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Vážení spoluobčané, 
běh času je nezadržitelný a člověku nezbývá, než si přiznat, 

ano je to již rok, který uplynul od komunálních voleb a od 
příchodu nové garnitury do vedení našeho města. Je přirozené, 
že taková skutečnost dává podnět k ohlédnutí se za uplynulým 
časem a k rekapitulaci toho, čím byl naplněn. 

Jako červená nit se stále v běhu událostí objevovaly problémy 
kolem realizace investičního díla COV a kanalizace, které v le-
tošním roce vrcholilo. 

Dnes mohu konstatovat, že dílo je hotovo, převzato od doda-
vatelů a byl zahájen zkušební provoz. Hlavními dodavateli byly 
akciové společnosti EUROMONT Jihlava a SILNICE Hradec 
Králové. Obě firmy použily služby ně-
kolika subdodavatelů. Jedním z nejvý-
značnějších byla i ledečská firma I 
EVOS HYDRO. Dnes je možno 
konstatovat, že cena tohoto díla dosáh-
la i s náklady vynaloženými jak na 
vlastní realizaci, tak i na výkupy nemo-
vitostí 68 miliónů korun. 

V souvislosti s průběhem stavby ka-
nalizačních přivaděčů chci touto cestou 
všem, kteří přitom byli jakkoli dočasně 
omezeni ve své činnosti, vyslovit uzná-
ní za pochopení. 

Druhou velkou investicí byla 
výstavba druhé budovy "Penzionu" 
v areálu pečovatelské služby. Dům byl 
v letních měsících předán do užívání 
novým obyvatelům. Vzápětí nato došlo 
21. 7. 1995 k otevření nového sídla 
radnice a městského úřadu v re-
konstruované budově bývalého 
"Soudu", která do zahájení re-
konstrukčních prací sloužila školství. 

Mimo hlavní pozornost obyvatel 
města vyrostl zcela nový objekt v těs-
ném sousedství nemocnice v "Háji", 
který se stal sídlem Sociálního ústavu pro mentálně postižené 
muže. V úzké návaznosti na termín zahájení činnosti tohoto 
zařízení se stalo aktuálním provést rekonstrukci kuchyně ne-
mocnice v "Háji". Přes malý časový prostor, který byl pro re-
konstrukční práce k dispozici, se i toto dílo podařilo včas dokon-
čit. 

Na realizaci všech zde zmiňovaných děl se podílely firmy jak 
z Ledče n. S., tak i odjinud. Jsem přesvědčen, že je správné, když 
se na veřejných zakázkách podílí různí dodavatelé. Nám jako 
investorovi se tak naskýtá příležitost vytvářet si objektivní obraz 
dodavatelského spektra, což je důležité pro budoucí rozhodování 
při zadávání veřejných zakázek. Obdobný trend je třeba navodit 
v zadávání projektování a provádění odborného dozoru. 

Tato stručná úvaha nad vzájemnými vztahy investor versus 
dodavatel obrací můj pohled do nadcházejícího roku 1996. Je 
pravdou, že do příštích let vkročí naše město s nemalým zadlu-
žením. Ve chvíli, kdy toto zamyšlení píši, je ve stadiu závě-
rečných příprav uzavření dohody o poskytnutí úvěru "MUFIS" 

ve výši 25 mil. Kč na deset let. Tyto prostředky budou použity 
na úhradu investičního díla COV a kanalizace. Přijetí úvěru je 
motivováno potřebou uvolnit rozpočtové zdroje na řešení dalších 
naléhavých potřeb Města. Nejpalčivější je bytová problematika. 
Cestu, kudy se řešení této záležitosti bude v Ledči n. S. ubírat, 
lze vyčíst z obecně závazné vyhlášky o vytvoření a použití úče-
lových prostředků "Fondu rozvoje bydlení na území našeho 
města". Informace o ní byla zveřejněna v listopadovém čísle 
Ledečských novin. Programem dne se stanou úvahy o prodeji 
některých bytových domů z majetku Města. Chci připomenout 
slova našeho volebního programu, že nám půjde především 

o prodej celých domů. Tato záležitost je 
natolik zásadní, že v ní nemá místo žádná 

A ukvapenost. 
Už v minulém vydání těchto novin 

jsem psal o připravované změně ve způ-
sobu zajištění odvozu a likvidace tuhých 
komunálních odpadů ve městě. Bude to 
velká změna pro nás všechny. Vzhledem 
ke stavu stávající skládky "RAŠOVEC" 
je ale nezbytná. Toto rozhodnutí městské 
rady není jen řešením právě nastalého 
problému. Je to řešení počítající i s 
nadcházejícím trendem v této oblasti, 
který bude zřetelně osvětlen v připravo-
vaném znění zákona o odpadech. Vím, že 
občany zajímá finanční stránka věci. Před 
konečným rozhodnutím městských orgá-
nů lze říci jen tolik, že jasno bude po 
příštím zasedání městského zastupi-
telstva. Z celé škály otázek našeho života 
v Ledči n. S. se zmíním již jen o nemocni-
ci v "Háji". Nemocnice dosud není majet-
kem Města a přesto do ní po léta, dle 
svých možností, Město investuje. Je jen 
otázkou času, kdy na základě privati-
začního projektu se majetkem Města 

stane. Náš volební program říká realisticky, že vyřešení problému 
existence nemocnice v "Háji" je nad možnosti Města. Její bu-
doucnost ve stávající podobě je otevřená a rozhodující vliv zde 
bude náležet i vývoji systému zdravotnictví v naší republice. 

Jsem si vědom toho, že každý pokládá za prvořadý ten prob-
lém, který se dotýká bezprostředně jeho samotného. Zmínil jsem 
zde jen několik v tuto chvíli zřejmě nej důležitějších aspektů 
života Ledče nad Sázavou, o nichž jsem přesvědčen, že se dotý-
kají většiny z nás. 

Vážení spoluobčané, je možné, že tato slova budete číst 
uprostřed předvánočního spěchu, či v některé z volných chvil, 
které nám poskytnou vánoční svátky. Ať už tomu bude jakkoli, 
přijměte, prosím ode mě osobně, od mých spolupracovníků, 
členů městské rady a od celého městského zastupitelstva přání 
všeho dobrého, dostatek zdraví a sil, radostné prožití vánoc 
a úspěšný rok 1996. 

Jan H á l e k , 
starosta města 

V bytech provoněných vanilkou, kakaem, purpurou, leštěnkou na nábytek a čímsi nedefinovatelným, co pramení 
ze vzrušení a netrpělivosti, se zvolna probouzíme do těchto zimních dnů. Co na tom záleží, je-li venku sníh či bláto 
- začíná jedinečný čas, čas m ilosti, který n ejvíce ze všech, co jich je do roku dáno, je na věky spojen s poselstvím víry, 
naděje a lásky. Cas Vánoc. 

Proto i my se připojujeme s přáním radostných svátků vánočních, spokojenosti, zdraví a mnoha úspěchů v novém 
roce. Redakce LN 



TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA INFORMUJÍ 
— Ceny za parkováni na Husově náměstí v roce 1996 

osobní automobil - za první 2 hodiny 5,-- Kč 
- za každou následující hodinu 5,-- Kč 

jednostopé vozidlo - celodenně 5 , - Kč 
Parkovací karty 
- po předložení tech. průkazů 
osobní automobil - 200,- Kč 
jednostopé vozidlo - 100,-- Kč 
automobil pro podnikání - 500,-- Kč 

— V polovině prosince 1995 se kanceláře Tech. služeb přestěhují do přízemí bývalého 
městského úřadu (tel. 2434). 

— Nej větším současným problémem je zimní údržba místních komunikací a chodníků. 
Technické služby města zajišťují sjízdnost komunikací a chodníků z velké části ve 
městě. Hlavní silnice a chodníky na mostě udržuje správa silnic. Městský úřad zatím 
nemůže uvolnit peníze na nákup moderní techniky, proto pro údržbu používáme 
zastaralou techniku - traktor s pluhem a rozmetadlem, škrabky, ruční pluhy, lopaty 
a košťata. Když napadne sníh, snažíme se nejdříve uvést do provozního stavu 
nej důležitější části komunikací a chodníků. 15 pracovníků není schopno s dostup-
nou technikou zajistit za jediný den sjízdnost a schůdnost všech úseků ve městě. 
Odbor životního prostředí zakázal přidávat sůl a doporučil písek a jemnou drť. 
I proto je údržba silnic a chodníků ve městě náročnější. 
Obracím se na majitele, aby splnili svou povinnost a udržovali chodníky před domy 
a pozemky, které vlastní. 

— Na závěr bych rád Všem popřál hezké Vánoce, mnoho zdraví a štěstí v novém roce 
1996. Severa Rudolf 

FENIX INTERNA TIONAL spoi. s r.o. 
Bezpečnostní služba 

VŠEM ORGANIZACÍM, FIRMÁM, PODNIKATELŮM I SOUKROMÝM OSOBÁM 
ZVYŠTE SVOJI BEZPEČNOST ! 

PCO - PULT CENTRALIZOVANÉ OCHRANY NYNÍ KONEČNĚ TAKÉ 
V LEDČI NAD SÁZAVOU 

CO JE TO PCO ? 
PCO je moderní a spolehlivá forma ochrany jak občanského majetku, tak majetku organi-

zací, firem a podnikatelů. Nejde o pult zapojený na policii, ale o nový pult provozovaný 
soukromou firmou s mnoha zkušenostmi z VČ kraje i celé republiky, kde systém úspěšně 
funguje již více let. 

Jeho význam a atraktivita spočívá hlavně ve spojení výhod zabezpečovacího zařízení tak, 
jak jej asi všichni známe, s výhodou rychlého a profesionálního zásahu v případě narušení 
hlídaného prostoru. Samotný pult je vlastně počítač, na který jsou připojeny signály od 
jednotlivých zákazníků, resp. od jejich bezpečnostních systémů. Připojení se provádí po 
telefonní lince nebo i bezdrátově, pokud si to zákazník přeje. Výhodné je, že prakticky 
nezáleží na tom, jaký systém elektronického zabezpečení máte, t.j. od které firmy. Na nový 
pult lze připojit téměř všechny druhy těchto zařízení. 

JAK JE ZAJIŠTĚNA VAŠE BEZPEČNOST ? 
Instalovaný program neustále sleduje všechny připojené objekty. Odhalí samozřejmě 

i pokusy o vyrobení poruchy na systému. Pokud dojde k pokusu o vniknutí do hlídaného 
objektu, nebo k jiné nepovolené činnosti či události, operátoři, kteří se u pultu střídají 
v nepřetržitém provozu, jsou v radiovém spojení se zásahovými vozidly, která po nahlášení 
poplašného signálu ihned vyjíždějí. Operátoři současně uvědomují podle potřeby a vyhodno-
cení nebezpečí i další orgány potřebné k součinnosti (např. Policie ČR, hasiči, záchranka atd.), 
jakož i majitele nebojím stanovené další osoby. 

Pro provedení zásahu na místě jsou osádky výjezdových vozů odborně vyškoleny a vycvi-
čeny, právě tak jako ope/átoři, samozřejmě mají veškerou potřebnou výstroj a jsou ozbrojenv. 

CO VŠECHNO MUŽE PCO HLÍDAT ? 
Prostřednictvím PCO mohou být hlídány tovární haly, jejich jednotlivé provozy, výrobny, 

sklady, dvorany, oplocení i jednotlivé místnosti v objektech, prodejny, kanceláře, pokladny, 
tel. a počítačové sítě, kulturní a nemocniční zařízení (vč. sledování nemocných typ LEDOC), 
rodinné domky, byty, garáže, automobily, tedy veškerý majetek podle potřeb zákazníka. 
Zařízení je schopno přijímat signál nejenom o napadení, ale i signál z protipožárních, 
vstupních, počítačových, kamerových a dalších systémů bezpečnosti. Služba je šitá tzv. na 
tělo klienta. Diskrétnost a utajení informací je zajištěno. 

CO JE TŘEBA UDĚLAT KE ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY ? 
V současné době je základním stanovištěm výjezdové jednotky Havlíčkův Brod. V případě 

dostatečného zájmu z řad obyvatel města i okolí bude sestavena výjezdová jednotka přímo 
v Ledči nad Sázavou. 

PROSÍME PROTO VÁS VŠECHNY, kterým není lhostejná vlastníbezpečnost, ABYSTE 
NÁS KONTAKTOVALI NA NÍŽE UVEDENÉ ADRESE nebo TEL. ČÍSLE: 

FENIX INTERNATIONAL spol. s r.o. 
PO BOX 152, Kulturní dům OSTROV 28 
580 01 Havlíčkův Brod 
Tel./fax 0451/25569 
ZÁVĚREM: Naše společnost FENIX INTERNATIONAL je Vám schopna provést 

montáže i další provoz a servisování všech elektronických zabezpečovacích systémů od 
malých až po nejrozsáhlejší. Společnost má v tomto velké zkušenosti, o čemž svědčí naše 
akreditace a zakázky pro Ministerstva vnitra a obrany. Dále provádíme fyzické ochrany, 
hlídání a převozy cenných zásilek, jakož i všechny ostatní služby v oblasti bezpečnosti. 

Naše základní heslo je 3K - KLIENT především, KOMPLEXNOST služeb, KVALITA 
Ing. Vladimír Novák, ředitel pobočky FI Havlíčkův Brod 

ZPRÁVY Z RADNICE 
— V listopadu t.r. byl dokončen projekt 

čistírny odpadních vod a kanalizace 
a předán Městu. Celkové náklady na 
tento projekt dosáhly výše 68.8 mil. 
Kč. Z toho jen 22.3 mil. Kč byla po-
skytnuta dotace ze státního fondu ži-
votního prostředí, ostatních 46.5 mil. 
Kč musí Město uhradit z vlastních 
zdrojů. Protože Město nemá tolik 
prostředků, dofinancování je řešeno 
půjčkou ve výši 25.0 mil. Kč se 
splatností na 10 let na výhodný úrok 
v rámci americké pomoci městům 
v ČR. Provozovatelem se stane VaK 
Havlíčkův Brod. 

—Na výroční členské schůzi zdravotně 
postižených občanů, které se zúčastnili 
i zástupci Města, zazněla kritika na 
údržbu chodníků v zimním období, 
parkování aut na chodnících a zeleni na 
sídlišti a stání aut v Haškově ulici, 
která znemožňuje odvoz popela. K té-
matům se postupně vrátíme. Dnes na 
jiném místě LN se vracíme k údržbě 
chodníků. 

—Vláda ČR uvolnila jednorázově 3 mili-
ardy Kč na opravy škol. Do této akce 
jsme přihlásili 4 projekty. Z nich byl 
odsouhlasen jen projekt "Zateplení ob-
vodového pláště ZŠ Nádražní ul." Pro-
jekt si vyžádá náklady 2.1 mil. Kč. 
Město se na nich bude podílet 50 % a 
dodavatelskou soutěž vyhrála firma 
Euromont Jihlava. 

—Města a obce se musí podílet na ztrá-
tách linek ČSAD do částky 14.80 
Kč/km, v příštím roce dokonce 17.58 
Kč/km. Na této ztrátovosti se podílí 
i okolní obce podle ztrát jednotlivých 
linek, které přes obce jezdí a už letos 
stála 1.6 mil. Kč a do konce roku počí-
táme s částkou 2.2 mil. Kč. 

—Od a.s. První česká x plynárensko-
energetická obdržel MÚ závazný pí-
semný příslib plynofikace města Ledče 
n. S. Tato společnost nepožaduje spo-
luúčast Města na financování projektu, 
klade si jen podmínku, že ho bude sama 
provozovat. 

—MÚ upozorňuje občany, že MZ na 
svém zasedání 21. 11. 1995 schválilo 
novou vyhlášku o nakládání s odpady 
č. 13/95, která vejde v platnost 1. 1. 
1996. Zároveň se tímto datem ruší vy-
hláška č. 4/93. Upozorňujeme, že její 
úplné znění najdou občané, na úřední 
desce v přízemí budovy MÚ. 

—MR byla seznámena s rozhodnutím 
okresního hygienika o zastavení 
činnosti p. Jar. Doležala "Universální 
služby" a MR hledá možné cesty po-
moci k jejich zachování. 

Obecní úřad Hněvkovice 

PRONAJME 
nebytové prostory 

v Hněvkovicích 
nad poštovním úřadem. 

Informace 
na OÚ Hněvkovice 

tel.: 0452/534 



50 let Gymnázia v Ledči nad Sázavou - pokračování 
A tak se stalo, že za účasti především těch, kdo po jednoročním usilování dosáhli svého cíle, 

totiž chřenovického rodáka dra Proňka a ledečského předsedy MNV E. Čecha, dále za účasti 
představitelů ministerstva školství, Zemské školní rady. Činitelů politické správy okresu a obce, za 
účasti učitelů a přijatých žáků, hlavně pak za účasti městského a venkovského obyvatelstva, bylo 
slavnostně otevřeno Gymnázium o pěti ročnících a šesti třídách (paralelka v roč. čtvrtém). Uváží-
me-li, že veškeré práce zednické, malířské, natěračské, vodoinstalační, elektroinstalační včetně 
úpravy tříd, kabinetů, sborovny, šaten a sociál, zařízení byly provedeny za šest týdnů, nelze než 
mluvit o mimořádném zaujetí o věc, o pracovním nadšení. 

Vyučování, prakticky započaté 9. 9. 1946, muselo překonávat poválečné těžkosti. Ve třídách 
nebyío vhodné vybavení nábytkem, nebyly učební pomůcky, nebyly knihovny ani vybavené 
kabinety či odborné učebny. To všechno během prvního školního roku, díky ochotě členů MNV, 
školské správy a obětavých občanů, se ve vybavení školy zlepšovalo. Z darů, dotací a podpor 
vyrůstala učitelská i žákovská knihovna, ze škol zrušených v pohraničí přicházely nejrůznější 
pomůcky pro vybavení kabinetů. Z bývalého hotelového výčepu vznikla sborovna se starobylým 
obrovským oválným stolem - říkali jsme mu Artušův stůl - darem to MNV. K tomu dvanáct 
těžkých, nepohodlných židlí. Tam pod vedením klidného a rozvážného ředitele dra F. Bacíka se 
odbývaly první konference, tam se stmeloval hlouček věkově rozdílných povah a charakterů 
v jednolitější výchovný celek, opět pod patronací j iž zmíněného zkušeného pedagoga. Bohužel, už 
první rok byl poznamenán úmrtím člena sboru dra J. Mirovského, který do školy ani nenastoupil. 
Po úrazu na motocyklu během předchozích prázdnin zemřel v březnu 1947. 

V roce 1947 nás překvapila zima velmi bohatá na sníh. Sbor chodil spolu s ledečskými občany 
prohazovat lopatami sníh, aby silnice z Kožlí, Bojiště a odjinud byly průjezdné. Když autobus nejel, 
přijížděli žáci ze vzdálených obcí na lyžích, a to často i ti nejmenší, primáni. Byly i ředitelské dny, 
kdy celá škola šla sáňkovat na Šeptouchov. Během tohoto 1. škol. roku se učitelský sbor začal 
angažovat spolu se žáky ve veřejném a společenském životě v obci. 

"Postupnou vnější i vnitřní konsolidací školy zvyšovala se je j í kvalita a dnes v retrospektivním 
pohledu se ledečské Gymnázium může pochlubit skutečností, že jeho absolventi se mnohde 
presentují jako schopní představitelé života vědeckého, uměleckého i politického. (P. Vopěnka, A. 
Myslík, A. Čihák, L. Krajíček, J. Musil aj.) Na to však bylo třeba právě těch uplývajících padesáti let. 

V manželství bývá zvykem slavit po 25 letech trvání svatbu stříbrnou, po 50 zlatou a později 
i železnou. Ne svatbu stříbrnou, ale 25. výročí vzniku Gymnázia jsme s kol. Doubkem plánovali 
oslavit Vrchlického hrou Noc na Karlštejně, kterou měl sehrát dramatický kroužek Gymnázia 
v nádvoří ledečského hradu. Sovětská okupace a následná normalizace však náš záměr překazila 
a nám oběma postupně vynesla nucený odchod ze školy. Zlaté padesáté výročí tyto překážky mít 
nebude, a tak všichni doufáme, že se ho ve zdraví dožijeme a podle svých možností se zúčastníme 
akcí k této příležitosti pořádaných. 

Torzo vzpomínek na zrod první ledečské střední školy, ledečského Gymnázia, by rádo vzbudilo 
zájem o tuto školu, o je j í jubilejnú'ok 1996, nejen u jejích absolventů a pamětníků jejího vzniku, 
ale i u široké občanské veřejnosti. Škole přejeme do budoucna: Ad multos annos ! Josef Bouz 

Humanitární pomoc Jugoslávii 
Na přímou žádost Rodinného centra ve 

Slavonském Brodě v Jugoslávii, se kte-
rým udržujeme dlouholetý kontakt, orga-
nizujeme předvánoční humanitární 
pomoc tamním uprchlíkům. Byli jsme po-
žádáni o: 
— Použité oblečení a obuv pro děti 

(zvláště pro kojence) 
— Použité oblečení a obuv pro dospělé 
— Dětské kočárky a hračky 
— Pleny pro kojence 
— Trvanlivé potraviny 
— Nádobí, jehly, nitě, potřeby k zašívání, 

zbytky látek, zbytky vlny (i párané). 
Obracíme se proto na všechny lidi 

dobré vůle, aby v čase vánočním 
vzpomněli i na trpící spolubratry v Ju-
goslávii a otevřeli svá srdce. Vždyť oni, 
jak nám sami napsali, nežádají nic nadby-
tečného, jen tolik, aby jim to umožnilo 
přežít. Sbírky použitých, čistých, neroz-
trhaných, nerozbitých funkčních věcí pro-
vádíme každý den do neděle 17. 12. 1995 
včetně na zdejším děkanství. V případě 
většího množství nabízených věcí se na 
požádání dostavíme přímo k Vám. Potra-
viny nesbíráme, ale dárci mohou po-
skytnout finanční obnos, za který budou 
požadované potraviny, olej, mouka a cukr 
zakoupeny přímo u výrobců, za podstatně 
nižší ceny. O výsledku sbírky Vás bude-
me informovat v dalším čísle LN. 

Děkanský úřad Ledeč n. S. 

ZPRÁVY OD JUNÁKU 
• Poslední řijnový víkend se středis-

ko Junáka z Ledče zúčastnilo už 
pátého ročníku Memoriálu K. H. 
Máchy v Litoměřicích. Ani špatné 
počasí neovlivnilo elán a snahu 
soutěžících. Večer jsme se 
v místní sokolovně, kde jsme byli 
také ubytováni, zúčastnili přá-
telského posezení. Kytary, zpěv 
a přátelská atmosféra provázely 
celý večer. Příští rok jedeme zas ! 

% Svátky vánoční se dotýkají také 
Junáků. Připravujeme program na 
naši vánoční besídku. Sejdeme se 
v naší "hradní" klubovně, aby-
chom si zazpívali koledy, zavzpo-
mínali na události uplynulého 
roku a naším nej větším dárkem le-
tošních Vánoc by bylo, aby nám 
naše klubovna byla zachována i v 
letech příštích. 

• Nemohli bychom se radovat z vá-
nočních svátků, kdybychom ne-
měli dobrý pocit z toho, že naše 
základna v Horkách j e dobře zazi-
mována. Odpočívá pod příkrovem 
sněhu a čeká (a my s ní) na první 
dny jara, abychom tu v přírodě za-
čali naplňovat náš letní program. 
Příští zimu snad už bude v provo-
zu náš srub, který jsme letos začali 
budovat. Třeba už příští Vánoce 
tam bude zářit stromek a my u 
krbu budeme zpívat koledy. 

Víte, kolik je 
vás v ulici ? 

Havlíčkova - 2 3 6 Mizerov - 9 Poděbradova - 6 9 Víte, kolik je 
vás v ulici ? 

Hlaváčova - 8 9 Mlýnská - 18 Podolí - 7 Víte, kolik je 
vás v ulici ? Heroldovo nábř. - 3 Mostecká - 10 Poštovní - 8 
Informace o počtu Hradní - 5 9 Na Pláckách - 2 9 Růžová - 8 
obyvatel města Hrnčíře - 7 0 Na potoce - 6 0 Sázavská - 8 
Ledeč nad Sázavou Hůrka - 9 Na Rámech - 147 Slunečná - 5 4 
Počet obyvatel Husovo nám. - 5 9 Na Sibiři - 5 1 Stínadla - 8 5 3 
v jednotlivých ulicích: Hutní - 9 5 Na skalce - 2 6 Tyršovo nábř. - 0 
28. října - 138 Jar. Haška - 3 6 2 Na Žižkově - 100 Údolní - 5 9 
5. května - 108 Jiřího Wolkera - 6 5 Nad internátem - 6 3 U Hradce - 4 
Aloise Jiráska - 100 Julia Fučíka - 8 7 Nádražní - 2 1 Zahradní - 224 
Barborka - 17 Ke Stínadlům - 3 7 Nám. Svobody - 14 Z. M. Kuděje - 4 7 
B. Němcové - 9 4 Komenského - 2 1 Partyzánská - 4 9 Zahrádecká - 173 
Čechova - 4 3 Koželská - 4 8 Petra Bezruce - 7 4 Zd. Fibicha - 325 
Družstevní - 7 2 Lipová 

Lovčen 
- 6 Pivovarská - 110 Zoufalka I - 2 0 

Háj - 0 
Lipová 
Lovčen - 4 4 Pod skalkou - 7 2 Zoufalka II - 7 6 

Habrecká - 5 3 M. Majerové - 9 6 7 Pod Stínadly - 5 9 Zoufalka III - 5 5 
Hálkova - 5 Melechovská - 7 8 Pod Šeptouchovem - 8 Želivská - 5 3 

Upozorněn í 
ma j i t e l ům psů 

V souvislosti s nepoměrem přírůstku psů 
na území města Ledeč nad Sázavou a počtem 
přihlášených psů Městská rada odsouhlasila 
nákup nových známek pro psy s tím, že od 
1. 1. 1996 bude provedena přeregistrace 
všech psů. 

Z tohoto důvodu upozorňujeme 
všechny občany - majitele psů, aby se 
v době od 1. 1. 1996 dostavili v úředních 
hodinách na finanční odbor Městského 
úřadu v Ledči nad Sázavou, kde si musí vy-
plnit novou evidenční kartu a zároveň také 
obdrží novou známku pro psa. 

Majitel psa je povinen zajistit, aby pes byl 
známkou viditelně označen. 

Od 1. ledna 1996 budou staré známky 
neplatné. 

Tato přeregistrace bude probíhat do 
konce března 1996 a zároveň v této lhůtě 
musí být zaplacen poplatek ze psa - dle vyhl. 
č. 2/91 Města Ledeč nad Sázavou - o poplat-
ku ze psů. 

Kontrolu plnění této vyhlášky bude pro-
vádět Městská policie. 

Městský úřad 
v Ledči nad Sázavou 

vyhlašuje 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

na obsazení místa 
R E F E R E N T A 

Odboru výstavby 
a územního plánování. 

Požadované vzdělání VŠ 
nebo SŠ stavebního směru. 

Praxe vítána. 
Písemné přihlášky 

podávejte v sekretariátu 
Městského úřadu 

do 27. prosince 1995 

Nástup možný ihned! 



Vánoce •>?'- Vánoce Vánoce Vánoce 
Štědiý den - Štědnj večer. Tento název vztahující se ke 24. prosinci je v Čechách 

doložen již od 14. století. Napovídá, že si lidé mezi sebou předávali dárky a nadílky. 
První jesličky, neboli betlem postavil světec František z Assisi za pomoci svých přátel před 

Vánocemi 1223. V lesní jeskyni nedaleko obce Greccio v Umbrii postavil skromné jesle s voskovým 
Ježíškem, kolem něhož stála dvě živá zvířata, osel a vid. U jeslí pak sloužil půlnoční mši svatou. 

První vánoční stromek je doložen v roce 1605. Jistý Dannhaeer ze Štrasburku píše 
v dopise o strojení jedlového stromku vánočního, ověšeného loutkami a cukrovinkami. 
Jeto nej starší písemná zmínka o strojení vánočního stromku. 

První historicky doložený stromek v Čechách se rozsvítil o Vánocích 1812 v zámečku Praze 
- Libni. Pořídil si ho intendant Stavovského divadla Jan K. Leibich. 

První elektrické žárovky na vánočních stromcích se rozsvítily v roce 1907 v Americe. 
Zde také v Pasadeně (Kalifornie) v roce 1909 poprvé vztyčili městský vánoční strom na 
vrcholku kopce nad městem. 

Nejznámější světová vánoční j)íseň "Tichá noc, svatá noc" poprvé zazněla před 177 léty 
v Oberndorfu u Salcburku. Na Štědrý den ráno v roce 1818 odevzdal zdejší farář Josef Mohr 
varhaníku Franzi Gruberovi text písně. Ten během dne zkomponoval na text hudbu. Píseň zazněla 
při půlnoční mši. 

Nejznámější české vánoční písni "Narodil se Kristus pán" je již přes pět a půl století. 
Nejznámějším českým betlémem ve světě je Třebechovický betlém. Jeho tvůrci Josef Probošt 

a Josef Kapucián vyřezávali tuto scenérii narození Ježíše Krista a další biblické výjevy celých 40 let. 
Betlém je 7 m dlouhý, 3 m vysoký a má 1.200figur, z nich některé se pohybují. 

Raritní betlém je v Pražském kapuciánském klášteře nedaleko Lorety. Přibližně čty-
řicet postav v životní velikosti, oblečené do originálních oděvů, pocházejících z oblasti 
severní Itálie. Stáří betlému je odhadované na více než 250 let. 

Koleda - slovanský název pro obyčej, uváděn již ve 14. a 15. století v českých i latinských spisech. 
Znamenalo to obcházení po domech oď Štědrého dne do Nového roku. Zde koledníci zpívali vánoční 
písně a provozovali krátké hry. Dostávali za to dárky. Donedávna i v našem městě a okolí chodívaly 
děti na sv. Štěpána ráno po koledě. 

První vánoční pohlednice byla poslána v Londýně na Vánoce 1843. Ta ovšem zdaleka 
ještě nevypadala tak, jako ta, kterou dnes všichni posílají. 

Kapr se na vánočním stole objevil poměrně nedávno. Ryba však patří k nejstarším křesťanským 
symbolům. Má to svůj vztah k mýtickému uznávání čistoty ryby. Křesťanství ve svých začátcích 
působilo ve středomořském prostoru. Zde ryby patřily vždy k hlavním pokrmům. 

Na Vánoce začíná přibývat dne. Svědčí o tom i známá říkadla: Na Boží narození o kuří 
pokročení - o huby otevření - bleší převalení. Na Nový rok o slepičí krok - o zaječí skok. 
Na Tři krále o krok dále. Na Hromnice o hodinu více. František Pleva 

PORAD BOHOSLUŽEB 
V DĚKANSKÉM KOSTELE „ 
SV. PETRA A PAVLA V LEDCI 
n. Sáz. - 0 VÁNOCÍCH 1995: 
16. 12. v 15.00 hodin - KONCERT 
24. 12. v 8.30 hod. nedělní mše svatá 

s lidovým zpěvem adventních písní 
24. 12. 24.00 hod. PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ 
25. 12. v 8.30 hod. slavná mše svatá Božího 

Hodu vánočního 
(Při Půlnoční i při této mši svaté 
provede chrámový sbor s doprovodem 
varhan a orchestru VALAŠSKOU 
JITŘNÍ MŠI PASTORÁLNÍ 
od J. Křičky). 

25. 12. ve 14.30 hod. - pásmo vánočních 
koled v provedení pěveckého sboru 
mládeže 

25. 12. v 18.00 hod. - mše sv. s lidovým 
zpěvem vánočních písní 

26. 12. v 8.30 hod. - mše sv. s lid. zpěvem 
vánočních písní 

26. 12. v 18.00 hod. - mše sv. s lid. zpěvem 
vánočních písní 

31. 12. v 8.30 hod. mše sv. s lid. zpěvem 
vánočních písní 

31 .12 . v 15.00 hod. mše sv. na poděkování 
(s lid. zpěvem vánočních písnO 
a POBOŽNOST NA ZAKONČENÍ 
OBČANSKÉHO ROKU. 

1. 1. 1996 v 8.30 hod. SLAVNÁ MŠE 
SVATÁ s lid. zpěvem vánoč. písní 

1 .1 . 1996 v 18.00 hod. mše sv. s lid. zpěvem 
vánočních písní 

(Poznámka: v neděli 24. 12. a v neděli 31. 
12. nebude sloužena večerní mše svatá). 

K Vánocům neoddělitelně patří i betlém. Každý kraj měl betlém trochu jiný a obleky 
figurek prozrazovaly, odkud pochází. Někdo tvrdí, že betlémy jsou doloženy už ve 4. století 
v Itálii, kde ovšem zlidověly až ve století 17. a 18., jiný pramen uvádí, že stavění betlému 
v kostelích zavedl svatý František z Assisi počátkem 13. stol. "Roku 1223 umínil si Franti-
šek oslaviti vánoční svátky zvláštní pobožností. Rád rozjímal o chudobě božského dítěte, 
a proto dal v lese u Grecie od svého přítele Jana V elity zříditi jesličky a do nich položití 
sošku Ježíška. Na Štědiý den pak byli přivedeni k jesličkám vůl a osel". Naše fotografie je 
ukázka jesliček z děkanského kostela sv. Petra a Pavla v Ledči n. S. 

Při půlnoční mši svaté a na 
Hod Boží vánoční v 8.30 hodin 
bude v chrámu sv. Petra 
a Pavla uvedena VALAŠSKÁ 
JITŘNÍ MŠE PASTORÁLNÍ 
(opus 80) od českého skladate-
le Jaroslava Křičky v podání 
chrámového orchestru a pě-
veckého sboru. 

MĚSTSKY URAD 
V LEDČI NAD SÁZAVOU 

Vás srdečně zve 
NA VÁNOČNÍ POŘAD 

ROSU DEJTE 
NEBESA ZHŮRY 
16. prosince - od 15.00 hodin 

v kostele sv. Petra a Pavla 
V Ledči n. S. 

ÚČINKUJÍ: 
J. PŘIKRYL - (cembalo) 
J. NOVÁKOVÁ - (flétna) 

I. ŠEBO - (zpěv) 



compflG 
Na základě obchodní veřejné soutěže "Zabezpečení likvidace a odvo-

zu separovaného odpadu od obyvatel včetně vybavení potřebnými 
kontejnery" byla v našem městě vybrána nabídka firmy COMPAG 
E.W.M. s.r.o., se sídlem Žateckých 12, Praha 4. 

Po jednáních se zástupci firmy na městském úřadě a po dojednání 
konkrétních podmínek, byla dne 15. 11.1995 podepsána obstaravatelská 
smlouva na dobu 10 let, která se začne plnit od 1. 1. 1996. Po dohodě se 
zástupci firmy COMPAG bude vlastní zabezpečení projektu provádět 
firma COMPAG Batelov s.r.o. 

V průběhu listopadu a prosince roku 1995 se bude zajišťovat zabez-
pečení zdárného průběhu této činnosti. 

Postupně dojde ke změnám svozových dnů v jednotlivých částech 
našeho města, aby ekonomika svozu byla co nejhospodárnější. Počátkem 
měsíce února 1996 budou na určených místech rozmisťovány nádoby na 
separovaný sběr odpadů z Vašich domácností. 

Do každé domácnosti bude doručen leták, který Vám oznámí záměry 
firmy a města v této oblasti. 

Vážení občané, zástupci firem a podniků, návštěvníci, obracíme se na 
Vás s důvěrou, že po prostudování Vám doručeného letáku budete i Vy 
sami přispívat ke zdárnému průběhu tohoto projektu. 

Převedením této služby na firmu COMPAG se změní ve městě i sys-
tém výběru a placení poplatků za svoz a likvidaci odpadů. 

Forma vybírání poplatku od občanů bude probíhat tak, že město Ledeč 
nad Sázavou uhradí firmě COMPAG za občany částku dle smlouvy 
a občané budou hradit tuto službu městu Ledeč nad Sázavou na základě 
smlouvy o dílo prostřednictvím TS města. S podnikatelskými subjekty 
uzavře firma COMPAG přímý smluvní vztah. 

Kontakt na pracovníka firmy COMPAG bude zabezpečen buď telefo-
nem na číslo 066/99208 - paní Marešová, nebo prostřednictvím TS města 
Ledeč nad Sázavou č. tel. 2434 - paní Jasanská (TS města jsou umístěné 
nově na adrese Husovo nám. 16 - bývalý MěÚ). Sledujte rovněž vysílání 
městského rozhlasu a vývěsku MU Ledeč nad Sázavou. 

Pokud máte zájem, můžete navštívit ve dnech 6. - 13. prosince výsta-
vu, kde bude představena nabízená sběrová technika firmy. 

Síť podniků COMPAG se představuje 
Podnikatelské jméno společnosti C O M P A G GmbH nalezneme na mapě "odpadářských" služeb našich jižních sousedů hlavně v okolí rakouského města Krems. kde 

provozuje vedle sběru i velkou kompostámu a třídičku separovaného odpadu. Jde o dceřiný podnik firmy Brantner, zaměřený na odpadové hospodářství, mezinárodní 
dopravu a turistiku. 

V roce 1993 vznikla COiMPAG E. W . M. s.r.o. Praha, jako zastoupení COMPAG GmbH k řešení koncepčních otázek rozvoje podniků u nás. 
První českou firmou s podílem rakouského kapitálu se stal C O M P A G Mladá Boleslav, založený v září 1993 jako společný podnik s městem. Operuje na 75 % okresu, 

zabývá se svozem a v Mladé Boleslavi separací domovního odpadu (sklo a papír) a také péčí o zeleň, údržbu vozovek apod. 
V Horních Počernicích, na okraji Prahy, byla v listopadu 1993 založena firma HP C O M P A G , zajišťující odvoz zbytkového a průmyslového odpadu a čtyř jeho 

separovaných složek (skla čirého a barevného, papíru a plastů). Ve firmě má poloviční podíl městská část, která j e tak přímo zainteresována na ekonomických výsledcích 
separace. Služby i obhospodařovaná oblast se postupně rozšiřují na současných asi 34 míst - od Lysé nad Labem přes Čelákovice po obce i osady v okolí - a vedle zbytkového 
odpadu se také zde postupně zavádí separace. 

V Batelově na Jihlavsku vznikla obdobně v lednu 1994 firma C O M P A G Batelov, tentokrát jako společný podnik Sdružení obcí Batelov pro odpadové hospodářství. 
V současné době se j e j í činnost rozšířila na 34 obcí (+ 31 jejich částí) s téměř 15.000 obyvateli. Od poloviny téhož roku zahájila firma ve zmíněných obcích i separovaný 
sběr. Vedle skla, papíru a plastů zde třídí i použité baterie. Spolupráci firmy a obcí obě strany hodnotí jako velmi dobrou. Jejím typickým rysem j e naplňované přesvědčení, 
že o problémech nemá smysl planě diskutovat, ale j e třeba j e rovnou řešit. 

V únoru 1994 se zrodil C O M P A G Votice, společný podnik s městem, opět zaměřený na svoz tuhého domovního odpadu a separovaný sběr. 
Od ledna roku 1995 rozšířila svoji činnost i COMPAG E.W.M.. která zahájila systém třídění domovního odpadu od obyvatel městské části Praha 1. 

Moderní, 
ekologicky 
příznivá 
a hospodárná 
péče o odpady 
v Ledči 
nad Sázavou 
na startu: 

V ROCE 1996 

Firma COMPAG Batelov s.r.o. se představuje městu Ledeč 
nad Sázavou 

Firma COMPAG Batelov s.r.o. bude zajišťovat od r. 1996 na 
základě výsledků výběrového řízení a smlouvy, schválené 
městským zastupitelstvem, hospodaření s odpady v úrovni smě-
řující postupně, ale přitom rychle, k západoevropské úrovni této 
důležité komunální služby ve Vašem městě. 

Podstatným hlediskem této činnosti, ovlivňujícím optimální 
tempo rozvoje úrovně služeb firmy, bude přitom přiměřenost 
poplatků obyvatel za hospodaření s odpady. 

Společnost COMPAG Batelov s.r.o. je připravena i k zabez-
pečení dalších činností pro zlepšení životního prostředí ve městě 
Ledeč nad Sázavou podle jejich potřeb tehdy, ukáže-li se to 
v budoucnosti jako vhodné, nebo nezbytné. 

Z á k l a d y n a š í p r á c e 
+ V rámci odpadového hospodářství realizujeme dle požadav-

ků politiky a společnosti rozsáhlejší ochranu životního 
prostředí. 

• Odstraňujeme odpady z průmyslu, živností, obchodu a obcí 
# U nás je hospodárné využívání zbytků na prvním místě 

Za účelem využívání a zpracování odpadů shromažďujeme 
různé zbytky separované 
Projektujeme, stavíme a provozujeme technologická zařízení 
k zajištění využívání a odstraňování odpadů 
Ve spolupráci se zákazníky, vědou a politikou řešíme aktuál-
ní problémy odpadového hospodářství 

Co jsou zbytky a proč je třídění odpadu rozumné? 

Pojem zbytky zahrnuje v budoucnosti veškeré pohyblivé 
předměty, které vznikají při výrobě nebo v domácnosti a jejichž 
původní účel přiměřeného použití odpadá nebo se ztrácí. 

V další klasifikaci se zbytky skládají z využitelných dru-
hotných surovin a z nevyužitelných odpadů. 

Na recyklaci zbytků se kladou zvláštní požadavky: Látková 
specifičnost je rozhodující, zda tento předmět musí být zlikvido-
ván jako odpad, nebo využit jako druhotná surovina. 

Proč je třídění odpadů rozumné? 

a) protože každá skládka odpadů je zásahem do přírody 
b) protože třídění je první podmínkou efektivního využívání 

látek z odpadů 
c) protože využívání látek z odpadů je podmínkou omezení 

počtu i velikosti skládek v přírodě, návratem cenných surovin 
do hospodářského oběhu, využitím energie vložené do zpra-
cování prvotních surovin a tudíž je i úsporou přírodních zdro-
jů i energií 

d) protože náklady na skládky prudce rostou a dále porostou, 
a tím se budou zvyšovat i poplatky občanů za obsluhu a zne-
škodnění obsahu popelnic s netříděným odpadem 

e) protože dobře vytříděné látky z odpadů snižují množství od-
padů pro skládky a tím i náklady pro oby vatele a v neposlední 
řadě mohou svými výnosy pokrýt vlastní provozní náklady 
obsluhy třídění. 



Nový systém nádob pro třídění a sběr odpadů 
v Ledči nad Sázavou 

V našem domovním odpadu je dohromady až 27,6 % papíru, 
skla a plastů 

Wytndíme-li je, 
mohou být ještě užitečné 11 

Síť nových sběrných nádob v Ledči nad Sázavou by pro Vás 
měla v roce 1996 přinést lepší možnosti třídění domovních od-
padů. 

Sběrná místa pro třídění odpadů budou sestavena z barevných 
plastových nádob o objemu 240 1, případně 360 1 v barvách: 

Pro sběr: papíru - modrá nádoba 
bílého skla - zelená s bílým víkem 
barevného skla - zelená nádoba 
plastů - žlutá nádoba 

Vyprazdňování nádob bude prováděno dle uzavřené smlouvy, 
v případě dřívějšího naplnění pak firma COMPAG zajistí vy-
prázdnění podle potřeby. 

Představujeme nové nádoby na zbytkový 
odpad (popelnice) 

I zacházení se zbytkovým odpadem lze dělat čistěji a lépe. 
Stávající kulaté popelnice o objemu 110 litrů mají mnoho 

nevýhod, zejména se s nimi velmi obtížně manipuluje. 

V ROCE 1996 
V LEDČI NAD SÁZAVOU 

Proto budou tyto nádoby postupně nahrazovány osvědčenými 
pojízdnými nádobami z plastu o objemu 120 litrů (případně 240 
litrů), v tmavě šedé barvě. 

Tyto nádoby se již přes patnáct let osvědčují v celé Evropě. 
Manipulace s nimi je velmi jednoduchá a pohodlná, odpad v nich 
je uzavřen, jsou omyvatelné a i životnost je příznivější. 

Nesmí se do nich 
však ukládat 
Žhavý popel, 
to je jediná prosba 
na Vás 

Jsme přesvědčeni, že nové nádoby brzy sami kladně oceníte, 
přinesou konec námaze při vynášení popelnic, konec ošklivým, 
rezavým a zdeformovaným plecháčům, hyzdícím Vaše domy 
i ulice. 

Co bude dále s odpadem a vytříděnými látkami? 
Vyprazdňování všech odpadových nádob bude zajišťováno 

universálním vozidlem s lisem, což zásadně podpoří hospo-
dárnost provozu. 

Zbytkový odpad po vytřídění papíru, skla a plastů bude jako 
dosud odvážen na skládku. 

Vytříděné látky z odpadů budou nejdříve vhodně upraveny 
a potom dodány dalším zpracovatelům, zejména papírnám 
a sklárnám. 

Odběr papíru a skla bude v rámci skupiny firem COMPAG, 
působících v České republice, smluvně zajištěn. 

Jak správně třídit papír, 
čiré a barevné sklo, 
umělé hmoty? 

Nádoby pro tříděný odpad jsou barevně odlišeny: 

modrá - papír 

bílá - čiré sklo 

zelená -
barevné sklo 

žlutá - plasty 

Zejména tam patří 
Noviny, časopisy, 
lepenka, kartóny, 
složené krabice, knihy 
bez vazby a desek 
z PVC, brožury, 
katalogy, telefonní 
seznamy, ceníky, 
adresáře apod. 

čiré láhve a sklenice bez 
zátek a kovových uzávěrů 

barevné láhve a sklenice 
bez zátek a kovových 
uzávěrů 

"fólie, tašky a pytlíky z plastů, 
obalové fólie, PET láhve 
od nápojů, vymyté plastové 
láhve od mycích a pracích 
prostředků, vymyté kelímky 
od mléčných výrobků a pod., 
čisté plastové tácky 
od zeleniny ap. 

Vůbec tam nepatří 
pergamen, kopíráky, pauzovací 
papír, asfaltový a dehtový papír, 
brusný papír, mastné papíry 
od olejů a potravin, obalové 
materiály kombinované s fólií 
z kovu nebo plastu, lakované 
papíry, hygienicky závadný papír 
ani jiné materiály a nečistoty 

porcelán, keramika, kamenina 
ani jiný materiál a nečistoty, 
pozor, anj barevné sklo 
porcelán, keramika, kamenina 
ani jiný materiál a nečistoty 

chemicky znečištěné plastové 
obaly, obaly se zbytky olejů 
apod., 
kombinované obaly s fólií, 
jiné znečištěné plasty, 
jiný materiál a nečistoty 

Co s tím, co nikam nepatří 
To jsou látky označené jako nebezpečné, jejichž likvidaci 

a svoz bude firma zabezpečovat kalendářním svozem. Termíny 
tohoto svozu budou včas oznámeny. 

Doporučení pro domácnosti: 
Dle osvědčených zkušeností je vhodné čistý papír, čisté sklo 

a plasty ukládat v domácnosti zvlášť do krabice nebo malé pře-
pravky v komoře nebo úklidové skříni a podobně. 

Po naplnění této krabice nebo přepravky je možné ji odnést 
nebo odvézt ke sběrnému místu a jednotlivé látky roztřídit do 
příslušných nádob. 

Jiným způsobem je využití cest za nákupem a plynulé doná-
šení malého, třeba i denního či týdenního množství vytříděných 
látek do kontejnerů, umístěných u obchodů. 

MÁME K VÁM PROSBU, 
NENECHÁVEJTE NÁDOBY 
PRO PAPÍR, SKLO A PLASTY 
ZAHÁLET. 
POMŮŽETE I VY CHRÁNIT 
PŘÍRODU 
A PŘISPĚJETE K ÚSPOŘE SVÝCH 
POPLATKŮ ZA ODVOZ ODPADŮ. 

Jak si můžete objednat služby firmy 
COMPAG Batelov s.r.o.? 

• firma COMPAG Batelov s.r.o. zahájí odvoz odpadů ve městě 
Ledeč nad Sázavou v roce 1996 

• každý správce objektu, živnostník může uzavřít novou 
smlouvu na níže uvedené adrese již v průběhu měsíce ledna 
r. 1996. 

Proto již nyní můžete získat potřebné informace o službách 
firmy COMPAG Batelov s.r.o., na tel. č. 066/99208 

Informace o uzavírání smluv můžete také získat na Městském 
úřadě v Ledči nad Sázavou. 

Přijďte k nám, poradíme a pomůžeme Vám. 



Vánoce Vánoce Vánoce Vánoce 
Vánoce přicházejí ... 

Letošní rok pomalu končí a přicházejí nejkrásnější svátky v roce, svátky vánoční. 
V Domě pečovatelské služby (DPS) začíná příprava na vánoční svátky začátkem 

prosince velkým úklidem domácností. 
Pečovatelky umyjí okna, vyperou záclony, závěsy a vše, co je třeba, aby v každé 

domácnosti bylo útulno a čisto. 
Následuje postavení vánočního stromu na zahradě DPS, který svítí daleko do okolí 

díky svému umístění v hezkém místě na kopci. 
Jsou připraveny pěkné kulturní akce - mikulášská nadílka, vánoční besídka, zpěvy 

vánočních písní a rozjímání, tanečky a další vánoční obyčeje. Toto vše můžeme pro naše 
ošetřované zorganizovat a uskutečnit ve spolupráci se Svazem důchodců, kde nám 
hodně pomáhá p. MUDr. Nápravníková. 

V tomto roce budou vánoce ještě krásnější, neboť přibylo ošetřovaných, díky zpro-
voznění nového pavilonu DPS. 

Vyvrcholením vánočních akcí bude vánoční besídka. Kolektiv pracovníků pečova-
telské služby se bude snažit, aby ošetřovaným vytvořil takovou vánoční atmosféru, na 
kterou si rádi v budoucnu vzpomenou. M. Moravcová 

Město Ledeč nad Sázavou 
Vás srdečně zve na 

V Á N O Č N Í T R H Y 
15. a 16. prosince 1995 

na Husově náměstí 
V í t á m e z e j m é n a p r o d e j v á n o č n í c h p ř e d m ě t ů , 

ř e m e s l n ý c h v ý r o b k ů a p o t r a v i n . 
Výhodné n á k u p y , kulturní p r o g r a m . 

J M E L I 
Po roce Vánoce přicházejí a s nimi i řada 

obyčejů a zvyků. Mezi ně patří i zavěšování 
jmelí, rostliny, která od dávnověku j e opředena 
mnoha bájemi. Zvyk zavěšovat jmelí v do-
mácnostech k nám přišel daleko déle než stro-
jení stromečku z Anglie. 

Jmelí bílé parazituje na stromech. Roste 
v korunách listnatých i jehličnatých stromů. 
Plody v podobě bílých bobulí dozrávají v listo-
padu a v prosinci. Jsou naplněné tuhým lepem 
a černými semeny. Právě ty jsou potravou pro 
ptáky a ti j e s trusem roznášejí po dalších stro-
mech. Semena se svým lepem zachycují na 
kůře a zapouštějí do ní semena. Nakoupené 
jmelí buď přírodní, nebo pozlacené se v bytech 
zavěšuje na lustr. Pod ním se pak o Vánocích 
odehrává líbání s blahopřáním k šťastným Vá-
nocům. Zde se může beztrestně líbat každý, 
s kým se mu zachce. Myslím, že toho j e třeba 
0 Vánocích využít. 

Už u starých Germánů a Keltů bylo jmelí 
posvátnou rostlinou a obřad snímání ze stromu 
byl vyhrazen pouze kněžím. Právě oni už znali 
1 velké využití jmelí při nemocech. Dodnes se 
používá při léčení zvýšeného krevního tlaku, 
zánětu ledvin, při poruchách krevního oběhu 
a dalších nemocech. -FP-

Vhodnou knihu jako dárek pod stromeček najdete 
v ANTIKVARIÁTU na náměstí Svobody č. 503 v Ledči n. Sázavou. 

Velký výběr knih pro děti, 
detektivních, milostných i jiných románů za nízké ceny. 

Těšíme se na Vaši návštěvu ! 

Lucinka Poprvé spatřila okolní přírodu začát-
kem června r. 1991. Ve vysoké trávě na 
Vikové stráni u Obrvane. Narodila se 
spolu se svým bratrem srnečkem. Po ně-

kolika hodinách už musela obě srnčata následovat svou matku. Zákon 
přírody je neúprosný a přežijí jen ti nejsilnější. Tímto instinktem se řídila 
i srna, která v prvních dnech života své potomky střežila a ochraňovala. 
Během dne jsou srnčata sama. Leží většinou tam, kam je matka odloží. 
Ta se sdržuje někde nablízku. Brání razantně své potomky proti nižným 
nebezpečím, jimiž jsou v přírodě ohroženi. Jednomu 
nebezpečí však čelit nemůže. Je to bohužel člověk se 
svou mechanizací. 

Po několika dnech bezstarostného života se jed-
nou ráno objevil traktor s rotační sekačkou a řádek 
po řádku ukrajoval z porostu vysoké trávy. Tento 
stroj je sice výborným pomocníkem zemědělců, ale 
zároveň strašným vražedným nástrojem pro 
všechno živé. 

jenom zázrakem a díky nerovnosti terénu se 
stalo, že jedno ze srnčat vyvázlo bez zranění a to 
jsem odnesl do bezpečí, zatímco druhé bylo zraněno. 
Bez lidsképomoci nemělo šanci přežít. Rozhodl jsem 
se srnče zachránit, i když naděje byla velmi malá. 

Celá rodina se zraněného srnčete ujala a díky všestranné pcči 
smečka Lucinka začala zotavovat. Žila s námi ve společné domácnosti 
a zanedlouho se stala rozmazlovaným členem rodiny. Byli jsme všichni 
šťastni, že se nám podařilo to, v co jsme jenom doufali. Lucinka se rychle 
uzdravovala. Přibývala na váze a byla s ní legrace. Kozí mléko už jí 
nestačilo, a tak začala okusovat květiny, kterých je u nás v bytě víc než 
dost. Okousala všechno, na co dosáhla. Se všemi členy rodiny se kamará-
dila, ale já jsem byl pro ni něco víc. Sledovala mě na každém kroku a pokud 
jsem jí nebyl nablízku, domáhala se mojí přítomnosti hlasitým pískáním. 
Je to jeden ze způsobů komunikace srnčí zvěře. 

S přibývajícími dny upevňovala svoji posici mezi členy naší rodiny, 
aby se posléze stala dominantní osobností. Nejkrásnější byly večery. 
Lucinka se s námi dívala na televizi. Ležela na koberci vedle mě. Seděl 
jsem v křesle a pokud jsem měl ruku položenou na její krásné hlavě, bylo 
vše v naprostém pořádku. Na verandě pod květinozn/m stojanem měla 
svůj kobereček, na který jsem jí každý večer uložil a šli jsme spát. 

Jednou, to už byla Lucinka asi měsíc stará, si usmyslila, že nebude 
spát sama. Po obvyklém rozloučení jsem odešel po schodech do ložnice. 
Zanedlouho jsem uslyšel nějaké zvuky. Sešel jsem dolů a nalezl jsem 

Lucinku, jak se marně snaží dostat se hladkými spárky po hladkých 
schodech za mnou. 

Jakákoliv snaha udržet ji na svém místě vyzněla naprázdno, a tak mi 
nezbylo než si sednout do křesla, Lucinka si lehla vedle mě. Položil jsem 
jí jako obvykle ruku na hlavu, a tak jsme strávili celou noc. Ona se vyspala 
zřejmě dobře, ale já jsem byl druhý den celý rozlámaný. Takovýchto 
legračních příhod přibývalo, ale to, co Vám nyní vylíčím, není myslivecká 
latina, ale skutečná událost. 

Jako každý večer jsem odešel do koupelny a vlezl do vany. Dveře byly 
pootevřeny. Pojednou zaklapaly na dlažbě haly 
spárky a ozvalo se pískání. Zavolal jsem na Lucin-
ku. Ta byla za okamžik v koupelně a upřeně na mě 
hleděla svýma krásnýma očima. Po několika slo-
vech, které jsem na ni promluvil, pojednou zne-
klidněla a v příštím okamžiku se skokem ocitla ve 
vaně. Byli jsme -překvapeni oba. Já navíc dojat ne-
uvěřitelnou náklonností tohoto zvířete a ona zřejmě 
tím, že je ve vodě. 

Po několika dnech jsme umístili Lucinku do vý-
běhu a nyní žije již několik let v prostředí s dostat-
kem kvalitní pastvy a možností neomezeného pohy-
bu. Dnes je z ní krásná srna, má se velmi dobře 
a stále se vzájemně milujeme. 

V únoru letošního roku přibyl k Lucince'na zahradu i srnec Bobík. 
S tím už tak velká legrace není. Citování srnce a reakce na různé situace 
je naprosto odlišné od chování a reakcí srny. Je to hlavně tím, že si střeží 
'své teritorium a neustále šije značkuje pomocí pachových žláz, které má 
umístěny mezi parůžky, na předních bězích a na krku. Je ale vděčný za 
kousek rohlíku nebo tvrdého chleba a nebo jenom za podrbání mezi slechy. 

Blíží se Nový rok a každý z nás má různá předsevzetí a přání. Budiž 
proto naším společným přáním, abychom my lidé a tito krásní tvorové 
žili v prostředí, ve kterém se žít dá. 

Současná příroda je těžce nemocná a pomoci jí může jenom člověk, ale 
o tom zase někdy jindy. 

Tyto řádky jsem adresoval hlavně vám, mladí přátelé, kteří toho víte 
o cizokrajných zvířatech většinou daleko více než o příslušnících naší 
fauny. To ale není Vaše vina. Budete-li mít cestu třeba v rámci rodinné 
procházky do Habreku, přijďte se na Lucinku, Bobíka a Zuzanu - ta 
poslední, to je krotká liška, podívat. 

Přejme si vzájemně hodně krásných zážitků v přírodě v nastávajícím 
roce. J. Pultn 



Letos v září se pod tímto názvem 
uskutečnil a mezinárodní expedice, j íž 
jsem měl možnost jako lékař dopro-
vázet. Jednalo se o projekt z oblasti 
experimentální archeologie, jehož 
cílem bylo přeplout Egejské moře na 
člunu vydlabaném z jednoho kusu 
kmene, tzv. monoxylu (z řečtiny, čes-
kým ekvivalentem je dlabanka). 

Před 9.000 lety za-
čala tzv. neolitická 
(r)evoluce - význam-
ný zlom v prehistoric-
kém vývoji lidstva. 
Do té doby převláda-
jící lov byl v relativně 
krátkém čase vystřídán obděláváním 
půdy a chovem dobytka. V sou-
časnosti se všeobecně usuzuje, že tato 
zemědělská kultura pochází z Malé 
Asie a že nositelé této kultury migro-
vali do Evropy přes ostrovní oblast 
Egejského moře (pro což poskytuje 
archeologie řadu hmotných důkazů). 
Otázkou však stále zůstává, jakým 
způsobem dokázali zemědělci mladší 
doby kamenné překonávat vzdále-
nosti po moři. Thor Heyerdahl 
předpokládá použití rákosových pla-
videl, sám však přiznává, že se v této 
oblasti rákos vyskytoval velmi málo. 

Existují však důkazy používání 
dlabaných člunů i pro plavbu na moři 
a to i pro období neolitu. Expedice 
Monoxylon '95 měla za cíl prakticky 
dokázat možnost přeplutí Egejského 
moře na monoxylu. Autorem teorie 
i hlavním organizátorem expedice je 
Mgr. Radomír Tichý, pedagog Vyso-
ké školy pedagogické v Hradci Krá-
lové. Otázkou výroby a použití dlaba-
ných člunů se zabývá již řadu let. 
Spolu se svými přáteli vyrobili již ně-
kolik monoxylů a vyzkoušeli je na 
vnitrozemských vodách i na Baltic-
kém moři. Letošní expedice byla tedy 
vyvrcholením několikaletého úsilí. 
Použitý monoxylon měřil na délku 
6.5 m, na šířku 1.2 m a byl vyroben 
z topolu. Jeho osádku tvořilo 10 
pádlujících a jeden kormidelník. 

Výhozím bodem expedice byl 
řecký ostrov Samos ležící při tu-
reckých hranicích (v neolitu se jedna-
lo o poloostrov, výběžek maloasijské 
pevniny). Takovýto pokus nebyl ještě 
nikdy uskutečněn a před vyplutím 
nebyl schopen nikdo posoudit, zda se 
podaří cíle výpravy dosáhnout. 8. září 
odrazil monoxylon od západního po-
břeží Samu a vydal se na otevřené 
moře (po celou trasu expedice byl 
doprovázen jachtou, jež převážela 
materiál, potraviny, náhradníky, 
filmaře). Zanedlouho se u všech 
členů posádky objevily příznaky 
mořské nemoci. Vlny se zvětšovaly 

a začaly se přelévat přes borty člunu. 
Vodu bylo třeba za neustálého pádlo-
vání vybírat. Byl to první "křest 
mořem". K večeru toho dne však vý-
prava dosáhla po 30 km pobřeží ostro-
va Ikaria. Byl to první úspěch - mono-
xylon byl schopný plavby po moři. 

Ty nejdramatičtější okamžiky nás 
však teprve čekaly - mořské bouře. 

Expedice MONOXYLON 95 
Jak vypadá rozbouřené moře, vníma-
né navíc z pozice pádlaře prehisto-
rického plavidla, si nikdo z výpravy 
nedokázal předem představit. Později 
jsme se však shodli na tom, že kdyby 
to někdo z nás dokázal, zvažoval by 
svou účast v expedici důkladněji. Vítr 
dosahoval rychlosti až 15.2 m/s a zve-
dal vlny do třímetrové výše. Ty se 
přelévaly přes člun a zaplavovaly ho 
vodou, kterou bylo nutné neustále vy-
lévat. Hrozilo převržení člunu. Oči, 
ústa i nos měli všichni neustále plné 
slané vody, silně se projevovala 
mořská nemoc. Za těchto podmínek 
se nesmělo přestat pádlovat, aby člun 
neztratil rychlost a mohl udržovat 
směr přídí proti vlnám. Celá posádka 

s šátky na hlavách budilo totiž po-
dezření, že se jedná o kurdské či jiné 
etnické běžence. Představa míry zou-
falství, jež by přiměla kohokoli pustit 
se na útěk přes moře na tak hrubém 
plavidle (s lebkou krávy na přídi), 
v nás vyvolávala spíše úsměvy. 
Kontroly však probíhaly se vší 
vážností a balkánskou obřadností, 

někdy se táhla i celý 
den. Jednou byla do-
konce celá posádka 
člunu hned po přistá-
ní u břehu zatčena 
a několik hodin za-
držována. Jindy zase 

vyhlásilo řecké Ministerstvo ná-
mořního obchodu v celé oblasti poho-
tovost s cílem podivné plavidlo zajis-
tit a záležitost řádně vyšetřit. 

Přes veškeré další obtíže však vý-
prava pokračovala dále - přes ostrovy 
Mykonos, Tinos, Andros, Euboia. Po 
překonání téměř 300 km plavby po 
moři dorazila expedice dne 23. září ke 
břehům řecké pevniny a dosáhla tak 
svého cíle. Přeplutím Egejského moře 
na replice neolitického dlabaného 
člunu se podařilo podat sice nepřímý, 
ale praktický důkaz možného použití 
těchto plavidel při migraci neoli-
tických zemědělců. Formálně byla 
výprava zakončena na našem 

si zvlášť za tyto výkony zaslouží oce-
nění - člun byl schopen i v bouři 
udržovat daný kurz a plout rychlostí 
kolem 2 km/h. 

Nejenom počasí však kladlo výpra-
vě do cesty překážky. Již od prvního 
dne vzbuzovalo podivné plavidlo 
značnou pozornost jak civilistů, tak 
zejména řecké přístavní policie. Přís-
né a zdlouhavé pasové kontroly pro-
bíhaly i několikrát denně, v přísta-
vech, u pobřeží i na volném moři. 
Vzezření člunu i polonahé posádky 

velvyslanectví v Athénách, kde se 
konala tisková konference. 

Význam celé akce je nepochybný. 
Nešlo zde jenom o sportovní výkon 
v náročných podmínkách. Hodnota 
uskutečněného pokusu spočívá i v ro-
vině odborně historické a kulturně 
společenské, a to v měřítku přesahu-
jícím naše národní hranice. Nic na 
tom neubírá ani skutečnost, že neje-
den z těch "odvážných mořeplavců" 
viděl moře poprvé v životě. 

MUDr. Vladislav Rogozov 



Ochotna rychlá, spolehlivá 
Tak by se dala stručně charakterizovat nově zavedená RZP 

(rychlá zdravotnická pomoc) v Ledči nad Sázavou. Dovolte malé 
poohlédnutí zpět. 

Ledeč nad Sázavou je vzdálená cca 33 km od Havlíčkova 
Brodu. To je známá skutečnost pro všechny příznivce tohoto 
krásně malebného městečka. Silnice do okresního města je klika-
tá a chvílemi připomíná horskou cestu. Pro turistu nebo řidiče, 
který opustil fádní dálnici, může být příjemně osvěžující změnou, 
ne však pro tým zdravotníků, který se snaží zachránit život paci-
entovi při jízdě do okresního města sanitním vozem. Za doby 
totality, kdy řada sanitních vozů z neznámých příčin logiky neměla 
ani zvukové sirény, znamenala pro všechny členy posádky vozu 
cestu trpkého přemýšlení a nejedné modlitby s otázkou dojedem 
včas? Od roku 1976-77, kdy v Havlíčkově Brodě vznikla RLP (rychlá 
lékařská pomoc), se stav postupně zlepšoval pro možnost spo-
lupráce zdravotnických týmů. Přesto však vzdálenost do H. Brodu 
a velká oblast, kterou tato služba zabezpečovala mnohdy zne-
možňovala koordinaci. Vše se rázem zlepšilo zavedením letecké 
RLP po roce 1990. Tato služba vynikala hned v několika 
aspektech. Rychlostí zásahu, odborností - posádka s lékařem, 
šetrností k pacientovi a tím, že nebyla vázána na silniční komuni-
kaci. Bohužel tato značná pomoc pro pacienta i lékaře končí 
v roce 1994 z finančních důvodů. Na základě těchto skutečností 
(veliká vzdálenost od okresního města a konec letecké záchran-
né služby) - na náklady OÚ H. Brod a Města Ledeč n. S. - otevřela 
na jaře 1995 své služby RZP v Ledči n. S. v budově bývalé poliklini-
ky. "Každý začátek je těžký" praví staré dobré přísloví, a tak i 
začátek této služby byl provázen různými dohady o nutnosti a sa-
mostatnosti této RZP jak ze strany laické, tak i odborné veřejnosti. 
Dlužno dodat, že po necelém půlroce činnosti si tým RZP svou 
ochotou, rychlostí a hlavně splehlivostí vybudoval rázem velmi 
dobrý kredit u všech lidí, kteří tuto službu potřebují = pacienti 
i zdravotníci. Dobrý kredit znamená dobrou spolupráci. 

Zbývá už jen dodat - abych to všechno nepřechválil 
- VYDRŽAt I 

Dr. Jan Maštálka 
praktický lékař 

OCHRANKA V KRÁLÍKÁRNĚ 
S dynamickou dobou jde i dlouholetý úspěšný chovatel pan Kadleček. V duchu 

svých chovatelských zásad odmítl moderní zabezpečovací techniku, včetně poplašného 
zařízení. Vychoval si "ochranku", kocoura, který s králíky tráví většinu svého času 
a svýma uhrančivýma očima varuje případné vetřelce. Ze snímku je patrné, že králíci 
jsou v přítomnosti "ochranky" klidní a odměňují svého bodyguarda teplem svých ko-
žíšků. K úplné dokonalosti tohoto systému ochrany chybí panu Kadlečkovi jediné 
- naučit kocoura žrát jetel. 

K papírně 
v Zahrádce 

Protože léta vlastním starý dopis adre-
sovaný Marii Barové u pana Adalberta 
Hallika v Zahrádce, začalo mne zajímat, 
0 co vlastně šlo. Adresa je psána německy 
a kurentem, tedy na Marii Bar a Adalberta 
Hallik. u něhož zní povolání "Papierfabri-
kant". V Zahrádce, poslední pošta Ledeč, 
právě zmíněný majitel papírny žil. Dopis 
byl napsán a podán k poštovní přepravě 
ve Welsu u Lince dne 23. března 1857. 
1 když tehdy zásilky přepravovaly poštov-
ní dostavníky tažené koňmi - až na výjim-
ku z Prahy do Kolína, kde už jezdily vla-
kové poštovní ambulance - přesto šel 
dopis rychle. Ve Welsu byl podán 23. 
března, v Linci byl tentýž den a v Praze 
pak už 25. března podobně jako v Kolíně. 
Do Ledče z Kolína přes Zbraslavice dora-
zil 26. března 1857. 

Dopis je psán česky i německy, písmo 
je už hůře čitelné a navíc kurent zne-
možňuje reprodukci přesného znění. Jde 
však o svatební smlouvu, jak to potvrzuje 
i 6 kr. kolek v záhlaví dopisu. Pisatelem 
byl otec Marie Barové Vincenc. 

Písemně je tedy potvrzeno, že v roce 
1857 byla v Zahrádce papírna Adalberta 
Hallika. která vyráběla ruční papír. Dřeva 
bylo dostatek, vody i vodní energie 
potřebné k výrobě bylo v Želivce dost. 
Zrekapitulujme si tehdejší situaci v Za-
hrádce. Byly zde dva mlýny (až do doby, 
kdy je pohltila voda Zelivky). Spodní byl 
Valchářův a horní Navrátilův. Ten býval 
u mostu přes řeku směrem k Ježovu. 
A právě zde byla papírna a prý se zde 
dříve říkalo "V papírně". Neznámo kdy, 
ale až po A. Hallikovi, se stal majitelem 
papírny Emanuel Stutz. O něm je známo, 
že se narodil v roce 1826. Tedy v roce 
1857 mu bylo 31 let. Když později papír-
nu koupil, zabýval se zde i výrobou šinde-
lů. Po letech papírnu převzal jeho syn 
Josef. Emanuel Stutz se odstěhoval do 
Golčova Jeníkova, kde ve věku 88 let 
zemřel v roce 1914. Je zde také pochován 
na židovském hřbitově. Teprve Josef 
Stutz prodal objekt papírny mlynáři Na-
vrátilovi. Tedy neznámo kdy se tu přestal 
vyrábět papír a vznikl zde už vzpomenutý 
druhý zahrádecký mlýn. Ještě po válce se 
tu mlelo, ale definitivní konec nastal^až 
v 60. letech, kdy stavba vodního díla Že-
livka vymazala z mapy nejen městys Za-
hrádku, ale i oba mlýny. 

Jestliže se vrátím ještě k osobě Emanu-
ela Stutze, pak se z jeho manželství naro-
dilo 21 dětí. Jak bývávalo smutným pra-
vidlem, mnohé děti nepřežily, ale deset 
z nich se dospělosti dožilo. Potomci a je-
jich rodiny žily nejen v Zahrádce, ale 
i jinde. Bohužel ve druhé světové válce 
jich většina zahynula v koncentračních tá-
borech. Radu informací mám od ledečské 
rodačky, jejímž dědečkem právě Emanuel 
Stutz býval. Jistě stojí za zmínku, že její 
matka byla osmnáctým dítětem této rodi-
ny. 

Bezesporu jde o zajímavou historickou 
záležitost z našeho ledečského okolí, 
o níž je pohříchu známo velice málo. 

Dr. M. Vostatek 



SVĚTCI 
A MUČEDNÍCI 
DOBY VÁNOČNÍ 

V minulém čísle jsme se věnovali 
času adventnímu a několika výrazným 
postavám z jeho počátku. Dnes si připo-
meneme některé světce ze závěru roku. 

Na svatého Štěpána se koledovalo. 
Koledovalo se "Koleda, koleda Štěpá-
ne"až do Tří králů. Pak se dokoledova-
lo. Štěpán byl ukamenován roku 37 na-
šeho letopočtu v Jeruzalémě. Rozhořčil 
vlastní národ, neboť mu vytýkal pro-
hřešky. Roku 415 byly jeho tělesné po-
zůstatky nalezeny a přeneseny na horu 
Sión. Církví je považován za prvomu-
čedníka a uctíván 26. prosince. Násle-
dující den je zasvěcen Janu Evange-
listovi. Tehdy se dává světit víno. Podle 
legendy dali svatému apoštolovi pít 
otrávené víno, které mu však nijak ne-
uškodilo. Dožil se požehnaných deva-
desáti let. 

Mláďátek - tak se říká 28. prosinci 
a uctívá se tím památka betlémských 
dětí, obětí krále Heroda. Když prý v den 
Mláďátek prší, děti se ozývají. 

Posledním svatým v roce je Silvestr. 
Na Silvestra se nesluší jít spát střízliv. 
Kdyby svatý Silvestr věděl, čím se 
lidstvu stane jeho svátek, jistě by se 
podivil. Byl to totiž muž zbožný, ba 
podle hojnosti nejzbožnější, dotáhl to 
až na papeže. Původem Říman vzděla-
ný ve vědách, který se nechal obrátit na 
křesťanství a pokřtil pak údajně císaře 
Konstantina. Předtím jej ovšem vyléčil 
z malomocenství. Nemoc si vládce při-
vezl z Egypta a chtěl j i podle tehdejšího 
zvyku léčit lázní v dětské krvi. Děti už 
byly doneseny, ale Silvestr císaře pře-
svědčil, aby zvolil mírnější terapii. 
A tak si na Silvestra můžeme připít i na 
Silvestra. 

O.K. 

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA 
70. narozeniny 
21. 12. Kaczmarková Vlasta 

Na Rámech 909 
23.12. Radoš Milan 

Hrnčíře 584 
75. narozeniny 
16. 12. Roček Bohuslav 

5. května 1202 
ÚMRTÍ 

6. 11. Mercl Adolf (1919) 
Na Žižkově 360 

6. 11. Hrušková Marie (1914) 
Čechova 77 

7. 11. Liška Bohuslav (1917) 
Na Pláckách 431 

8. 11. Kameník Vilém (1912) 
Haškova 571 

10. 11. Milfait Jan (1920) 
Ke Stínadlům 556 

NAROZENÍ 
5.11. Poláková Magdaléna 

Čechova 79 
7. 11. Pabousková Jana 

Lovčen 673 
15. 11. Smejkal Vojtěch 

Fibichova 781 
16.11. Beránková Iveta 

Zahradní 1197 
16. 11. Kopecká Eliška 

Vrbka 14 
SVATBA 
18.11. Doležalová Iveta 

Ledeč n. S. 853 
Dorážka Bohuslav 
Kožlí 

PROGRAM KINA -
leden 1996 
I . 1 . RAPSODIE V MIAMI 
19.30 h. Milostná komedie plná omylů 

a překvapení 
4.1. BATMAN NAVŽDY 
19.30 h. Akční film 
6.1. POLIBEK SMRTI 
19.30 h. Populární David Caruso jako vězeň 

v boji s newyorským podsvětím 
9.1. EXOTIKA 
19.30 h. Premiéra kanadského bar. filmu 
I I . 1 . DESPERADO 

19.30 h. Akční příběh 
13.1. GOLET V ÚDOLÍ 

19.30 h. Premiéra českého barevného filmu 
16.1. HIGLANDER III 

19.30 h. Americký film 
18.1. POCAHONTAS 

17.30 h. Pohádkový příběh od W. Disneye 
o krásné indiánské princezně 

20.1. KŘIŽOVATKA 
19.30 h. Milostné drama z dílny amerických 

filmařů 
23.1. JAK CHUTNÁ SMRT 
19.30 h. Premiéra českého barevného filmu 
25.1. ZATÍM CO JSI SPAL 
19.30 h. Romantická vánoční filmová 

komedie o lásce a životě mladých lidí 
27.1. APOLL013 
19.30 h. Skvělý velkofilm, hrají: Tom Hanks, 

Bili Paxton, Gary Sinise a další 
30.1. BLBÝ A BLBĚJŠÍ 
19.30 h. Úspěšná filmová komedie 

VZPOMÍNKA 
Právě před rokem, v čase svátků vánočních, 

zemřela paní 
Věra Zaková. 

Její optimismus a štědré srdce chybí celé rodině 
i všem přátelům. Věnujte jí proto v tento velebný 
čas malou vzpomínku. 

Vážení čtenáři, od tohoto čísla Ledečských novin Vám nabízíme 
v naší společenské kronice i možnost připomenutí Vašich rodinných 
událostí - blahopřání, poděkování, oznámení nebo vzpomínek. Pokud 
se rozhodnete i pro otištění fotografie, připomínáme, že musí být kvalitní 
a dostatečně velká. 

Cena cca 50,-- Kč, dle rozsahu textu. 

Zájezd do Horáckého d i vad la v J i h l a v ě 
na představení 

"CO J E TI HERMÍNKO" 
se koná v pátek 5. ledna 1996 

Odjezd pro předplatitele je v 17.30 h. z Ledče n. S. 
od AGROBANKY 
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