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Za první pololetí letošního roku 
dosáhly k 30. 6. 1992 příjmy Měst. 
úřadu v Ledči nad Sázavou celkem 
15 904 024,09 Kčs. Na výdajích by-
lo vyplaceno 11 072 538,74 Kčs. 

Na příjmové části se největší 
položkou 7 382 tis. Kčs podílí do-
tace ze státního rozpočtu, dále 

Pololetní účet MÚ 
to jsou vlastní příjmy v hodnotě 
3 625 tis. Kčs tvořené z příjmů z 
činností rozpočtových organizací, 
z daní a poplatků, následují do-
plňkové příjmy 2 431 tis. Kčs, t. j. 
pokuty, sankce, úroky, poplatky a 
ostatní. Do příjmů se započítávají 
i převody z mimorozpočtových fon-
dů v hodnotě 2 466 tis. Kčs. 

Ve výdajích vede školství celko-
vou částkou 4 514 tis. Kčs, násle-
duje místní hospodářství (MBP, 
TS) - 3 321 tis. Kčs, sociální vě-
ci — 924 tis. Kčs, jesle - 313 tis. 
Kčs, vodní hospodářství — 266 
tis. Kčs, kultura — 207 tis. Kčs. 
Ledečské noviny stály městskou 
pokladnu 10 011, - Kčs. 

Hospodaření MÚ k 30. 6. 1992 
vykazuje přebytek 4 831 tis. Kčs, 
ze kterého lze na mimořádné vý-
daje. čerpat pouze 2 039 tis. Kčs, 
neboť částka 1 818 tis. Kčs byla 
již MZ odsouhlasena na akce ^er-
pané v druhém pololetí (ZS, SJ). 
Na sociální dávky z tohoto přebyt-
ku je účelově vázáno 622 tis. Kčs 
a zbývajících 352 tis. Kčs tvoří 
dosud nečerpaný přebytek z loňs-
kého roku. -sv-

Konto MÍŠA 
Už v minulém čísle Ledečských 

novin jsme Vás informovali, že na 
konto Míša bylo vybráno téměř 
čtyři a půl tisíce korun. Z iniciati-
vy městského úřadu, ODS a kul-
turního střediska se tak podařilo 
nashromáždit část tolik potřebných 
finančních prostředků na zaplace-
ní gamma nože. Korunovými až ně-
kolikastovkovými dary se tak ko-
lektivy i jednotlivci zasloužili o 
jmenovaný příspěvek, který bude 
Městským úřadem v Ledči n. S. 
doplněn na částku, která vyjadřu-
je symbolický korunový dar každé-
ho občana našeho města — tedy 
asi sedm tisíc korun. Za všechny 
dárce jmenujme alespoň: Svaz dů-
chodců, kolektivy z KOVOFINISE, 
Kartáčovny, Dům dětí a další. 

Všem, kteří se na této částce 
podíleli, patří vřelé poděkování! 

-ok-

Pol ik l in ika a p r iva t i zace 
1. září projednávalo Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sázavou na 

veřejném zasedání návrh na privatizaci nemocnice a polikliniky v našem 
městě zpracovaný vedením Zdravotnických zařízení v Ledči n. S. Návrh 
vychází z předpokladu, že jako nejschůdnější metoda umožňující za-
chování nemocnice a polikliniky v Ledci n. S. se jeví bezúplatný převod 
těchto zařízení ze státu na město. Původně se předpokládalo, že v této 
fázi se nebude privatizace týkat nemocnice v Háji, ale dle návrhu Okres-
ního úřadu schváleného ministerstvem zdravotnictví CR jde do priva-
tizace jak poliklinika, tak i nemocnice a LDN. Provoz těchto dvou zaří-
zení od sebe vzdálených je pro město ekonomicky neúnosný. Vlastní 
budova polikliniky přitom pouze pro privátní praxi lékařů není nejvhod-
nější. Proto se jeví jako účelnější vybudovat sice samostatná, ale na 
sebe úzce navazující zařízení, kde jak prostorové, tak i personální obsa-
zení by se dalo podstatně zredukovat. Jedno z možných řešení je: 
— obvodní lékaře, stomatology, popř. i dětské lékaře vyčlenit z polikli-

niky a privatizovat pokud možno v těsné návaznosti na stávající bu-
dovu, 

— nemocnici přemístit do stávající budovy polikliniky, ale přitom v bu-
dově zachovat ambulantní odborné služby v dosavadním rozsahu 
(chirurgie, ortopedie, gynekologie, neurologie, ORL, kožní, oční, psy-
chiatrie, plicní, rehabilitace, komplement), které by umožnily úzkou 
konsiliární spolupráci s nemocnicí, 

— budovu nemocnice v Háji využít na zřízení rehabilitačního zařízení 
státního charakteru, nebo prodat (jenom dostavba LDN by si vyžá-
dala cca 20 mil. Kčs, rekonstrukci potřebuje i budova interny). 

Ostatní metody privatizace, jako je prodej na základě veřejné sou-
těže, přímý prodej předem určenému vlastníkovi, prodej ve veřejné draž-
bě, či vytvoření akciové společnosti, jsou pro město nevýhodné. Městské 
zastupitelstvo návrh na použití metody bezúplatného převodu na město 
při privatizaci Zdravotnických zařízení po diskusi schválilo. 

MUDr. František Vyroubal 

S novým školním rokem bylo 1. září zahájeno vyučování i v nové 
ledečské základní škole, která vznikla přestavbou původní závodní ma-
teřské školy s. p. jKOVOFINIS na ZS I. stupně. Za pouhý rok od roz-
hodnutí MZ tak byl záměr přestavby završen. 

Nová škola v příjemném a zdravém prostředí bude sloužit zároveň i 
jako školní družina a pro úplnou spokojenost nejmenších žáčků, učitelů 
i nás rodičů jí chybí opět jedna maličkost — tělocvična. Přes tento 
nedostatek a přes všechny polemiky, které nejprve zrušení MS a poté 
i průběh přestavby a bezúplatného převodu vyvolaly, lze hodnot i t včas-
né zahájení nové školy jako zdařilý počin ledečské radnice. -sv-



Ještě jednou causa Barborka 
Kolem přestavby MŠ v Barborce 

na ZS I. stupně již toho bylo řeče-
no i napsáno mnoho. Ve své pod-
statě zdařilá akce tak byla něko-
l ikrát stavěna do jiného světla. 
Nejprve se diskutovalo o správ-
nosti zrušern MS, poté o l ikvidaci 
vybavení MS, které bylo v mnoha 
případech pořízeno z fondu FKSP 
s. p. KOVOFINIS, následovaly prů-
tahy s bezúplatným převodem na 
město, ke kterému došlo až po za-
hájení stavebních úprav v květnu 
t . r. Kolem výběrového řízení na 
dodavatele stavebních prací bylo 
též velice rušno, jak jsme vás ko-
neckonců informovali v březnových 
Ledečských novinách. A nyní tu je 
další, snad už poslední, rozruch 
kolem rozsahu provedených prací 
společností GLOST s r. o. Členo-
vé MZ, kteří se dne 18. srpna zú-
častni l i prohlídky dokončené stav-
by, byli panem starostou, staveb-
ním dozorem a projektantem in-
formováni, že k základnímu roz-

Od 33. týdne jsou obyvatelé ulic 
M. Majerové, B. Němcové a Z. Fi-
bicha na starém sídlišti bez do-
dávky teplé vody a z travnatých 
ploch za bytovými domy se stala 
měsíční krajina. Služby města Led-
če n. S. totiž přistoupily k zahá-
jení nutné rekonstrukce venkovních 
rozvodů teplé užitkové vody a ú-
středního topení. Ztráty v rozvo-
dech za tři desítky let existence 
topných kanálů se v posledních le-
tech staly již neúnosnými. 

Rozvod teplé vody z kotelny je 
proveden topnými kanály uložený-
mi v zemi. Topné kanály jsou z 
kotelny vedeny ve dvou hlavních 
větvích. První je vedena bytový-
mi domy navazujícími přímo na ko-
telnu, druha překračuje ulici M. 
Majerové a postupuje mezi „věžá-
ky" a prodejnou TRUMF, kde se 
dále větví do tří tras. 

Topné kanály jsou v této druhé 
větvi uloženy v hloubce cca 1,8 m 
a bývají široké cca 1,3 m. Práce 
na jejich odkrytí provádějí pracov-

Ve školním roce 1992-93 může-
te své děti př ihlási t do těchto 
zájmových útvarů: 
Taneční I, Taneční II, Dramatický, 
Dívčí klub I, Dívčí klub II, Turjs-
tický, Kadeřnicko - kosmetický, Ši-
tí na panenky, Angličtina, Zdra-
votnický, Ornitologický, Modelář-
ský, Přátelé myslivosti, Přátelé pří-
rody, Veselé pískání, Šikovné ru-
ce, Cvičení pro děti s dýchacími 
potížemi, Sití na stroji, Radio-klub, 
Programování I, II, III, Házená dív-
ky, Lyžařský, Vodácký, Tenis, Fo-
tografický. 

Přihlášky budou dětem rozdány 
ve škole, nebo si je můžete vyzved-
nout přímo v Domě dětí. 

počtu stavby byl na základě do-
datečných změn zajišťujících funkč-
nost a vzhled objektu zpracován 
dodatek zahrnující požadavky pro-
jektanta a vícepráce vyplývající z 
posudků schvalujících orgánů. Nad 
rozsah původního projektu byly 
provedeny další keramické obkla-
dy, nátěry, malby, tepelné izolace, 
opravy podlah, klempířské a truhlář-
ské konstrukce, zdravotnětechnic-
ké instalace, úpravy vchodu a zá-
bradlí, to vše za dalších 495 593 
korun, z čehož například jenom pro-
tipožární dveře činily 181 430 Kčs. 
Jako projektant s 15letou praxí se 
nad nutností dodatku nepozasta-
vuji, jako člen MZ mám výhrady 
k pozdní informaci o provedených 
vícepracích, které mohly být pro-
jednány včas. Určitě by se tím pře-
dešlo zbytečným dohadům a z u-
končení přestavby MŠ v Borborce 
nemusela být další „causa". 

Stanislav Vrba 

k a n á l ů 
níci Technických služeb našeho 
města. Bohužel pouze v jedné smě-
ně, proto nelehká práce postupuje 
pomalu a nespokojenost nájemníků 
stoupá. Být měsíc bez teplé vody 
není dvakrát příjemné! 

Za pracovníky TS postupují mon-
téři s. p. VIHORLAT Snina, kte-
rým byla zadána práce na vlastní 
výměně potrubních rozvodů. Ty bu-
dou vyměněny kompletně po celé 
trase včetně tepelné izolace. 

Služby města Ledče n. S. obdr-
žely na prováděnou rekonstrukci 
topných kanálů a na dovybavení 
kotelen měřící technikou dotaci 
1 600 tis. Kčs. Potřebné náklady 
jsou však odhadnuty na 3 710 tis. 
korun, proto je požadována další 
dotace ve výši 1 500 tis. Kčs. Zby-
tek bude uhrazen z městských pro-
středků. 

Doufejme, že teplá voda dorazí 
do vašeho bytu dříve, než tento 
článek. Topná sezóna se blíží! 

-sv-

Oddělení společenských věd má 
volná místa na dětský zájezd do 
Holandska a Belgie, Zájezd se u-
skuteční 24. - 28. září 1992 (5 
dní), cena 1250,- Kčs a 1 7 - 2 5 
guldenů, podle věku dítěte. 

V červenci se uskutečnily dva 
příměstské tábory s účastí 80 dě-
tí. 

V Kuřimi na tanečním a divadel-
ním soustředění se vyřádi la tř icít-
ka děvčat, tábor v Rejčkově uví-
tal 30 dětí a pro 19 zdatných je-
dinců byl připraven putovní tá-
bor Slavonice — Rakousko. 

Další informace na tel. 2415 
(DDM). Marie Zajícova 

• Rekonstrukci sociálního zaříze-
ní na ledečském gymnáziu dokon 
či la na sklonku prázdnin stavební 
f i rma STAVOUNIE s r. o., která 
má během září a října provést i 
opravu omítek ze dvora gymnázia. 
Tyto_ akce jsou hrazeny z prostřed-
ků Školského úřadu H. Brod, kte-
rý pro ledečské gymnázium uvol-
nil celkem 300 000 , - Kčs. 

• Další stavební akcijpro STAVO-
UNII zadalo MZ na ZS Komenské-
ho ul., kde do konce září budou 
provedeny stavební úpravy jídelny 

I n f o r m a č n í 
s e r v i s 
a opravy venkovních stěn, včetně 
výměny prorezivělých klempířských 
prvků v celé dvorní části budovy. 
Z přebytku loňského rozpočtu je 
na tuto akci a na vybavení ZS no-
vým nábytkem plánováno 780 000 
korun. 

• Údržbu vyžadují i střechy na 
ZŠ Nádražní ul. a na školní jídel-
ně. Práce v rozsahu cca 300 000 
korun budou zadány odborné firmě. 

+ Do výběrového řízení na pří-
stavbu tělocvičny a bazénu u ZŠ 
v Barborce zaslaly svoje nabídky: 
— společnost UNIVERS Světlá n. 

Sázavou, 
— společnost INEPOS Ledeč n. S., 
— pan Červený z Havl. Brodu. 
Komise složená ze členů MZ na-
bídky posoudila a vzhledem k vý-
ši investišních nákladů, které se 
pohybovaly mezi 20 — 30 mil. Kčs, 
doporučila výběrové řízení pozasta-
vit. 

• Registrační místo kupónové pri-
vatizace se z budovy bývalého 
soudu na Husově náměstí přesou-
vá do místnosti spol. INEPOS ved-
le prodejny ovoce a zeleniny. 

V budově soudu zahajuje f i rma 
QUATRO systém z H. Brodu prá-
ce na odvlhčení zdiva, na které 
MZ uvolnilo 420 000 , - Kčs. 

• Pro nemocnici v Háji byl za-
koupen ultrazvukový diagnostický 
přístroj v hodnotě 1 mil. Kčs. Část 
těchto nákladů byla hrazena z 
konta „NEMOCNICE", o kterém 
jsme vás informovali v srpnových 
Ledečských novinách. 

• Vítězem výběrového řízení a no-
vým majitelem divize 04 WAP s. 
p. KOVOFINIS se z rozhodnutí 
Fondu národního majetku stala le-
dečská společnost LECOM s r. o., 
která za objekty s odhadní cenou 
17.031 mil. ÍKčs nabídla 28 mil. ko-
run. -sv-

R e k o n s r t u k c e topných 

D u m d ě t í i n f o r m u j e a n a b í z í : 



Svaz důchodců informuje . . . 
Ani prázdniny neovlivnily činnost 

naší organizace. Uskutečnil se zá-
jezd „Okolo Dachsteinu", vycház-
ka na hrad Lipnice, byla rozšíře-
na sběrna o drobné elektrospotře-
biče, jejichž oprava je zajištěna 
u odborné firmy za výhodné ceny. 
Příjem oprav je každé pondělí od 
13 do 16 hodin v objektu Svazu. 
Vyhodnoceno bylo zkušební vydá-
ní slevenek na potraviny ve smluv-
ní prodejně VÍTAL na Husově ná-
městí, bylo provedeno cenové po-
rovnání u čtyř prodejen jako 
podklad pro uzavření smlouvy s 
vybranou prodejnou na období září 
až listopad. Celkový nákup činil 
u jednotlivých prodejen: 

A. 225,25 Kčs 
B: 224,05 Kčs 
C: 225,35 Kčs 
D: 223,70 Kčs 

Ukazuje se, že rozdíly jsou mini-
mální, v této sestavě není maso 
a proto bylo provedeno i cenové 
porovnání tohoto sortimentu. Pro 
uvedené období budou vydány sle-
venky i na nákup v hodnotě 50 Kčs 
na základě připomínek našich čle-
nů. 

Pro příští rok je v přípravě ně-
kolikadenní zájezd do Rakouska 
místo více zájezdů jednodenních, 
které jsou dosti únavné a nároč-
né. Ubytování by bylo na základ-
ně v Insbruku a odtud chceme 
podnikat výjezdy do VADUZU, 

Rodičům k zamyšlení 
Z přehledů o rozšíření nemocí v 

posledních letech vyplývá, že za-
čínají stále více převládat nemoci 
srdce a cév, které u starších lidí 
vedou k dlouhodobé inval id i tě a 
jsou příčinou více než poloviny ú-
mrtí v našem státě. 

Tyto nemoci postihují stále čas-
těj i i velmi mladé osoby. Mají to-
t iž svůj základ i ve způsobu živo-
ta v průběhu dětství a dospívání. 

Velkou pravděpodobnost, že bu-
dou těmito nemocemi postiženi, 
mají t i , kdo nemají dostatek těles-
ného pohybu. Ti, kdo proti těmto 
nemocem nic nedělají, preventivně 
se proti nim nebrání, vystavují se 
velkému nebezpečí náhlého ohrože-
ní vlastního života. 

Vyhnout se chorobám srdce a 
cév je však plně v našich rukou. 
Jak jsme už zdůraznili, nemoci o-
běhového ústrojí se začínají vyví-
jet už v časném období života a 
je tedy třeba s jejich prevencí 
začít již u dětí. 

Příležitostí k dětskému pohybu 
jsou různé hry, zábavy v přírodě 
a podobně. Jestliže chceme, aby 
nám vyrůstaly děti pohybově o-
pravdu vyspělé, je nutno jejich po-
hyb usměrňovat, vést, ř ídi t . 

Dvě hodiny tělesné výchovy týd-
ně ve škole však k plnému rozvi-
nutí pohybových návyků nestačí. 
Je proto nutné hledat další způso-
by, jak návyky k ušlechti lým po-

BOLZÁNA a při zpáteční cestě 
výjezd na ledovcová pole u Kaprun-
ské elektrárny. Na základně bude 
i omezená možnost přípravy snída-
ně, případně jednoduché večeře. 
Cena se bude pohybovat kolem 
1300 až 1400 Kčs podle letošní ce-
nové úrovně. 

Pro rozšíření sortimentu v bu-
fetu kina byla uzavřena smlouva 
o zásobení s prodejnou potravin 
pana Lebedy. Vyšel nám vstříc 
výší poskytnutého jabatu. 

Svaz důchodců CR přispěl také 
ze svých prostředků a prostředků 
svých členů částkou 132,— Kčs na 
konto Míša. 

Den 1. říjen byl v minulém roce 
vyhlášen OSN jako mezinárodní 
den SENIORŮ — všech starších 
občanů. Také v našem městě při-
pravujeme shromáždění občanů, jak 
se říká, třetího věku. Předpokládá-
me podporu nejen městského úřa-
du, ale i podniků a podnikatelů 
města. 

V září bude uskutečněna vy-
cházka do „Hutě JAKUB" v Ta-
sících a podle zájmu zájezd Opoč-
no — Dobruška — Klodsko a Tře-
boň — Gmiind. 

Budeme pokračovat v pravidel-
ných besedách v Domě pečovatel-
ské služby a budou zahájeny bese-
dy se členy podle jednotlivých ú-
seků města. 

Jaroslav Brož 

- pozvánka pro děti 
hybům usměrňovat na vyšší úro-
veň. 

Příležitost k pravidelnému těles-
nému pohybu, který se stane pre-
vencí proti vzpomenutým nemo-
cem, mají děti v ledečské tělocvič-
né jednotě Sokol. Další dvě hodi-
ny sokolského tělocviku týdně se 
stanou jistě dobrým základem pro 
zdravější růst dětí. 

Zvýšené nároky na pohyb v od-
borně řízených tělocvičných hodi-
nách v Sokole jsou tou nejlepší 
prevencí proti všem nemocem obě-
hového ústrojí rozvíjejících se dět-
ských těl. 

Sokolské heslo „Ve zdravém tě-
le zdravý duch" je zárukou, že pro-
střednictvím tělesných cvičení bu-
deme bojovat nejen proti nemocem 
těla, ale budeme podporovat zdra-
vý vývoj dětí, vypěstujeme v nich 
tělesnou zdatnost, kázeň, družnost, 
vytrvalost a další prospěšné mrav-
ní návyky. 

Vážení rodiče, chcete-li tedy při-
spět ke zdravému růstu svých dě-
tí, dopřejte jim radost ze zdravé-
ho pohybu v hodinách sokolského 
tělocviku. Doba a místo cvičení 
budou včas veřejně oznámeny. Va-
še děti v našich řadách rádi uví-
táme. 

Stanislav Matějek, 
vzdělavatel TJ SOKOL 
v Ledči nad Sázavou 

70. NAROZENINY 
3. 8. Miroslav Exner, Ledeč n. S., 

ul. 28. ří jna 550 
4.8. Marie Polanecká, Ledeč n. 

S., Zd. Fibicha 781 
20.8. Marie Kociánová, Ledeč n. 

S., Růžová 257 
12.9. Jiří Dvořák, Ledeč n. S., J. 

Haška 573 
15.9. Ludmila Mauerová, Ledeč n. 

S„ Stínadla 1096 
75. NAROZENINY 
22.8. Bohuslav Liška, Ledeč n. S., 

Na Pláckách 431 
6.9. Václav Šafránek, Ledeč n. 

S., Komenského 430 
12.9. Josef Kavka, Ledeč n. S., 

Poštovní 338 
16.9. Václav Nekvasil, Ledeč n. 

S., Slunečná 953 
80. NAROZENINY 
8.9. Marie Lukšíčková, Ledeč n, 

S., Rámy 756 
85. NAROZENINY 
21. 8. Anna Nováková, Ledeč n. S., 

ul. 28. října 548 

S p o l e č e n s k á kronika 
SVATBY 
25.7. Jiří Chmel, Tomice 35 

Miroslava Procházková, 
Světlá n. S. 172 

25. 7. Jiří Menda, Cakovice 41 
Jana Ulčová, Cakovice 41 

22.8. Zdeněk Novák, Světlá n. S. 
335 
Eva Remarová, Světlá n. S. 
576 

29.8. Luděk Hanzl, Kutná Hora 
Liběna Čermáková, Kožlí 157 
Roman Matějka, Kynice 2 
Šárka Bohuňková, Kynice 2 

CÍRKEVNÍ SŇATEK 
25 7. Jiří Chmel, Tomice 35 

Markéta Turková, Brzotice 34 
ZLATÁ SVATBA 
29.8. Karel a Hana Pamánkovi 

Ledeč n. S. 145 
NAROZENÍ 
25.7. Mart in Hruša, Ledeč n. S. 

562 
27.7. Markéta Vávrová, Ledeč n. 

S. č. 806 
4. 8. Ondřej Červený, Ledeč n. S. 

č. 1180 
10.8. Lukáš Nulíček, Ledeč n. S. 

č. 646 
ZEMŘELÍ 
20.7. Břetislav Dvořák (r. 1925) 

Ledeč n. S. 572 
16.7. Marie Rývová (r. 1917) 

Ledeč n. S. č. 784 
-mú-

Písničky Antonína Buriana 
Známy ledečsky hudebník Anto-

nín Burian, který již vstoupil do 
řad — šatníků, je i autorem rady 
trampských písniček, které mu za-
čínají vycházet tiskem. Kapacita 
Ledečskych novin neumožňuje o-
tisknout notové zápisy, proto vás 
upozorňujeme, že je autorem i pís-
ně Řeka, kterou otextoval další 
známy Ledečák Jiří Cikán, dnes 
působící v Jablonci. Že ona řeka 
neste název Sázava, je nabíledni. 

-sv-



Mezi junáky 
Předposlední večer junáckého tá-

bora. Hoří oheň a za doprovodu 
country skupiny Diogenes z Čech-
tic znějí skautské písně. Ve 22 ho-
din se ozývá volání směrem k le-
su: „Vraťte se zpět do táboral" 
Volání je určeno těm, kteří pod-
stoupili zkoušku „Tří orlích per" 
a po 24 hodin pobývali sami mimo 
tábor. Nyní se mohou vrátit do tá-
bora a podat hlášení náčelníkovi. 
Poté jsou čteny jejich zápisky, kte-
ré měli po dobu svého odloučení 
a tajného sledování dění v táboře 
povinnost zaznamenávat. Nálada je 
slavnostní, ale zároveň je na všech 
znát jistou dávku nostalgie. Tá-
bor končí a žádný z prožitků se 
už nikdy nevrátí. 

Sedmdesát dětí a dospělých trá-
ví poslední hodiny svého společ-
ného pobytu v panenském koutu 
přírody ve svém táboře na Hor-
kách mezi obcemi Kozlov a Zdesla-
vice. Byl jsem mezi ledečskými 
Junáky v průběhu 14 dnů potřetí. 
Obdivoval jsem naprostou kázeň 
a doslova rodičovský přístup ve-
doucích ke svým svěřencům. 

Činnost po celou dobu tábora je 
velmi pestrá. Od různých her a 
pokusů získat bobříka odvahy ne-
bo mlčení, až po vycházky do o-
kolní přírody. To, že se spí ve sta-

Jazykové kursy: 
Městské kulturní středisko i le-

tos otvírá roční jazykové kursy pro 
začátečníky i pokročilé, a to v ja-
zycích: německém, anglickém a 
francouzském. 

Ve třiceti dvouhodinových lek-
cích tak můžete pod vedením zku-
šených lektorů zvládnout jednodu-
chou konverzaci ve zvoleném jazy-
ce. Výuka začíná poslední týden 
v září. 

Začněte včas! 

Podrobné informace získáte na 
MKS - telefon 2112. 

Znalost jazyka Vám otvírá nové 
možnosti! -ok-

nech a že děti drží i v noci hlíd-
ky, je naprostou samozřejmostí. 

Tábor si ledečtí skauti vybudo-
vali sami ve svém volném čase. 
Přitom, tak jako každé organizaci, 
i Junákům se nedostávají finanční 
prostředky. Podnikají proto různé 
akce, jako například Country bál 
na sportovním stadiónu v Ledči n. 
S. spojený s táborákem a tombo-
lou. 

Snad se i Junáci dočkají finanč-
ního vyrovnání, které jim náleží 
za zabavený majetek komunistic-
kým režimem v padesátých letech, 
kdy se nesmyslně pokoušeli udu-
sit myšlenku skautingu, tak jako 
i jiných organizací, pod heslem: 
„Kdo nejde s námi, jde proti námi" 

Za války bylo v nacistických tá-
borech vězněno a umučeno mnoho 
nositelů skautské myšlenky. Po 
válce se totéž pro mnohé opakova-
lo v komunistických věznicích. 

V současné době se mohou skau-
ti věnovat cele svému poslání: Vý-
chově mládeže, k morálním hodno-
tám, k lásce k přírodě a zdravé-
mu sebevědomí a sebeovládání. 

Ledečtí Junáci to dělají dobře. 
Mají širokou členskou základnu a 
tak jim do budoucna popřejme hod-
ně zdaru. 

Jan Fulín 

Kopírování: 
Kopírování Vašich materiálů 
včetně zvětšování a zmenšo-
vání od formátů A5 — A3. 

Jednostranný tisk: 
A5, A4 2, - Kčs/1 ks 
A3 3, - Kčs/1 ks 

Oboustranný tisk: 
A5, A4 3, - Kčs/1 ks 
A3 5, - Kčs/1 ks 

Slevu poskytujeme nad 100 
kusů tisku formátu A5 — 
A3 od jednoho listu — sle-
va 0,50 Kčs/ks, nad 500 ks 
- sleva 1,— Kčs/ks. 

15.9. OBECNÁ ŠKOLA 
(18.00) Česká f i lmová komedie. 
15.-16.9. AIR AMERICA 
(20.00) Dobrodružný f i lm. 
17. 9. SMRTONOSNÁ ZBRAŇ 2. 
(20.00) Detektivní f i lm USA. 
20.9. KROKODÝL DUNDEE II 
(18.00) Australský barevný širo-
(20.00) koúhlý f i lm. 
21.9. DUCH 
(20.00) Duchařská komedie. 
23. 9. DVOJITÝ ZASAH 
(20.00) Vzrušující f i lm USA. 
25.9. NOČNÍ MŮRA V ELM 
(18.00) STREET 3, 
(20.00) Premiéra f i lmu USA. 
27.9. DVOJČATA 
(20.00) Americká komedie s A. 
(18.00) Schwarzeneggerem. 
28.9. ŽELVÍ NINDZOVĚ 
(16.00) Repríza f i lmu USA. 
(18.00) 
30.9. TAH JEZDCEM 
(20.00) Premiéra f i lmu USA. 

Program kina 
1. 10. MODRÝ SAMET 

(19.30) Nový^f i lm USA. 
3.10. DĚVČATA Z JERSEY 

(19.30) Romantický f i lm USA. 
4. 10. NAVRAŤ DO BUDOUC-

(17.30) NOSTI II. Další bláznivý 
(19.30) výlet studenta Martyho. 
7.10. PODTRŽENO, SEČTENO. 

(17.30) Francouzská detektivní 
(19.30) komedie. 
8.10. ZAKLADNÍ INSTINKT 

(19.30) Vzrušující příběh USA. 
11.10. SOGUN MAYEDA 
(17.30) Historický velkofi lm. 
(19.30) 
13.10. ŠAMAN 
(19.30) Dobrodružný příběh. 
14.-15. 10. VRAH ROSEMARY 
(19.30) Série^ brutálních vražd. 
17.10. NAVŽDY A DALEKO 
(17.30) Milostný příběh USA. 
18.10. HARLEY DAVIDSON A 
(17.30) MARLBORO MAN 
(19.30) Vzrušující f i lm USA. 
Změna programu vyhrazena! -mks-

Říká se o něm . . . 
Říká se o něm, že byl v mili-

cích, asi někdy před pětadvaceti 
lety. 

Budiž, nepátral jsem po tom. 
Říká se o něm, že před dvěma 

lety se v doprovodu lékaře zaslou-
žil o odvolání jednoho ředitele 
státního podniku poté, co předlo-
žil panu ministrovi fotografii ředi-
tele ve stejnokroji LM. 

Budiž, předešel tím vlastně lus-
trační zákon, což mi pánové na 
ministerstvu potvrdili. 

Říká se o něm, že dneska s ji-
ným milicionářem začíná podnikat 
v eseróčku. 

Jo, to jsou paradoxy !!! -sv-
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