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V březnových Ledečských novi-
nách jsme na t i tu ln í straně zve-
řejni l i výzvu paní primářky MUDr. 
Horákové k přispění na konto 
„NEMOCNICE", které bylo zříze-
no pro získání f inančních prostřed-
ků na dovybavení nemocnice v Há-
ji diagnostickými přístroji. Z řad 
jednotl ivců bylo na konto „NE-
MOCNICE" darováno celkem 5 500 
korun. Jmenovitě se na této část-
ce podíleli: 

Jiř ina Koníčková, 
Habrek 21 

Marie Strausová, 
Hradec 17 

Bohuslav Boiima, 
Hradec 17 

500 , -

1 000 , -

1 009, -

Jan Kocmich, 
Ledeč n. S., Slunečná 865 1 000 , -

Jan Olišar, 
Kožlí 106 

Pan Koubský, 
Ledeč n. S. 

1 000, -

1 000 , -

Konto Nemocnice 
Od organizací se shromáždilo 

celkem 319 731,70 Kčs. Přispěly k 
tomu tyto organizace: 

Firma GLOST s r. o. 
( ing. Zikmunda) 
Ledeč nad Sázavou 50 000 , -
Hospodářský svaz 
zemědělců H. Brod 7 000 , -

Městský úřad 
Ledeč nad Sázavou 128 535,50 

Městský úřad Ledeč nad Sázavou 119 196,20 

český rybářský svaz 
Ledeč nad Sázavou 15 000,— 

Celkem tedy k 17. červenci 1992 
bylo na konto „NEMOCNICE" pou-
kázáno 325 231,70 Kčs. 

Toto konto se počátkem srpna 
zvýší o 523,— Kčs, což byla vý-
sledná částka anonymní sbírky u-
spořádané v a. s. KOVOFINIŠ v 
28. a 29. týdnu. Dále ZO OS KO-
VO KOVOFINIŠ přispěje v nejbliž-
sí době na toto konto částkou od-
povídající 70% z výtěžku zf) pro-
dej hudebních nástrojů, která byly 
soudním znalcem oceněny na 83 
tisíce 850 korun. Prozatím se po-
dařilo prodejem získat 34 816,— 
korun. Po ukončení prodeje pře-
vede odborová organizace OS KO-
VO slibovaných 70 % na konto 
„NEMOCNICE". 

Všem zveřejněným dárcům vy-
slovujeme slova uznání a díků. 

Postřehy ze zasedání MZ 
ZAMĚŘ SCHVÁLEN - REALIZACE ODLOŽENA 

Jak jsme vás už informovali v červnových Ledečských novinách, schvá-
l i lo městské zastupitelstvo na svém květnovém zasedání záměr přestav-
by ZS na Husově náměstí (budova soudu) na městskou knihovnu a 
městský úřad. Na dalším zasedání 30. června byl tento záměr znovu 
prodiskutován s tím, že k realizaci tohoto schváleného záměru nebude 
v letošním roce přikročeno. Nebude zahájena ani projektová příprava. 
Pouze budou provedeny v suterénu budovy práce na odvlhčení zdiva. 
Ve školním roce 1992/93 budou v prvním patře bývalé budovy soudu 
umístěny dvě tř ídy rozšiřujícího se gymnázia. 

K tomuto rozhodnutí vedla rpěstské zastupitelstvo obava ze zahajo-
vání dvou větších investičních akcí najednou, neboť již předtím dalo 
souhlas k zahájení prací na rekonstrukci a přístavbě kina. 

KDY BUDE V LEDČI N. S. ČISTIČKA ODPADNÍCH V O D ? 

Během posledních měsíců jste se mohli v našem městě setkat s pra-
covníky HYDROPROJEKTU provádějícími zeměměřičské práce pro vyty-
čení tras hlavních kanalizačních řádů. Jedná se o přípravné práce na 
stavbu čist ičky odpadních vod, která si dle předběžných odhadů vyžádá 
více jak 60 mil. Kčs. Zástupci města uplatni l i v rámci celookresního 
programu životního prostředí požadavek na dotaci ve výši 22 mi!. Kčs. 
Zároveň zaháj i l i předběžná jednání o koupi pozemku na stavbu čist ičky 
v lokal i tě pod bývalou cihelnou. Přípravné práce tedy probíhají, f inanč-
ních prostředků na vlastní realizaci se nedostává. Stavbu ČOV lze za-
háj i t jen za předpokladu obdržení požadované dotace ze státního roz-
počtu. 

O CO VAM VLASTNĚ JDE ? 

Těmito slovy, se slzami v očích, oslovila jedna občanka našeho města 
městské zastupitelstvo dne 14. července při projednávání případného 
prodeje pozemku pare. č. 864/1 v lokal i tě Na Skalce. MZ původně pro-
dej tohoto pozemku zamítlo, neboť se dle podkladových materiálů mělo 
jednat o majetek Technických služeb a o pozemek, kde SOU strojíren-
ské zamýšlí rozšíření svého areálu. Po vysvětlení, že zde nepůjde o 
střet zájmů a že majetek Technických služeb přechází na město, měst-
ské zastupitelstvo souhlasilo s rozdělením pozemku na stavební parcely 
a s jejich případným odprodejem žadatelům. MZ šlo pouze o objekt ivní 
rozhodování. 

Stanislav Vrba 

K létu patří slunce, voda a zábava. Toho všeho si účastníci junáckého 
letního tábora na Horkách užili habaděj. Atmosféru z tohoto tábora 
vám přibl ižuje snímek Antonína Balka. -sv-



15. 8. 
(18.00) 
(20.00) 

16.-17. 8 
(20.00) 

18.-19. 8 
(20.00) 

20. 8. 
(18.00) 
(20.15) 
22. 8. 
(20.00) 

24. 8. 
(18.00) 
(20.00) 

26.-27. 8 
(20.00) 

28.-29. 8 
(20.00) 
(18.00) 

30.-31. 8 
(18.00) 

Program kina 
I . 9 TAK UŽ DOST, FREDE 
(18.00) Úspěšný f i lm USA. 
(20.00) 

3.9. PÁN PŘÍLIVU 
(20.00) Romantický f i lm USA. 
5.9. VLÁDCI TEMNOT 
(18.00) Hrůzostrašný f i lm USA. 
(20.00) 

6. 9. DANNY, SVĚTOVÝ 
(18.00) ŠAMPIÓN. Úspěšná ko-
(20.00) medie - Anglie. 
9. 9. TOP GUN 
(18.00) Vzrušující příběh vojens-
(20.00) kých pilotů. 
10.-11.9. RENEGÁTI 
(20.00) Western USA. 
13.9. ANGEL HEART 
(18.00) Kriminální f i lm USA. 
(20.00) 

15. 9. OBECNÁ ŠKOLA 
(18.00) Česká fi 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. 
Změna programu vyhrazena! -mks-

Společenská kronika 
NAROZENÍ 
20.6. Jiří Dokoupil, Ledeč n. S., 

Z. Fibicha 782 
27.6. Lukáš Cudlín, Ledeč n. S., 

J. Haška 615 
2.7. Josef Brázda, Ledeč n. S., 

M. Majerové 681 

SVATBY 
I I . 7 . ing. Milan Sýkora, 

Jihlava 15, 
Jitka Kroutilová, Ledeč n. S., 
Z. Fibicha 784 

ZEMŘEL! 
23.6. Vlasta Písaříková (r. 1924) 

Ledeč n. S., Z. M. Kuděje 
398 

26.6. Eva Strášiíové (r. 1926) 
Ledeč n. S., Stínadla 1097 

5.7. Jarmila Jelínková (r. 1927) 
Obrvaň 37 -mú-

MOJ BRATRANEC 
VINNY. Úspěšný f i lm 
USA. 
PSYCHOPAT ZE SAN 
FRANCISKA. 
Napínavý thri l ler. 
TAKOVÉ JSOU 
VŠECHNY 
Italský erotický f i lm. 
HON NA PONORKU 
Vzrušující f i lm USA. 

MANIAC COP 2. 
Film USA — repríza. 
POLDOVI V PATÁCH 
Širokoúhlý f i lm USA. 

OPERACE CORNED 
BEEF. Franc, komedie. 
LUCKY LUKE 
Italský f i lm (T. Hi l l ) . 
— pouze v sobotu 
HONBA ZA KLENOTEM 
NILU. Dobrodružná kome-
die — pouze v pondělí. 

Veřejná soutěž 
Divize 04 WAP s. p. KOVOFI-

NIŠ byla v rámci velké privatiza-
ce nabídnuta do prodeje formou 
veřejné soutěže. Orientační cena 
privatizované jednotky byla stano-
vena na 17,031 mil. Kčs. Veřejnou 
soutěž z pověření Fondu národní-
ho majetku pořádá Okresní priva-
tizační komise, která do 20. srpna 
1992 vyhlásí výsledky. Zástupcem 
města v této komisi byl z rozhod-
nutí městské rady stanoven pan 
Emil Kolařík, starosta města Ledeč 
n. S., za s. p. KOVOFINIŠ v ko-
misi zasedne ředitel s. p. KOVO-
FINIŠ ing. Petr Mainer. 

Die neověřené informace se sou-
těže zúčastňují fedečské f irmy 
HARD r. o. s., LECOM s r. o. a 
také ředitel divize 04 ing. Rezek. 
Firma WAP ze SRN se do soutě-
že nepřihlásila. 

-sv-

Svaz důchodců ČR v Ledči n. S. 
připravil pro své členy tyto zájez-
dy: 
13. 8. Lipnice - odjezd linkou 

ČSAD v 11.50 hod. 
27. 8. Dachstein 

1.9. Dachstein — ještě 10 míst 
17. 9. Huť Jakub Tasíce, odjezd v 

9 hod. od kina. 

ZÁJEZDY DOCHODCO 
Dále na záři plánuje tyto zájez-

dy: 
Opočno — Dobrošov — Klodsko 
(PLR) 
Třeboň — Gmiind 
Linec — Mathausen 

Bližší informace každou středu 
od 13.00 do 14.00 hod., v sídle Sva-
zu (budovo soudu, vchod z Haš-
kovy ulice), kde je možno se též 
na zájezdy přihlásit. -sv-

H U Ť J A K U B V T A S Í C Í C H 
Sklářská huť v Tasících vstoupi- který sklárnu dále upravuje a roz-

la do podvědomí naší veřejnosti šiřuje. Rozhodl se zpřístupnit stát-
hlavně díky televiznímu seriálu ní technickou památku návštěvní-
Jakub sklář, který se zde natáčel kům, pro které v horní části hutní 
v roce 1984. Do té doby se tasic- haly nechal vybudovat za přispění 
ká sklárna jakoby ukrývala v le- ledečských firem GL*OST a HARD 
sích před světem. Její výrobky si prosklenou restaurační galerii s ba-
však vždy nacházely cestu do ce- rem a příjemným posezením. Ná-
lého světa. vštěvníci restaurace zde mohou z 

Byla založena počátkem 19. sto- ptačí perspektivy pozorovat neru-
letí nedaleko lesního rybníka. Uni- šeně práci v huti. 
kátní hutní hala s dřevěnou kon- Nový majitel pokračuje ve výro-
strukcí z roku 1821 pod sebou u- bě nejen dutého skla, ale i ploché-
krývá jednu z našich nejstarších, ho barevného, ručně zhotovované-
dosud uchovaných a nepřetržitě ho. V současné době ve sklárně 
fungujících sklářských hutí, která zaměstnává 100 lidí, které sváží 
byla v roce 1990 prohlášena za do práce vlastním autobusem, 
státní technickou památku. Pan Moidl se v Tasících přihla-

Za léta existence sklářské huti šuje k trvalému pobytu. Při jedná-
se tu vystřídalo několik skelmis- ní s představiteli našeho města 
trů a majitelů. Tím posledním se projevil zájem i o ledečský hrad a 
v tomto roce stal pan Petr Moidl, židovskou synagogu. -sv-



Sledujeme-li záznamy o lovu 
drobné zvěře na Ledečsku, zjistí-
me velmi zajímavé údaje. V třicá-
tých letech se ulovilo na bývalém 
ledečském okrese ročně několik 
t isíc koroptví a zajíců. Bylo to 
proto, že drobná zvěř měla ke své-
mu životu optimální podmínky. 
Ozké pruhy polí byly předěleny 
mezemi a t ím byla zajištěna pes-
trost potravy a možnost hnízdění 
a kladení mláďat. K obdělávání 
polí bylo používáno lehké nářadí, 
chemie, která je největším ničite-
lem všeho živého v přírodě, neby-
la známá vůbec. 

Po válce se začal v honitbách 
objevovat i bažant a možnost mys-
liveckého vyžití byla opt imální. 

Spárkatá zvěř byla v našich ho-
nitbách zastoupena zvěří srnčí. 
Divočáci se začali ve volné pří-
rodě objevovat až po válce a vel-
mi rychle se rozmnožili. Hlavně 
proto, že tato zvěř nemá u nás v 
přírodě přirozené nepřátele a je 
velmi adaptabi lní na dané pod-
mínky. 

;Po vytvoření JZD a zavedení ze-
mědělské velkovýroby se stavy 
drobné zvěře začaly snižovat. Je-
ště v letech 1965 - 1970 se od-
lovilo v honitbě MS Habrek o vý-
měře 1100 ha ročně 200 — 250 za-
jíců, 300 - 350 bažantů a 10 -
15 kusů zvěře srnčí. Produkce zvě-
řiny na 1 ha byla více jak 1 kg, 
a tb je v této nadmořské výšce 
velmi dobrý průměr. Zajíce a ba-
žanty už nelovíme mnoho let a ješ-
tě dlouho lovit nebudeme. 

Stavy srnčí zvěře jsou dobré, 
ale váhový průměr stále klesá. Na 
tom se velkou měrou podílí mírné 
zimy, které jsme zaznamenali v 
posledních 4 letech. Toto počasí 
dává přežít i velmi slabým kusům, 
které samozřejmě přivádějí na svět 
opět slabé jedince. 

Zvěří, která si drží standard, 
jsou divočáci. Ti se dnes už vlast-
ně přemnožili a jejich stavy právě 
díky mírným zimám bez sněhu ne-
ní možno odstřelem regulovat. 

Novou zvěří v našich honitbách 
jsou mufloni. Čas ukáže, do jaké 
míry bylo rozhodnutí o vysazení 
této zvěře do našich podmínek 
správné. Mufloni a divočáci pů-
sobí na lesních a polních kultu-
rách tot iž značné škody. 

- V současné době je úsilí mysliv-
ců zaměřeno na navrácení bažan-
tů a koroptví do volné přírody. 
Tím, že se pravděpodobně omezí 
používání chemických prostředků 
v zemědělství, je naděje, že se sta-
vy drobné zvěře zvýší. 

Pokud budete t ichými a pozor-
nými pozorovateli, můžete se set-
kat na procházce v přírodě v ob-
lasti Melechova a Jestřebnice s 
muflony a divočáky, zajícem, liš-
kou, srnčím, jezevcem, kunou i la-
sicí. V okolí Ledče n. S. s bažan-
tem, koroptví, strakou, vránou, ká-
ní, jestřábem, krahujcem, poštol-
kou, ostřížem, sovou pálenou, vý-
rem velkým, puštíkem a samozřej-
mě kachnou. Budete-li mít štěstí, 
můžete uslyšet i Volání křepelky. 

Půjdete-li do přírody, uvědomte 
si, že jsme všichni její součástí 
a podle toho se také chovejte. 

Jan Fulín 

Jak je draho v drogérii? 
Potraviny 

Sázavanka 
Drogérie 

Kokeš 
Drogérie 

Sekot 
Drogérie 

Hušek 

FAIRY 
ULTRA 50, — 5 8 , - 52, —! 5 3 , -

CORONA 17, — 1 7 , - 1 6 , - 15,50 

ARIEL 
600 g 4 5 , - 4 5 , - 4 5 , - 3 9 , -

PERLIČKA 
zub. pasta 9,20 10,20 9,50 9,80 

Koupelové 
mýdlo 7,20 8,10 7,30 7,60 

Heřmánkový 
Šampón 14,50 16,40 1 5 , - 15,50 

CELKEM 142,90 154,70 144,80 140,40 

Sestavil: Obecní živnostenský úřad informační servis 

Informační servis 
0 Přestavba MS v Barborce na 
ZŠ se chýlí ke konci. Firma GLOST 
provedla uvnitř budovy požadova-
né úpravy, dala budově nový ka-
bát a snaží se včas dokončit i 
vstupní pasáž do budovy, která si 
vyžádalo terénní úpravy. Termín 
předání stavby byl smluvně stano-
ven na 31. července. Za každý den 
zprodlení je ve smlouvě stanoveno 
penále ve výši 1 000 , - Kčs. 

Do konce srpna bude nová ško-
la zařízena potřebnou výbavou tak, 
aby 1. září zde mohlo začít vyučo-
vání. 

% Prodej domu 5. p. 79 v Čechově 
ulici se měl na základě rozhodnu-
tí MZ a požadavku majitele 1/6 
domu uskutečnit aukcí. Město Le-
deč n. S., které vlastní 5/6 domu, 
stanovilo původně termín přihlá-
šek na 4. 7. 1992. K tomuto datu 
se však přihlásil pouze jeden zá-
jemce, proto by\ termín prodlou-
žen. Odhadní cena domu činí 599 
tisíc 779 korun. 

0 Oprava Mariánského sousoší na 
Husově náměstí, kde vandalové 
zniči l i části praporců, byla prove-
dena koncem června. 

0 Od 16. července 1992 je stán-
kový prodej v Ledči n. S. povolen 
jen na místech k tomu určených, 
t. j. na městské tržnici. Tímto roz-
hodnutím reagovalo MZ na petice 
a připomínky občanů, z nichž jed-
ni žádali zákaz stánkového prode-
je a druzí zase jeho povolení. O 
správnosti rozhodnutí MZ svědčí 
opět se zelenající trávníky na Hu-
sově náměstí. 

9 Západoněmecká f i rma S + S na-
bídla našemu městu bezplatnou 
instalaci autobusových čekáren za 
podmínky, že po dobu 10-ti let bu-
de mít výsadní právo na umísťo-
vání reklamy na stěnách čekáren. 
Nabídka byla MZ při jata. 

0 Sbírka na konto „MÍŠA" uspo-
řádaná v MKS od 8. 6. do 15. 7. 
1992 přinesla finanční příspěvek 
ve výši 3 349 , - Kčs. 

0 Penzion pod skálou na Herol-
dově nábřeží byl v rámci restitucí 
předán původnímu maji tel i , avšak 
bez vnitřního vybavení. Pro prázd-
nou ubytovnu se nepodařilo se-
hnat nájemce, proto městská rada 
odsouhlasila změnu užívání budovy 
z ubytovny na kancelářské prosto-
ry. V současné době ty to prosto-
ry užívá f i rma GALATEK, patřící 
ledečským podnikatelům. -sv-

JESLE Z R U Š E N Y 
Vzhledem k nenaplněné kapacitě 

městských jeslí v ulici 28. října 
(pouze 2 přihlášky dětí jeselního 
věku) rozhodla městská rada z po-
věření MZ o jejich zrušení s tím, 
že dojde k přebudování na 2 tří-
dy MS, jedna třída s logopedic-
kou péčí a druhá s křesťanským 
zaměřením. -sv-



Přečetli jsme za vás... 
„Všechno, co opravdu potřebuji 

znát, o tom, jak žít, co dělat a jak 
vůbec být jsem se naučil v mateř-
ské škole. Moudrost mě nečekala 
na vrcholu hory zvané postgraduál, 
ale na pískovišti v nedělní škole. 
Tohle jsem se tam naučil: 

O všechno se rozděl. Hraj fér. 
Nikoho nebij . Vracej věci tam, kde 

jsi je našel. Uklízej po sobě. Neber 
si nic, co t i nepatří . Když někomu 
ublížíš, řekni promiň. Před j íd lem 
si umyj ruce. Splachuj. Ž i j vyrov-
naně — trochu se uč a a t rochu 
přemýšlej a každý den t rochu ma-
luj a kresli a zpívej a tancuj a 
hraj si a pracuj. 

Všechno, co potřebujete znát, 
tam někde je. Slušnost, láska a 
základy hygieny. Ekologie, politi-
ka, rovnost a rozumný život. 

Vyberte si kterékoli z těch pra-
videl a řekněte je složitými do-
spělými výrazy a vztáhněte si to 
na svůj život v rodině nebo v prá-
ci, na svou vládu nebo svůj svět 
a uvidíte, že to platí, je to jasné 
a sédí to." 

(Z knížky R. Fulghuma: VŠECH-
NO, CO OPRAVDU POTŘEBUJI 
ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MA-
TEŘSKÉ ŠKOLE). 

TO SNAD NENÍ PRAVDA! 
„Máte tu někde nějakou hospo-

du?" zeptal se mě asi tak pade-
sátiletý Pražák ve středu 22. čer-
vence odpoledne na Husově ná-
městí. Bylo horko až k zalknutí. 

„Samozřejmě," odpověděl jsem, 
„stojíte u ní. Pár metrů odsud je 
Centrál, poměrně slušná restaura-
ce." 

„Ale tam jsme už byli, mají do-
volenou:/" rozhodil rukama bezrad-
ně žíznivý Pražák. 

Poslal jsem je tedy na Stadión 
a šel sé na vlastní oči přesvědčit, 
co že to mají na dveřích Centrálu 
napsáno. 

ZAVŘENO — DOVOLENÁ — 
20. 7. — 28. 7. 

Uprostřed léta, v době dovolených 
a zavřená hospoda! To snad není 
pravda !!! -sv-

MYCÍ BOX DUO 
V areálu Automotok lubu pod 

Septouchovem poutá pozornost ko-
lemjdoucích již několik měsíců pro-
to typ mycího boxu. Jedná se o vý-
robek KOVOFINISE Ledeč n. S. a 
je určen k samoobslužnému mytí 
osobních i dodávkových automo-
bilů, motocyklů a přívěsných vozí-
ků. 

Mycí box DUO využívá dvou 
mycích agregátů WAP SB 300 ja-
ko zdroje teplé t lakové vody a pří-
davných čist ících prostředků. Ob-
sluha má možnost po vložení pě-
t ikorunové mince si zvol i t jeden 
ze čtyř mycích programů: smáče-
ní, mytí kartáčem, oplach, konečný 
oplach s samoleštícím přípravkem. 

Použitá voda je zachycována ve 
splachových vanách a pomocí ka-
lových čerpadel dopravována do 
čist ící stanice, kde je upravována 
k novému použití, popř. k vypuště-
ní do kanalizace. 

V současné době stále probíhají 
zkoušky čist ící stanice, které se 
samozřejmě nemohou obejí t bez 
kompl ikací. První auta opouštěla 
mycí box v polovině května s „vá-
pennou glazurou", nyní se k opla-
chům používá pouze čistá voda, 
takže se vápno na kapotách již 
neusazuje, zato hygienic i - mají ke 
kval i tě mycí a vypouštěné vody 
připomínky. 

V areálu Automotok lubu bude 
zřejmě mycí box instalován pouze 
do ukončení zkoušek, po tu dobu 
probíhá mytí aut bezplatně. -sv-

Neškoďte jim 
V posledních létech se rozmohl 

v našem městě zlozvyk krmení ka-
chen dětmi, ale i dospělými. Dá se 
to přehlédnout v době zimního 
strádání, kdy této vodní zvěři chy-
bí přirozená pastva. Je to hlavně 
v období si lných mrazů a vysoké 
sněhové pokrývky. V tu to dobu 
jsou kachny i námi — mysl ivci — 
přikrmovány. S příchodem jara 
však musí krmení přestat! Je tot iž 
prokázáno, že u některých jedinců 
tím, že je celoročně krmíme, je po-
t lačován přirozený pud zachování 
rodu a ta to zvěř nehnízdí. 

Ono to vypadá velmi krásně, 
když dět i s paní uči telkou nebo 
dospělí zavolají na břehu a kach-
ničky př ip lu j í a nechají se krmi t 
téměř z ruky. 

Uvědomme si, že pěstujeme u 

této zvěře závislost na člověku a 
t ím potlačujeme přirozenou pla-
chost. 

To může mít pro kachny tragic-
ké následky. Stávají se snadnou 
kořistí škodné. Mezi nejzákeřnější 
škodnou patří člověk. Pro zručněj-
šího pytláka" není rozhodně prob-
lém si nějakou tu kachnu ulovi t . 

Prosíme Vás proto, nechte kach-
nám jej ich plachost, neberte j im 
to, čím je moudrá příroda obda-

ř i l a . Je přece známo, že jakýkol iv 
zásah člověka do těchto neměn-

: ných zákonů končí v naprosté vět-
Išině případů špatně. Mějte zvířa-
ta rádi a veďte k tomu i svoje dě-
t i a svěřence. Neškoďte j im tím, 
že je v tu to dobu přikrmujete. 

Jan Fulín 

M ř i V l 
Historikové zabývající se místo-

pisem uvádějí, že mezi nejstarší 
obce u nás patří ty, které mají ve 
svém názvu na konci -any. V o-
kolí Pardubic a na Chrudimsku je 
podobných obcí mnoho, např. Mo-
ravany, Bylany, Stolovaný, Ostře-
šany, Slatiňany aj. Je to pochopi-
telné, protože osídlení klimaticky 
příznivých a rovinných oblastí Po-
labí bylo už v dávných dobách. 
Avšak hornaté a výše položené 
(tehdy zalesněné) oblasti Vysoči-
ny se osídlovaly mnohem později. 
Takže se nelze divit, že na Ledeč-
sku je pouze jedno (snad se ne-
mýlím] místo s koncovkou -any: 
S ač any. I to má svoji historii. 
Nachází se tam starobylý kostel 
sv. Jana Křtitele, který byl již v 
druhé polovině 14. století Jarním 
a náležel klášteru Cyriaků v Pra-
ze. -M. V 

Navšt iv te technickou 
památku 

HUT JAKUB TASÍCE 

s nově otevřenou restaurační 
galer i í a prodejnou skla. 

Najdete ji ukrytou v lesích 
v krásném prostředí 10 km 

od Ledče nad Sázavou. 

Srdečně Vás zveme na pří-
jemné posezení s občerstve-
ním, při kterém můžete po-
zorovat um a zručnost čes-

kých sklářů. 

Nabízíme i možnost nákupu 
z bohatého sort imentu 

výrobků z ručně foukaného 
skla. 

Tel. fax.: 0327 92S25 
0452 2723 

HUT JAKUB TASÍCE 

548 01 LEDEČ N. SÁZAVOU 

P. T. I. - informační agentura 

hledá akt ivní a schopné 

spolupracovníky pro oblast 

Ledče nad Sázavou 

a 

Světlé nad Sázavou. 

Informace: 
Ing. Jan Horský 

Černá za Bory 189 
533 01 PARDUBICE 

Tel.: 042/25247 (večer) 
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