Jiří DáňaJ Chýška 47 
Simona Šouláková, Bojiště 
19 

1.2. ing. Stanislav Fiala, Ledeč 
n. S. 195 
Jaroslava Kudrnová, Hradec 
20 

22.2. Miroslav Hrabaň, Ledeč n. 
S. č. 208 
Dana Koubská, Ledeč n. S. 
785 

NAROZENÍ 
16.1. Josef Horáček, Husovo n. 72 
19.1. Marek Bělohradský, Hutní 

1208 
23.1. Vlast imi l Roul, Habrek 38 
30.1. Mart in Krátký, Lipová 308 
31.1. Milan Šíma, ul. 5. května 

598 
4.2. Martin Moravec, Majerové 

667 
14.2. Michaela Marková, Z. Fibi-

cha č. 676 
15.2. Michaela Zelená, B. Němco-

vé č. 751 

Konečně vyšel očekávaný „Prů-
vodce Ledči a okolím". Vzhledem 
ke zpoždění jeho uvedení do pro-
deje, považujeme za potřebné vy-
svět l i t i jeho zrod. Byl to zřejmě 
pokus o nemožné. 

Rukopis byl předán t iskárně v 
polovině měsíce l istopadu s tím, 
že bude „Průvodce Ledči a oko-
lím" již na předvánočním trhu. 

V tomto nás svým přístupem 
podporovala i t iskárna. Podcenila 
však své kooperační vztahy k ba-
revné obálce a vnitřní části a k 
tomuto poznání došla až počátkem 
prosince, a to bylo již pozdě k za-
jištění dohodnutého termínu. Je to 
pro nás poučení v tom smyslu, že 
všechno vyžaduje svůj čas. Tento 
postup t iskárny nám způsobil mno-
ho nepříjemností a zvýšil i naše 
náklady. Tiskárna APROPOS Pra-
ha se omlouvá našim občanům za 
nedodržení termínu. 

PRŮVODCE LEDČÍ A OKOLÍM 
V měsíci únoru bylo dáno do 

prodeje 400 výtisků, celkem v pr-
vém vydání bude dodáno 2 500 vý-
tisků a z toho minimálně 1000 — 
1500 do prodejní sítě. 

Ve druhé po'ovině března bude 
dáno do prodeje opět 400 kusů. 

Na druhé pololetí se připravuje 
druhé vydání v počtu 1500 - 2000 
výtisků a snahou |e promítnout do 
něho i drobné změny k lepšímu. 

Jaroslav Brož 

Na veřejných vystoupeních 19. 
12., 20. 12. 1991 a 31. 1. 1992 se 
představily dramatické a taneční 
soubory POUPATA a PUSINKY. 
Představení vidělo 800 dětí a stov-
ka dospělých. Pohádka se jmeno-
vala BOTY Z POHÁDKOVÉ LHO-
TY. 

V pátek 14. 2. 1992 jsme pořá-
dali 4. DĚTSKY PLES, který se mi-
mořádně vydaři l . K tanci hrály 
POŠKOLAČKY ze Zruče n. S. 
Hračky, cukrovinky a další drob-
né ceRy do tomboly věnovaly fir-
my: 

Kokeš — Koksová, Jericho shop 
— Havlová, Cukrárna — Kourko-
vá, Cukrárna — Livorová, Služby 
— Rýdlová, Drogerie — Sekot, Na 
Rynku — Kudrnová a Vadinská. 

Všem moc a ještě víc děkujeme. 
Děti byly spokojeny. Náš dík též 
patří Sokolům, kteří obstarali ob-
čerstvení. Z pozvaných hostů se 
na nás přišel podívat jen pan pro-
fesor Doubek. 

V úterý 18. února se v DDM ko-
nalo okrskové kolo soutěže v reci-
taci . Zvítězily: v I. kategori i Zuza-

ZEMŘELl 
7.1. Jaroslav Průša (r. 1930) 

Ledeč n. S., M. Majerové 924 
25.1. František Roul (r. 1907) 

Obrvaň 35 
26.1. Milan Janeček (r. 1950) 

Akce v období od 16.3. do 15.4.92 

— Bude pokračovat Malá univer-
sita III. věku přednáškami vždy 
každé úterý od 14.30 hodin v 
Městském kulturním středisku. 

— 25. 3. od 14 hodin se uskuteč-
ní v Domě dětí beseda na téma 
„Sociální politika ve městě" za 
účasti zástupců městského úřa-
du. 

— 14. 4. od 14 hodin se v Domě 
pečovatelské služby uskuteční 
beseda „Cestování s obrazem". 

Jaroslav Brož 

BUDE BUFET V PROVOZU ? 

Městská rada vyslovila souhlas 
se žádostí Svazu důchodců o pro-
nájem bufetu v kině, který je již 
několik let mimo provoz s tím, že 
pronájem se uskuteční na zkušeb-
ní dobu 3 měsíců a Městskému 
kulturnímu středisku bude poskyt-
nuto 10 procent ze zisku z provozu 
bufetu. -sv-

KOLIK ZA PSA? 

Svaz důchodců požádal Měst-
skou radu o snížení poplatků ze 
psů na rok 1992 pro důchodce. MR 
předloží Městskému zastupitelstvu 
návrh, aby poplatek ze psů v ro-
dinných domcích na území města, 
kde žijí pouze důchodci, byl sní-
žen o 50 %. -sv-

na Krajíčková ze ZŠ Nádražní Le-
deč n. S., ve II. kategori i Lindce 
Michková ze ZŠ Lánecká Světlá n. 
S. a ve III. kategori i Vladěna Fia-
lová ze ZŠ Lipnice. 

Okresní kolo této soutěže nese 
název ŘÍKEJME SI BÁSNIČKY, a 
konalo se ve dnech 9. — 10. 3. 
1992 v DDM Ledeč n. Sáz. Tuto 
akci sponzorovali pánové Och a Vá-
ňa od f irmy OVEX. Finanční pří-
spěvek 500,— Kčs na ceny v okrs-
kovém kole věnovala ČSSD Chotě-
boř. Děkujeme! 

V sobotu 15. března T992 se u-
skutečnil v DDM již XII. ročník 
pěvecké soutěže LEDEČSKÝ SLA-
VÍČEK. 

16.-20.3. jsme pořádali výstavu 
výrobků technické tvoř ivost i mlá-
deže. 

26. 3. držte palce dramatickému 
souboru. Jedeme na okresní pře-
hlídku dětských divadelních sou-
borů. 

M. Zajícová 

Ledeč n. S., Partyzánská 1119 
14.2. Zdeněk Sedláček (r. 1928) 

Ledeč n. S., Hlaváčová 553 
16.2. Blažena Kudrnová (r. 1911) 

Ledeč n. S., Hrnčíře 45 
-mú-

Živo v Domě dětí a mládeže 



NEJSTARŠÍ SKAUT V LEDČI n. Sáz 
Nejstarším skautem v Ledči n. 

S. je 83letý bratr Josef F e nik, 
cukrář na náměstí. Rád na časy 
skautování vzpomíná: 

„Bylo to roku 1920, kdy se se-
šlo asi šest chlapců, které vedl 
bratr Jaroslav Spurný. Byl to za-
městnanec firmy Pik, pila v Ledči. 
Ta měla v Praze na Palmovce 
sklad rezivá, jehož byl Jaroslav 
Spurný vedoucím. Na neděli jez-
dil domů do Ledče." 

Na další jména tehdejších skau-
tů si již, bratr Fenik nevzpomíná. 
Vybavení měli velmi skromné. Ko-
šile si chlapci barvili sami, klobou-
ky jim zhotovoval kloboučník Kru-
pička, sídlící u kostela proti dneš-
nímu hotelu Stadion. Stany neměli, 
jen velikou plachtu. Někdy si ta-
ké stavěli jakýsi přístřešek z pyt-
lů. 

Nejčastěji tábořili v Horce n. S 
u mlýna. Výpomocí při zemědělské 
práci si vysloužili odměnu v podo-
bě potravin, které jim mlynář po-
skytoval. 

Na místo táboření putovali z 
Ledče n. S. téměř výhradně pěšky, 
přes Hněvkovice, kolem hájovny, 
kde byl tehdy lesním pan Urválek. 
Při pochodu skautů kolem se pan 
Urválek a jeho přátelé velmi divi-
li, že už i zde jsou skauti. 

K zamyšlení 
Dnes je všeobecně známo, že u 

nás v Československu máme jedno 
z nejhorších životních prostředí na 
světě. V Evropě se dokonce uchá-
zíme o první místo. 

Pro ozdravění životního prostře-
dí nám chybí šice to nejdůležitěj-
ší — finance, ale i my, jednotliví 
občané můžeme mnohé udělat pro 
tO\, aby se životní prostředí dále 
nezhoršovalo. 

Začneme třeba tím, že nebudeme 
pálit obaly z umělých hmot, že ne-
budeme používat spreyových ná-
dobek obsahujících freon, že se 
nebudeme účastnit zakládání a roz-
šiřování divokých skládek a bude-
me nekompromisně vystupovat pro-
titi jednotlivcům a organizacím, 
které porušují životní prostředí. 

Odstrašujícím příkladem byl tře-
ba případ, kdy zaměstnanci sou-
kromé firmy DOS zapálili 12. 11. 
1991 dopoledne přímo ve středu 
města hromadu dehtové krytiny, 
kterou sejmuli se střechy domu 
při jeho opravě. 

Městské orgány by měly proti 
takovýmto hrubým zásahům do ži-
votního prostředí tvrdě zasáhnout. 

Budeme-li se v přírodě umět dí-
vat, nemůže nám uniknout, že ze-
mědělci vyvážejí hnůj na polní 
skládky, které jsou, jak je v na-
šem kraji obvyklé, na svažitém te-
rénu a v případě deště je močův-

Jejich cesta pak dál pokračova-
la přes osady Nová Ves a Skala 
k Vlastějovicím a dále železnič-
ním tunelem na Horku. 

Když vě věku 14 let nastoupil 
bratr Fenik do učení, znamenalo 
to pro něho konec skautování, ne-
boť v práci trávil celé dny, od čas-
ného rána (také od 4 hodin!) až 
do osmi hodin večer, a to i v so-
bdtu a v neděli. 

Zapsal podle vyprávění: B. Orel 
Foto: Antonín Bálek 

ka splachována do nejbližší vodo-
teče. 

Jedním z hlavních nedostatků je 
minimální osvěta na školách, ve 
sdělovacích prostředcích a špatný 
příklad dospělých. To je neblahé 
dědictví uplynulých let. 

Jestliže je někdo schopen si krá-
tit cestu přes zasetý lán obilí a 
vést za ruku svoje děti, jak nám 
to již několik let názorně předvá-
dějí obyvatelé ledečského sídliště, 
kteří si takto krátí cestu ke své 
zahrádkářské kolonii, střílet vzdu-
chovkou ptáky. umývat auto u po-
toka, odvést do lesa odpad, ne-
může být dobrým příkladem mla-
dé generaci. Je to ve své podstatě 
zločin. Z takovýchto mladých lidí 
pak vyrůstají lidé necitliví, aro-
gantní a bezohlední. 

Dnes a denně se přesvědčujeme 
o tom, jak těžké je tyto chyby na-
pravovat. 

Vstupujeme do nové epochy. Má-
me šanci opět žít vlně jako lidé. 
K tomu ovšem nezbytně potřebuje-
me být zdraví a zaručit totéž i 
těm, kteří přijdou vo nás. Jestliže 
nebudeme dosti důslední sami k 
sobě, ke svému okolí, jestliže bu-
deme stále benevolentní a budeme 
říkat, že se nás to netýká, bude-
me krutě zklamáni. 

Příroda dokáže být krásná, ale 
taky nemilosrdná. 

Jan Fulín 

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA 

R A Z Í T K A 
všech druhů, včetně grafiky 

automaty, 
datumky, 

číslovačky 

VIZITKY - OZNÁMENÍ 

Na luxusním papíru 
chromolux 

potisk kovovou fól i í 

P R O D E J 

polygrafického materiálu 
zasíláme poštou na dobírky 

i na faktury 

f i r m a 

M A R E K 

p. box 50, 396 01 HUMPOLEC 
tel., fax 0367/2540 

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. 

Únorové a březnové číslo vyšlo 
opožděně vinou nemocnosti v tis-
kárně. 

Moudrá slova 
Rozdíl v názorech není důvodem, N 

abychom druhého člověka považo-
vali za špatného. 
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