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Potřebujete nutně řešit problém s bydlením? DUBEN 
Potom pozorně čtěte tento příspěvek, který možná některým z Vás pomůže Vaši tíživou 

situaci řešit. V Ledči nad Sázavou poslední bytové domy byly kolaudovány asi v roce 1984. 
Od této doby, kromě těch, kteří si troufli na stavbu rodinného domku, či úpravami vlastních 
objektů získali další byt, nebylo možné nový byt získat. Státní či družstevní výstavba 
stagnovala a snaha podniku Kovofiniš, postavit bytový dům pro své zaměstnance, ztrosko-
tala. Důvodů bylo hned několik. Místo, které bylo vybráno, bylo kritizováno mnohými, již 
bydlícími občany, další problémy byly pak technického rázu a to problém vytápění, kdy 
byla zpochybňována možnost dalšího připojení na kotelnu tehdejšího OPBH. Problém byl 
i s vypouštěním odpadních vod, kdy pro Ledeč nad Sázavou skončila výjimka a tyto vody 
nebylo již možno vypouštět bez čištění do veřejné kanalizace tak, jak tomu bylo u všech 
předchozích domů sídliště. Ať již tomu bylo tak, či jinak, byla to poslední snaha o získání 
bytů v bytovém domě v Ledči nad Sázavou. 

Čas plynul a přišel rok 1989, kdy náhled na nájemní byty se měnil, přišel rok 1991, kdy 
zákonem č. 172/1991 Sb. přešel téměř veškerý bytový fond s nájemními byty na Město 
Ledeč nad Sázavou. Ale byly i jiné změny, cenový růst stavebních materiálů, ale i cen 
stavebních prací, včetně meziročních inflačních vlivů, kdy tento trend téměř zastavil 
možnost novou výstavbou získávat nové byty pro širokou oblast občanů města. Ti se ve 
své poslední možnosti obraceli na Město Ledeč nad Sázavou, jakožto majitele bytových 
domů se žádostmi o přidělení bytů. Pramalé možnosti přidělení těchto bytů vedly k tomu, 
že řada těchto žadatelů dosáhla k dnešnímu dni čísla 200. Když toto číslo začneme násobit 
rodinnými příslušníky, lehce pochopíme, že je to vážná záležitost pro řešení v šesti-
tisícovém městě. Ovšem nejednalo se jen o problém našeho města, tato situace se 
vyhrocovala v celé ČR. Vyvstávala otázka, bude stát tuto situaci řešit? Ano, dalo se to 
očekávat, ovšem náznaky, které přicházely, byly, že toto vše bude řešeno, ale pouze jako 
bydlení pro sociálně slabé. Proto jsme nechali v roce 1994 vyprojektovat bytový dům s 36 
byty pro sociální případy, s možností do této výstavby zapojit další zájemce, třeba z řad 
podnikatelských subjektů, kteří by chtěli řešit otázku bytů pro zaměstnance, tedy jakýchsi 
podnikových bytů. Návrh a projekt se podařilo dokončit, a přinesl jedno překvapení. 
Přestože se jednalo o malobyty, tak provedení objektu podle nových norem naznačilo, že 
kvalitativně tyto nové byty předčí úroveň dosavadního nájemního bydlení. 

Přišel rok 1995 a vedení státu sice rozpačitě, ale přece odstartovalo pomoc, především 
obcím, na výstavbu nájemního bydlení. Stanovené podmínky však nahrávaly těm obcím, 
které byly především finančně připraveny doplnit státní zdroje do potřebné výše. V době 
dokončování čistírny odpadních vod a kanalizace si Město Ledeč n. S. nemohlo dovolit 
přijmout další závazek na dofinancování bytového programu. Příprava rozpočtu Města pro 
rok 1996 také nedává další naději zahájit výstavbu nových bytů, avšak rýsovala se možnost, 
spojená s údržbou stávajícího bytového fondu Města a to tak, že některé domy by bylo 
vhodné s celkovou rekonstrukcí doplnit o půdní vestavby či nástavby bytů. Mezi první 
domy pro tyto úpravy byl vybrán dům v Hlaváčově ulici č. 560-62, stavebně realizovaný 
v 50. letech. Toto řešení získalo podporu i Městského zastupitelstva a tak hned v počátku 
roku 1996 byla vypsána veřejná soutěž na architektonické řešení a následnou dodávku, kdy 
ze šesti návrhů byla vybrána firma INEPOS s.r.o. na projekt a zabezpečení realizace díla. 
Současně s tím probíhalo prostřednictvím firmy ATOS s.r.o. řešení změny vytápění celého 
objektu na centrální vytápění a již probíhají vnitřní úpravy s výměnami stoupaček vody 
a sanity, které zároveň umožní napojení nových bytů. 

Tyto všechny nastíněné změny nemohou však nastat bez finanční spoluúčasti dalších 
subjektů. A tak tyto byty mohou vzniknout, a tento program je tak postaven, že Město 
Ledeč nad Sázavou vyzve možné zájemce, budoucí nájemníky, k zhodnocení svojí bytové 
situace a svých finančních možností k účasti na realizaci této akce a tedy i svého bytu. 
O možnosti takto pojmout výstavbu dalších bytů jsme se přesvědčili ve městě Klatovy, kde 
od roku 1994 jsou budoucí nájemníci finančně spoluúčastni na získám svého bytu a to 
formou dlouhodobého předplatného nájmu, řádově na 15 až 20 let. Nájemník tohoto bytu 
hradí pak pouze služby spojené s užíváním bytu - voda, elektřina, otop. 

Závěrem proto vyzývám možné zájemce, aby se informovali na Městském úřadě ve 
středisku investic a správy majetku města o dalších podmínkách účasti. Zatím půjde o 6 
bytů velikoti 2+1, a le je i možnost řešení i 1 + 1 a 3+1. Pokud by vážný zájem převyšoval 
tuto možnost, je v přípravě a možnostech dalších asi 10 bytů. Na úplný závěr chci 
připomenout, že v současné době tato forma by měla být tou nejlevnější možností získat 
samostatný byt a prvních šest účastníků by se mohlo nastěhovat již v lednu roku 1997. 
Každý vybraný účastník bude vědět předem, který byt bude jeho. Pokud tato popisovaná 
skutečnost není pro vás aktuální, upozorněte na ni své známé, kteří svízelnou situaci bydlení 
právě prožívají. 

Karel Urban 
zástupce starosty 

Na rozdíl od března se kalendářní duben 
již částečně kryje s přírodním - kvetou 
duby. (Jestli se zbavíme téhle urputné zimy, 
bude to letos zase). Podle starého římského 
kalendáře byl duben druhý měsíc v roce, 
z té doby má patrně i své jméno aprilis, což 
v překladu znamená otvírat (ve smyslu 
jarního otvírání přírody). Karel Čapek 
k tomuto měsíci poznamenává: Duben to je 
ten pravý a požehnaný měsíc zahradníkův. 
Ať si jdou do háje milenci se svým vele-
bením máje, v máji stromy a květiny jen 
kvetou, ale v dubnu vyrážejí... 

Dubnové počasí nemůže být jiné než 
aprílové. K tomu se váže celá řada 
pranostik. Nejvýznamnějším "kritickým" 
dnem dubnových pranostik je Jiří. 

"Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí." 
"Na svatého Jiří rodí se jaro." 
"Jiří s teplem, Mikuláš s pící " 
Máme za sebou 1. duben - apríl, kdysi 

den všeobecných legrácek, př ičemž 
málokdo ví proč vlastně v tento den. Snad 
proto, že to kdysi byl jakýsi Silvestr i Nový 
rok dohromady. Pryč je i veselí Velikonoc, 
snad někde ještě dojídají vařená vajíčka. 

Očekávané události: 
- 10. dubna se sejde zastupitelstvo města 
- vzpomeneme 100. výročí obnovení tradi-

ce olympijských her, ale také 10. výročí 
havárie v Černobylu 

- třeba jste měli štěsí a 4. 4. jste viděli 
úplné zatmění měsíce. 

- V dubnu se kdekdo vdává a žení, je 
nejvíc svateb v roce. Pokud chcete 
upevnit statistiku, tak máte nejvyšší čas. 

O.K. 



v 

Školství v Ledči nad Sázavou trochu jinak 
Po přečtění článku "Školství v Ledči n. S.", uveřejněného v minulých ledečských novinách, 

jsem rozpačitý nad tím, kam jsme to v proklamované demokracii, "kdy se nemusí nikdo bát 
upozorňovat na nedostatky", došli. Přece řešit problém, který nastal pro naše učiliště^přijetím 
novely školského zákona, je problémem naším a našeho zřizovatele MZe ČR a ne ISŠs Ledeč 
n. S. Tak zvanou pomoc při řešení vzniklé situace, kterou již koncem minulého roku bez našeho 
vědomí inicioval p. ředitel ISŠs, je z hlediska jeho osobního zájmu pro nás potěšující, ale 
současně navozuje otázku, proč si při řešení problémů, ve kterých se nachází ISŠs, udělá čas 
i na naši školu. Tuto pomoc bychom ocenili, pokud by byla upřímná a kdyby současně zástupce 
ředitele pan Mgr. Nulíček nepsal stížnosti na MŠMT v Praze, MěÚ v Ledči n. S. a na případné 
další instituce, o kterých ještě zatím nevíme. Pan ředitel ISŠs ing. Palán si dokonce dovoluje 
oslovovat písemně zaměstnance naší školy bez vědomí vedení SOUz, což považujeme za 
zasahování do kompetencí jiné školy. Rovněž v místním tisku široké ledečské veřejnosti podává 
informace neúplné a dokonce i nepravdivé. Dovolím si tyto některé informace upřesnit: 

- ing. Palán v tisku uvádí "peníze jdou za žákem", takže by měl vědět, jak je financováno 
odloučené pracoviště školy, které je prakticky finančně soběstačné a nepoukazovat na problém, 
že ISŠ Světlá n. S. nebude do odloučeného pracoviště investovat. Tento nastíněný problém by 
mohl naopak nastat ze strany ISŠs Ledeč n. S.; 

- také o kvalifikačních předpokladech našeho pedagogického sboru by se nechalo široce 
polemizovat. Proto tímto zveme celou školskou komisi a ředitele všech škol, pokud nejsou členy 
této komise, na slavnostní oběd, který bude součástí zkušební otázky z praktického výcviku při 
skládání závěrečných učňovských zkoušek; 

- pan ředitel dále uvádí: "Zanechme konfliktů, podezírání, osočování a pomluv". Otázkou ale 
zůstává, kdo toto vše vyvolal? 

- pan ředitel ISŠs hovoří o úspornější ekonomice při sloučení obou škol a přitom nechal 
rekonstruovat objekt u internátu na svářečskou školu - SOUz svařování vyučuje již od roku 1965 
a provádí i periodické přezkušování (v současné době máme v evidenci asi 1700 svářečů); 

- naše učiliště již s ISŠs spolupracuje - pro 5 žáků I. ročníku a 10 žáků II. ročníku učebního 
oboru mechanik opravář pro stroje a zařízení zajišťujeme teoretické vyučování; 

- na strojírenské lince v ledečském Sudexu sice pracují kvalifikovaní kuchaři (ale ne naši žáci, 
kteří jsou teprve ve třetím ročníku), navíc je většina chlapců sponzorována svými rodiči, kteří 
vlastní restaurační zařízení), a to asi proto, že se lépe osvědčili než strojaři; 

- dále si dovoluji poopravit tvrzení p. ředitele, že školy nabízejí něco zadarmo. Nedovedu si 
například představit absolventa tříletého učebního oboru opravář zemědělských strojů bez 
oprávnění k řízení motorových vozidel a svářečského průkazu. Takový neúplný absolvent je na 
trhu práce prakticky nepoužitelný. Nástavbou na účební obory jsou pak pro jednotlivé žáky 
i další možnosti, jako například získání osvědčení o absolvování různých kurzů za úplatu (a ne 
papíru na kurz, jak píše pan ředitel). Veškerá iniciativa každé školy je dána učebním plánem 
příslušného povoleného studijního nebo učebního oboru, který ředitel může v přesně vyme-
zených pravidlech upravovat a vše ostatní závisí na dobře promyšlené dlouhodobé koncepci 
ředitele příslušné školy. Znám i strojírenské školy, které zásluhou dobrého managementu 
v současné době dobře prosperují; 

- poslední nesprávnou informací pana ředitele je, že se bude naše odloučené pracoviště dělit 
mezi SOUz Tehov a ISŠ Světlá n. S. MZe ČR, jako zřizovatel, rozhodlo takto: Odloučené 
pracoviště Ledeč nad Sázavou, Na Pláckách 644, uvedené v seznamu odloučených pracovišť, 
bude z rozhodnutí zřizovatele delimitováno z působnosti SOUz a OUz Tehov do působnosti ISŠ 
Světlá n. S. k 1. září 1996. Zaměstnanci OP-SOUz Ledeč n. S. s touto delimitací plně souhlasí. 

Závěrem bych chtěl uvést, že za celých 34 let, co pracuji na učilišti, je tento příspěvek první, 
který píši pro uveřejnění v tisku. Vzniklé problémy jsme si vždy řešili sami. Současně bych chtěl 
ubezpečit rodiče našich žáků, kterých je 221, ale i rodiče žáků, kteří se rozhodnou v příštích 
letech svěřit děti do naší výchovy, že učiníme vše pro jejich širší vzdělání tak, aby dobře obstály 
ve svých zvolených povoláních. Pro další roky připravujeme rozšíření učebních oborů hlavně 
pro dívky. Žáci budou navštěvovat nadále učiliště v Ledči n. S. a ne ve Světlé n. S. Naše učiliště 
tedy zůstává v Ledči n. S. 

Ve školním roce 1996/1997 nebude většina středních škol přijímat žáky dov prvního ročníku. 
Ale od školního roku 1997/1998 opět otevřeme první ročníky společně s ISŠ ve Světlé n. S., 
jako jejich odloučené pracoviště, a budeme přijímat žáky do níže uvedených studijních učebních 
oborů: 

v Ledči n. Sáz.: 
- opravář zemědělských strojů - 3-letý učební obor 
- mechanik opravář pro silniční motorová vozidla (automechanik) 

3-letý učební obor 
- kuchař-číšník (kuchařka-sevírka) pro pohostinství 

3-letý učební obor 
- odborná nástavba na vyučované učební obory 

2-letá denní nástavba s maturitou 

ve Světlé n. S.: 
- management - zemědělství a lesní hospodářství 

4-letý studijní obor 
- zemědělský podnikatel - 4-letý studijní obor 
- rodinná škola - 01 sociální služby 

02 ekonomicko-administrativní služby 
03 veřejno-právní služby 

4-letý studijní obor 
- podnikání v oboru služeb, zemědělství, strojírenství 

2-letá denní nástavba 
- zemědělec - 3-letý učební obor 
- opravář zemědělských strojů - 3-letý učební obor 
- mechanik opravář pro silniční motorová vozidla (automechanik) 

3-letý učební obor 
- zámečník - 3-letý učební obor 
- provoz služeb - 3-letý učební obor (i pro dívky) 

V. Kolovratník 
vedoucí OP-SOUz a OUz 

Nemocnice v MHájiff 

majetkem Města 
Když se objevila před městským zastu-

pitelstvem otázka budoucnosti nemocnice 
v "Háji", byla mu v roce 1992 nastíněna jedi-
ná schůdná cesta, jak ji zachovat pro město 
Ledeč nad Sázavou. Byla to privatizace. 

Stát, jehož zařízením nemocnice byla, 
nepociťoval potřebu ji držet při životě. 
Městské zastupitelstvo se 1. září 1992 
rozhodlo použitím metody bezúplatného 
převodu movitého a nemovitého majetku 
Zdravotnického zařízení Ledeč nad Sázavou, 
jehož součástí nemocnice "Háj" byla, získat ji 
do svého vlastnictví. MZ se touto proble-
matikou zabývalo dále 4. 5. 1993, 31. 8. 1993, 
21. 9. 1993, 22. 2. 1994 a 1. 11. 1994. 
V průběhu roku 1995 byla MZ podána stručná 
informace o ekonomice Zdravotnického zaří-
zení. Za celou tu dobu nezazněl v zastu-
pitelstvu hlas, který by záměr vyslovený 
v září 1992 chtěl zvrátit. 

V lednu letošního roku se realizace tohoto 
záměru dostala do nezvratného pohybu. Dne 
21. února 1996 podepsala přednostka Okresní-
ho úřadu rozhodnutí, jímž se ke 29. únoru 
1996 ruší státní Zdravotnické zařízení Ledeč 
n. S. a od 1. 3. 1996 přechází podle zákona 
o velké privatizaci do majetku Města Ledeč 
nad Sázavou. Na Město přešla veškerá práva 
a závazky vyplývající z činnosti Zdra-
votnických zařízení ve všech vztazích, včetně 
pracovně-právních. Od 1. 3. 1996 existuje 
nestátní Zdravotnické zařízení, které provo-
zuje Město Ledeč nad Sázavou. Je třeba říci, 
že je to přechodná fáze. Městské zastu-
pitelstvo na svém zasedání 14. února 1996 
rozhodlo o založení společnosti s. r. o. Zdra-
votnická a sociální zařízení Města Ledeč nad 
Sázavou se stoprocentní účastí Města. De jure 
byla společnost založena "Notářským zápi-
sem" sepsaným dne 11. 3. 1996. Prvními 
jednateli jsou určeni dosavadní ředitel ZZ pan 
Václav Horák a primář MUDr. Vratislav 
Kaniok. Společnost jako taková začne fungo-
vat ode dne, kdy bude zapsána do obchodního 
rejstříku, k čemuž potřebuje rozhodnutí 
0 registraci z Okresního úřadu. Zdravotnická 
a sociální zařízení Města Ledeč nad Sázavou, 
spol. s. r. o. budou svoji činnost provozovat 
v budovách a na zařízeních, která jsou 
majetkem Města, ne tedy této společnosti. 

O těchto skutečnostech byli při setkání se 
zástupci Města informováni dne 1. 4. 1996 
1 starostové okolních obcí. Při tomto setkání 
zazněly hlasy, které kvitovaly rozhodnutí MZ 
zachovat nemocnici v provozu. Zástupci obcí 
projevili ochotu hovořit před zastupitelstvy 
svých obcí o možnosti podílet se na financo-
vání provozu nemocnice. Jsme si vědomi, že 
udržet nemocnici "Háj" v provozu nebude 
snadné. Ale hlasy, jak z odborné, tak i laické 
veřejnosti, které poukazují na potřebnost 
existence tohoto zařízení v Ledči nad Sáza-
vou, jsou pro nás motivací vyvíjet úsilí k jeho 
zachování. Čas ukáže, zda se nám to podaří. 
V neposlední řadě to má ve své moci i perso-
nál nemocnice. 

Jan Hálek 
starosta města 

PROVEDU ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
A POTAHOVÝCH LÁTEK 

specializovaným zařízením WAP 
za výhodné ceny. 

Marie Vaňkátová, JAS 
M. Majerové 670, Ledeč n. S. 

tel.: 0452-2455 



PÁLENÍ 
OHŇŮ 

Dodnes se v našich krajích udržuje 
krásná tradice, kdy v poslední den dubna 
se na návrších a kopcích pálí ohně. 
Pravda, jejich dnešní charakteristika 
i záměry jsou poněkud jiné, než tomu 
bylo v minulosti. Hledejme tedy kořeny 
tohoto radostného času, kdy se defi-
nitivně láme doba zimy a přichází 
nejkrásnější měsíc roku - květen. 

Pálení ohňů patří k pradávným rituá-
lům Keltů a přežívá podnes v původně 
keltských zemích (Cechy, čili Bohemia, 
země keltských Bójů k nim patří). Čas 
poslední dubnové noci byl po staletí 
znám jako filipojakubská noc a to na 
oslavu apoštolů Filipa a Jakuba, kteří 
měli v tento čas svátek. Dnes se jejich 
svátky přesunuly na jiná období, zvyk 
však přetrvává. Není vyloučeno, že 
památka Filipa a Jakuba byla kdysi - na 
úsvitu křesťanství - ustavena proto, aby 
jednak mocní světci chránili tento den 
před temnotou pohanských obřadů, 
jednak aby pohanskou slavnost nenásilně 
nahradil významný křesťanský svátek. 

Tento čas, někde také nazývaný 
Valpuržina noc, je čas magický, kdy se 
pálí ohně, spojené se zábavou a veselím, 
na oslavu nadcházejícího léta. Bývá 
zvykem přeskakovat oheň a dým pro 
vlastní očistu jako přípravu na nadchá-
zející letní období a na podporu úrody 
a plodnosti. V keltských dobách se ohně 
zakládaly z devíti různých druhů dřeva 
a na zvlášť připraveném ohništi ve 
čtverci děleném devíti dalšími čtverečky. 
Je zaj ímavé, že tradičním j ídlem 
v předvečer prvního května byla placka 
z ovesné mouky, na které byl stejný 
obrazec, jaký tvořil ohniště. 

Novodobé pojetí je poněkud odlišné 
a nám pohádkově p ř i j a t e lně j š í . 
V předvečer prvního máje létaly čaro-
dějnice na košťatech, aby škodily lidem, 
poli a dobytku. Samozřejmě, že existo-
vala celá řada "prostředků", jak se před 
zlými silami bránit. 

Čarodějnicím velmi "škodil" mák 
a písek sypaný před vchod do domu, 
snítky černého bezu, rozvěšené po stave-
ní, březové pruty zapíchané ve dvoře atd. 
Jedině účinné však bylo jejich pálení. Po 
celý duben sbírali výrostci stará košťata 
a mazali je smůlou, dehtem, kolomazí 
a petrolejem. V předvečer prvního máje 
košťata zapalovali a vyhazovali je do 
výše, aby vzduchem rejdící čarodějnice 
spálili. 

Koncem tohoto měsíce se jistě na 
mnohých temenech kopců a návrší opět 
rozhoří ohně. Jejich společnost bude také 
mladá a veselá. Ne všichni budou opilí 
jen májovým vzduchem a magickou 
nocí. Snad nebylo na škodu připomenout 
původní význam těchto krásných časů. 

O.K. 

M A L É O H L É D N U T Í 
L E D E Č S K Ý C H S K A U T Ů 

T 
& 23. 2. t. r. se uskutečnila velká rada v klubovně na ledečském hradu. Bylo to 

vlastně rozloučení s klubovnou. Poslední slib složil Standa Galovič. 

w 22. 2. jsme oslavili Den sestertví, kdy mají svátek všechny skautky na celém světě. 

& 24. 2. se uskutečnilo stěhování do nové klubovny. Poděkování patří celé Městské 
radě a kamarádům z T.O., kteří nám hodně pomohli. 

w 1 . - 3 . 3. se naši Roveři a Rangers zúčastnili setkání ve Vlašimi. 

& V sobotu 23. 3. zahořel jarní oheň na základně Horky. 

& 20. dubna se uskuteční čekatelské zkoušky v Havlíčkově Brodě, kterých se 
zúčastní K. Dušátková a Lucie Báborská. 

& 27. 4. budeme oslavovat svátek Sv. Jiřího, patrona všech skautů na celém světě. 
Akce má název Svatojiřická "Čochta". 

Naše středisko registrovalo 65 členů a 10 členů kmene OS. Stále od roku 1991 
se tento stav nezměnil. 

• 

POTLACH 
V našem městě nikdy trampská osada nebyla. Nyní vznikla 19. ledna v Country 

Clubu u Malého Koně. Má 30 členů a již nyní se všichni těší až prožijí to co já, když 
jsem jako kluk osadu zakládal. Říkám, že nejsilnější je vždy první dojem. 

Tak to bylo i u mne na mém prvním potlachu. Vše je takové slavnostní - zapálení 
potlachového ohně, vztyčení vlajky. A když se zpívá Vlajka, má člověk slzy v očích 
a srdce až někde v hrdle. Potom již následují jen písničky, povídky a vtipy. Věřte 
nebo nevěřte, taková sebelepší estráda se nemůže vyrovnat takovému prostředí, jaké 
je na potlachu trampské osady. Když jdeš potom pozdě v noci spát, ještě ti znějí 
v uších ty krásné písničky, dlouho nemůžeš usnout. Druhý den si protáhneš kosti, 
zasměješ se při závodech, které na řádném potlachu nescházejí. Zkusíš svou přesnou 
mušku při střelbě, hodem nožem a mnoho jiných až někdy krkolomných sportovních 
či býčích zápasech. A hlavně najdeš spoustu nových kamarádů. A když už je potom 
konec a jede se domů, musíš se divit, kolik chlapců a děvčat bloumá raději po ulicích 
našeho města a přichází o takovéhle zážitky. A když jdeš okolo nich, ještě se 
ušklíbnou a řeknou: "Podívejte se na toho blázna!" Mluvili by tak, kdyby prožívali 
to, co my v naší osadě Venturer Rovers (Svobodní tuláci)? 

Za T.O. dosavadní šerif Tony 



50 LET LEDEČSKÉHO GYMNÁZIA 
pokračování 

Léta studií plynula. Na ústavu jsme měli nejednu možnost a příležitost se kulturně vyžít 
a pobavit. Na gymnáziu existoval díky prof. Jaroslavu Lážnovskému velký orchestr, hrálo se 
divadlo, pořádala se recitační pásma aj., cvičili jsme i na Středoškolských studentských hrách 
v Praze v roce 1947. Neznali jsme pocit nudy a naprosto jsme si nepřipouštěli, že žijeme na 
malém městě a tím že jsme nějak omezováni. Právě naopak, měli jsme blízko do přírody a pokud 
jde o kulturu, pořádaly se zájezdy za kulturou až do Prahy. 

Už jsem se zmínil o některých profesorech. Rád bych vyzdvihl osobnost prof. Dr. Jiřího 
Mrázka DrSc., později našeho známého vědce, popularizátora vědy a odborného spisovatele. 
Bohužel už není mezi námi. Učil v Ledči n. S. pouze rok a jak mi před časem napsala jeho paní, 
vždy rád na Ledeč n. S. vzpomínal. Bylo to jeho první a poslední středoškolské místo. Sluší se 
připomenout i ředitele Dr. Františka Bacíka, který ústav řídil v pohnutých dobách roku 1948 
a poté, kdy punc studenta či inteligence nebyl tou nejlepší vizitkou. Pamatuji se, že jsme měli 
školní představení v kině a bylo to kolem 25. února 1948. Když jsme se shromažďovali před 
budovou, tak okamžitě volali z O V KSČ, který byl naproti. Zpozorněli tam, protože za tím viděli 
provokaci a tak soudružská ponaučení na hlavu ředitele nebrala konce... 

Jestliže se vrátím ke kultuře, pak se musím zmínit o divadelním představení "Hrátky s čertem" 
od Jana Drdy. Tuto divadelní hru nastudoval prof. Emil Hrdlička se studenty a profesory 
gymnázia. Hráli jsme ji na Šeptouchově pod širým nebem s velkým úspěchem. Zde také dostal 
roli prof. Eduard Doubek, který se v pozdějších letech nemalou měrou o studentské divadlo 
zasloužil podobně jako o ústav. A tak rád vzpomínám na "Hrátky" dodnes, navíc, když se 
v Pardubicích čas od času s prof. E. Hrdličkou potkávám. 

Neopomenu připomenout dalšího pedagoga a třídního (i prof. J. Mrázek byl naším třídním) 
prof. Zdeňka Knauteho. Učil francouzštinu a latinu. S latinou to bylo později špatné podobně 
jako s jeho "kádrovým profilem", takže měl problémy. Učil i na základní škole v Zahrádce 
a jinde. Když jsem pak pracoval ve VCHZ Synthesia v Semtíně, tak jsem se s ním k mému 
velkému překvapení potkal. Prof. Knaute dělal na jednom chemickém provoze na výrobu 
polotovarů pro barviva obsluhu kompresorů. A jak léta plynula, latiníci se začali nedostávat, 
prof. Knaute přes gymnázium v Holicích se dostal až na Lékařskou fakultu Karlovy univerzity 
v Hradci Králové, kde dlouhá léta učil mediky jazyku starých Římanů. Nyní žije v Pardubicích. 

Jak léta plynula, odcházeli jsme do světa a každý jaje na vysoké škole nebo pak v praxi musel 
uplatnit to, co se na gymnáziu naučil. Mohu říci, že jsem nikdy nepocítil nějaký handicap v tom, 
že jsem studoval na malém gymnáziu. Naopak mne těšilo, že jsem neabsolvoval obří gymnázium, 
kde je třeba od jednoho ročníku osm tříd. Mohu také prohlásit, že i sparťanské poválečné poměry 
a improvizace při dohánění zameškaného byla k něčemu dobrá a v pozdějším životě jsem to 
nejednou ocenil. 

Pokračování příště 

85 let Městského muzea v Ledči nad Sázavou 
V letošním roce oslaví město Ledeč n. Sáz. 85. výročí založení svého muzea. 
Vznik sbírek se datuje rokem 1911. V tomto roce vznikl pod vedením p. řídícího učitele v Bojišti 

J. Valcháře "Muzejní spolek", který sdružoval vzdělané pokrokové lidi z okresu, mezi nimiž převládali 
učitelé. Ihned byla zahájena veřejná dobrovolná sbírka. Akce měla veliký úspěch mezi lidmi. Členové 
spolku dokázali shromáždit značný počet exponátů, které byly zprvu skladovány v měšťanské škole 
v Dolních Královicích a v Bojišti. 

28. září 1911, v 15.00 hod. bylo "Muzeum pro politický okres ledečský" slavnostně otevřeno. 
Slavnosti, konané pod patronátem městské rady Dolních Královic, se zúčastnila řada místních 
osobností. K této příležitosti byl konán i koncert a významný proslov měl c.k. konzervátor v Praze, p. 
Dr. Wirth. 

V r. 1919 byly sbírky převezeny do Ledče a provizorně umístěny v bývalém karanténním domku 
nad nádražím CSD. 28. června r. 1931, v 10.00 hod. se konalo v Ledči slavnostní otevření muzea. 
I tentokrát to byla významná událost, které se zúčastnili představitelé města, pozvaní hosté i široká 
veřejnost. Tak jako r. 1911 v Dolních Královicích i nyní byly proslovy, hudební i pěvecké produkce. 

Muzeum spravuje až do své smrti r. 1926 p. učitel Valchář, po něm se stává předsedou spolku p. 
učitel Kostelecký. Následuje ledečský učitel a starosta p. Emil Cech, který zajistil převzetí muzea do 
správy města a především 17. 4. 1938 umístění sbírek na ledečském hradě, v přízemí tzv. malého 
paláce. V této době se obětavě starají o sbírky i další členové "Muzejního spolku", ve které měli 
členství mnozí významní a vzdělaní lidé z Ledečska. R. 1940 se stává správcem muzea p. řídící učitel 
E. Doubek a po jeho smrti r. 1967 v práci pokračuje syn RNDr. E. Doubek. R. 1972 přebírají správu 
muzea a o jeho provoz se vzorně, po celou dobu jejich působení, starají manželé Hofmanovi. Zvláště 
na paní Hofmanovou vzpomínají lidé i dnes. Velice obětavě pečovala o sbírky a především uměla 
poutavě vyprávět nejen o exponátech muzea, což dokládají zápisy v návštěvní knize. Původní pamětní 
kniha návštěv je dochována do dnešních dnů. Lze v ní najít jak zápis z otevření muzea v r. 1911, tak 
i v r . 1931. 

V r. 1986 přechází ledečské muzeum do správy Okresního vlastivědného muzea v Havlíčkově 
Brodě. To se postaralo o celkovou rekonstrukci prostor a jeho pracovníci provedli velice potřebné 
ošetření části sbírek. Proto bylo muzeum r. 1987 až 1989 uzavřeno. Za účasti tehdejšího majitele hradu, 
Lesního závodu Ledeč n. S., kterému hrad patřil, byla zavedena voda, provedeny výměny nebo opravy 
oken a dveří, vyměněny části podlah, napadené dřevomorkou, bylo vymalováno. Velice důležité bylo 
instalování akumulačních kamen v jednotlivých místnostech, což si vyžádalo novou elektroinstalaci. 
Také se výstavní plochy rozšířily o jednu místnost, v další byl zřízen depozitář. Nejen odborným 
ošetřením sbírek, ale i všemi těmito uvedenými, finančně nákladnými pracemi, byly zachráněny mnohé 
exponáty před zánikem. 

Až v době správy muzea Okr. vlastivěd, muzeem byly sbírky zajištěny proti vloupání elektronickým 
zařízením. Do té doby potkala krádež ledečské muzeum 3x. První dvě krádeže byly uskutečněny 5. 
srpna a 16. srpna r. 1968, třetí 16. srpna 1969. Muzeum přišlo o několik desítek zbraní ze středověku 
a jiné exponáty. Nebylo zjištěno, zda pachatel vnikl do prostoru expozice rozbitým oknem, či zda toto 
bylo fingováno a on si odemkl dveře. Všechny krádeže byly provedeny v noci, zloděj nebyl vypátrán 
a ani zbraně se nenašly. Čtvrtá krádež se stala začátkem roku 1994 a zloději přišli v dopoledních 
hodinách jako návštěvníci. 

I tentokrát byla cílem sbírka zbraní a muzeum přišlo o zbytek pistolí, velice cenné renezanční kuše 
a několik pušek. Pachatelé, cizinci z východu, byli sice dopadeni, ale zbraně policie nenašla. 
V současné době probíhá s lupiči soud, který bude trvat delší dobu. Vzhledem k tomu, že se obvinění 
rozhodli mlčet, není naděje vypátrat, pro koho krádež uskutečnili a kde zbraně skončily. 

Pokračování příště 

III. obvod přespolního 
pošťáka 

J i s t ě by b y l o nesp raved l ivé nepři-
pomenout po zmíněných dvou obvodech 
i ten třetí a poslední. Od 1. června 1901 
tedy začali chodit tito přespolní poštovní 
doručovatelé z ledečské pošty. Také je 
třeba připomenout, že poštovní zásilky sem 
dovážel poštovní dostavník ze železniční 
stanice Leština u Světlé nad Sázavou, jistě 
sem přicházela pošta i od Čechtic, kam 
jezdil denně další dostavník z Ledče. Až 
teprve rokem 1903 se datuje provoz na 
nově postavené lokálce a také díky j í už 
zás i lky př icházely do Ledče poštovní 
ambulancí. 

I třetí doručovatel měl rozpis pochůzky 
s časovými údaji a v době od 8.30 hodin do 
17 hodin, kdy se na poštu vracel. První 
zastávkou byl Ostrov, který musel stihnout 
za 30 minut z pošty a zásilky doručit za 
5 minut. Pak vyrazil dále na Vilémovice. 
Na ně měl 10 minut a vybíral i schránku. 
V 10.30 hodin už byl v Pavlově, i zde byla 
schránka. Z Pavlova šel směr Nezdín. Jistě 
tam byla cesta nebo pěšina. Nevím, zda je 
t a m d o d n e s . P a k by la d a l š í "š tace" 
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Prosičky, kde měl být ve 12 hodin. Odtud 
to byl jen "skok" do Čihoště, kde byla 
poslední poštovní schránka. Za 50 minut už 
musel být v Leštině. Pak už nastávala cesta 
směrem k Ledči přes Kozlov (14.25 hod.), 
"Volešnou" (14.50 hod.) a Hamry (15.20 
hod.). Ale nebylo to zase jednoduché, 
protože se musel uhnout směrem na Horní 
Hradec a Hradec, odkud konečně vyrazil 
v 16.20 hodin do Ledče na poštu. 

Těžko říci, kteří naši "ledečáci" si vydě-
lávali takto tvrdě na chléb vezdejší. Prý 
býval pošťákem na počátku století pan 
Račkovský i Mejstřík. Možná, že některý 
ze čtenářů pomůže, když si vzpomene na 
svého předka, jak mu o tom povídal. Jisté 
však je, že o toto povolání byl zájem veli-
ký. Byl u "eráru", bývala penze a i jiné 
výhody, třeba uniforma. Určitě zájemců 
o to bylo dost a dost, zvlášť na chudém 
Ledečsku. 

RNDr. M. Vostatek 



ROCK 
V LEDČI NAD SÁZAVOU 

Dne 27. dubna 1996 se od 20 hod. 
uskuteční v sále ledečské sokolovny 
velké vzpomínkové rockové show za 
účasti dnes již neexistujících skupin 

PROTO-ROCK 
a S.D.A. 

V c e l o v e č e r n í m p r o g r a m u V á m 
představí nejúspěšnější hity minulých let. 
Podobná akce se na stejném místě konala 
j i ž p řed 5 lety a b y l a p r o v á z e n a 
obrovským nadšením posluchačů. 

C e l o u t u t o p r o d u k c i t e c h n i c k y 
z a b e z p e č u j e , s v e l k o u z v u k o v o u 
i světelnou aparaturou f a W E U S -
akustic. 

Nezbývá nám, než pozvat jménem 
pořadatelů milovníky dobré rockové 
muziky na tuto jedinečnou show. 

Předprodej vstupenek bude od 15.4. 
1996 v prodejně MERKURIA - na 
náměstí. 

Úspěch studentů gymnázia 

Dne 27. 3. 1996 se konala okresní kola 
olympiády v programování. Vzhledem 
k tomu, že na Gymnázium v Ledči n. S. 
chodí žáci ze dvou okresů, měli jsme svá 
želízka v Havlíčkově Brodě i v Kutné 
Hoře. A výsledek? V kategorii starších 
žáků první místo v obou městech! 
V kutnohorském okrese vyhrál Václav 
Herout z kvarty, v havlíčkobrodském 
Tomáš Tvaroha rovněž z kvarty. Kromě 
toho Ondřej Kuběna z kvarty obsadil 3. 
místo. V kategorii středoškolské mláde-
že se dobře umístili s tudenti sexty 
Michal Bělík (3. místo) a Jakub Drnec 
(7. místo). 

To už stojí za pochlubení, co říkáte? 
Ing. Petr Stránský 
profesor gymnázia 

V O D Á C K Á S E Z O N A Z A C I N A 
Zima je letos vytrvalá, ale všechno má svůj konec a tak odejdou i ledy ze Sázavy a na hladině 

se objeví lodě. 
První závody-sjezdy se měly konat již 16. března, ale zima prosadila svou. A tak se budeme 

chystat na slalomy. Pojedou se 13.-14. dubna ve Stvořidlech. Jsou to závody s celostátním 
rozsahem typu "A" s výhodným bodováním pro závodníky. A tak je o ně patřičný zájem. 

Příprava závodů je velmi náročná. Do Stvořidel se musí dopravit veškerý potřebný materiál, 
dráty, branky. Jeden víkend zabere natahování drátů přes řeku. S napětím sledujeme stav vody 
a podle něj pak umísťujeme branky. Trať musí mít odpovídající náročnost a musí být průjezdná. 
Rozhodčí musí mít dobrá stanoviště, aby mohli objektivně posuzovat výkony závodníků. 

Po skončení závodů se hned provádí likvidace tratě, úklid nepořádku. Nic nesmí připomínat 
naši přítomnost. A opravdu, za pár dní nezůstane ani stopa. 

Nemalým úkolem před závody je shánění cen. Je to příležitost pro sponzory a my je prosíme 
i touto cestou, aby na nás nezapomněli. A musím říci, že jsme zatím vždy uspěli. 

Pořádáme ještě jedny závody - Ledečskou kotvu. Patří k nejstarším závodům v republice. 
V roce 1974 jsme je uspořádali pro děti našeho oddílu. Postupem času získala KOTVA oblibu. 
Byla zařazena do celostátního kalandáře jako závod výhradně pro děti a mládež. Začínající 
závodníci zde získávali první závodní zkušenosti. Dnes je otevřena i dospělým závodníkům. Aby 
se oddílům účast vyplatila. Vodáci nepatří mezi bohaté sportovce. Závody se konají přímo 
v Ledči a jsou zpestřením sportovního života ve městě. 

Všechny závody pořádáme společně s Domem dětí v Ledči n. S. Díky jim zpracováváme 
výsledky na počítači a odpadlo zdlouhavé počítání a psaní. Výsledky musí být zpracovány 
přesně a včas odeslány. 

Pořadatelé i závodníci udělají vše pro zdárný průběh závodů. Aby všichni účastníci na ně rádi 
vzpomínali a rádi se do Ledče vraceli. 

Jana Peřinová 
předseda VO-slalom 
TJ Kovofiniš 

Žánrovým obrázkem se ještě vracíme k údržbě stromů na ledečském náměstí. Holé pahýly sice 
ještě smutně trčí k obloze, ale už za krátký čas se ozdobí zelení a celé náměstí zkrásní 

15. 4. -19. 4. 1996 

TÝDEN ČISTOTY 
Technické služby města 

Vám zdarma odvezou 
nepotřebné věci z domácnosti 

a okolí Vašeho domu. 
Vše připravte 

v blízkosti popelových nádob. 

Informace 
na telefonním čísle 

2434. 

ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽE V KOPANÉ PRO "A" MUŽSTVO 
JARO 1996 

Dne S kým Doma Odjezd Začátek 
Venku 

23. 3. So ZOD Načešice - KF V 13.15 15.00 
31. 3. Ne KF - AFK Chrudim B D - 15.00 

7. 4. Ne SK Polička - KF V 13.30 16.00 
14. 4. Ne KF - Ji Králík D - 16.00 
21. 4. Ne FK Choceň "B" - KF V 14.00 17.00 
28. 4. Ne FC Kostelec - KF V 14.00 17.00 

5. 5. Ne KF - TJ Litomyšl D - 17.00 
12. 5. Ne CHS Chotěboř - KF V 15.00 17.00 
19. 5. Ne KF - FK Přelouč D - 17.00 
26. 5. Ne Slav.H.Králové - KF V 14.15 17.00 

2. 6. Ne KF - Skuteč D - 17.00 
8. 6. So TJ Žamberk - KF V 13.30 17.00 

16. 6. Ne KF - Vamberk D - 17.00 

1. 5. St Náhradní termín 17.00 
8. 5. St Náhradní termín 17.00 



Pomluvy a pravda 
Sokolskými šibřinkami skončila v Ledči 

nad Sázavou plesová sezóna, která přinesla 
lidem velmi pěkné zážitky, rozptýlení a zába-
vu. Většině z nich přinesly plesy radost 
a zapomnění na stálé denní starosti. 

Jsou však mezi lidmi také jedinci, kteří rádi 
rozdmýchávaj í různá neporozumění, ba 
i nenávist a to jim pro jejich cíle velmi vyho-
vuje. 

V poslední době byla v Ledči a okolí rozší-
řena fáma, jak jsou místní Sokolové nenasytní 
při pronajímání sokolovny. Dokonce padají 
sumy až 20 000 Kč za jednu zábavu. Jde 
0 hrubou pomluvu. My víme odkud fouká 
vítr, ale o to teď nejde. Chceme ledečskou 
1 okolní veřejnost pravdivě informovat 
o skutečném stavu věci. 

Výbor Sokola má zpracován ceník pro 
všechny druhy pronájmu sokolovny. Při maxi-
mální kapacitě sokolovny - 400 míst (hlavní 
sál plus obě přisáli a vestibul) je pronájem 
vypočítán v této výši: Ples, taneční zábava 
apod. 6.000 Kč, koncert, seminář, schůze atd. 
2.500 Kč. To jsou ceny maximální. V někte-
rých případech jsme ochotni přistoupit na 
slevu. Např. Dům dětí a mládeže u nás pořádá 
dětské diskotéky za pronájem 2.000 Kč. Klub 
důchodců pořádá výroční schůze za pronájem 
1.000 Kč. Za ples Integrované střední školy, 
kdy měli studenti pronajatý sál i s balkonem, 
jsme inkasovali pouhých 4.000 Kč. 

To jsou příklady, které jasně ukazují, že 
jsme ochotni o výši pronájmu jednat. Ovšem 
musí to být jednání rovného s rovným a ne 
tak, jak se snažil s námi jednat zástupce Sude-
xu, který vystupoval velmi arogantně. To 
nebylo jednání, ale jakýsi jednostranný diktát 
jeho nepřijatelných podmínek. Na takové 
praktiky ani nikdy v budoucnu nepřistoupíme! 

Jenom pro ujasnění bychom chtěli ještě 
připomenout, že pronájem sokolovny před 
rokem 1989, kdy sokolovnu užívala TJ Kovo-
finiš pod hlavičkou ČSTV, byl 4.000 Kč. 
Tehdejší tělovýchovná jednota byla dotována 
jak s.p. Kovofíniš, tak i nadřízenými orgány. 
Naše dotace za rok 1995 činila pouhých 
10.000 Kč. Z toho vyplývá, že jsme nuceni si 
na chod a údržbu sokolovny zajišťovat 
finanční prostředky sami. 

Z výše uvedených skutečností je patrné, že 
námi požadované nájemné není přehnané, 
když si uvědomíme, o kolik se od té doby 
zvýšila cena elektřiny, vody, veškerých mate-
riálů, cena prací atd. Například za 1 kilowatt 
elektrické energie platíme: proud denní - 3,12 
Kč, noční - 0,69 Kč. Za vodné a stočné 23,40 
za m atd. Připomínáme ještě, že v zimním 
období jsou naše výdaje jen za otop a osvětle-
ní sokolovny kolem 18.000 Kč měsíčně. 

Posuďte sami, jsou-li naše požadavky na 
pronájem přiměřené či nikoliv. 

Stanislav Šilhán, 
starosta tělocvičné jednoty Sokol 
v Ledči nad Sázavou 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 
23. 4. Rauerová Anna 

Habrek 26 
26. 4. Hrušková Ludmila 

Heroldovo náb. 719 
27. 4. Průša Josef 

M. Majerové 670 
30. 4. Puža Jan 

M. Majerové 655 

NAROZENÍ 
28. 2. Hoskovcová Lucie 

Zahradní 1065 
6. 3. Pechová Zuzana 

Vrbka 42 
24. 3. Jan a Jakub Coufalovi 

28. října 549 

ÚMRTÍ 
27. 2. Veselý Jan (1959) 

Háj 1253 
26. 2. Sadílková Margita (1926) 

Na Sibiři 558 
29. 2. Kratochvíl Jiří (1942) 

Fibichova 782 
12. 3. Racek Jaroslav (1947) 

Háj 1253 

PROGRAM KINA 
KVĚTEN 1996 
1. 5. DESPERADO 
20.00 h. Americká akční komedie 
4. 5. APOLLO 13 
20.00 h. Jeden z nejúspěšnějších filmů 

roku (USA) 
7. 5. HLAVA RODINY 
20.00 h. Úspěšná rodičovská komedie 
8 5. BARVA NOCI 
20.00 h. Repríza barevného erotického 

filmu 
11 5. NÁHLÁ S M R T 
20.00 h. Van Damme v hlavní roli 
14 5. APOKALYPSA 
20.00 h. Strhující drama z vietnamského 

pekla 
16 5. JAHODY A Č O K O L Á D A 
20.00 h. Vzrušující filmová milostná 

komedie 
18. 5. ŠÍLENSTVÍ 
20.00 h. Nejnavštěvovanější f i lm roku 

1994 (USA) 
21. 5. MADISONSKÉ M O S T Y 
20.00 h. Milostný příběh, v hlav. rolích 

Meryl Střepová a Clint Eastwood 
23. 5. HVĚZDNÁ BRÁNA 
20.00 h. Úspěšný dobrodružný sci-fi film 
25 5. M N O H O P O V Y K Ů 

PRO NIC 
20.00 h. Shakespearovská milostná filmo-

vá komedie 
28 5. TOY STORY - PŘÍBĚH 

HRAČEK 
16.00 h. Pohádkový dobrodružný film 

z dílny W. Disneye 
30. 5. POLICAJT Z BEVERLY 

HILLS III 
20.00 h. Filmová komedie, v hlavní roli 

Eddie Murphy 

Co připravuje kino na léto 
Každoročně v sezóně uspořádáme našim 

občanům a letním hostům tradiční filmovou 
přehlídku, máme slíbené nejúspěšnější světo-
vé Jituly jako například Zachraňte Willyho 
2, Štvaná zvěř, Ceremoniář, Sabrina, Fany, 
Nelítostný souboj a jiné. Také pro letní tábo-
ry máme připraveny filmy pro mládež a naše 
nejmenší, jako je film Příběh hraček, Šípko-
vá Růženka a jiné! Také je prvořadý zájem, 
nás pracovníků kina, udržet tu nej nižší ceno-
vou hladinu vstupenek ve III. a II. kategorii. 
U dětských filmů dáváme slevu, 6,- Kč za 
vstupenku a děti do 3 let zdarma. Věříme, že 
návštěvníci budou spokojeni s připraveným 
programem. 

A ještě něco, jelikož je letní čas, začátky 
představení jsou ve 20 hodin a proto může 
mládež od 12 let navštěvovat filmová předsta-
vení, která jsou mládeži přístupná, označená 
na programu nově trojúhelníčkem (A), 
hvězdičkou (*) označená představení jsou 
nepřístupná. Budeme se těšit na Vaši návště-
vu! 

Vladimír Pražák 
vedoucí kina 

Informační středisko a odbor kultury 
MÚ v Ledči n. S. pořádají 

v rámci oslav 50. výročí založení 
Gymnázia v Ledči 

3. května 1996 v 19 hodin 
KOMORNÍ KONCERT 

Účinkuje posluchačka pardubické 
konzervatoře 

Marie DUŠKOVÁ - klavír 
člen Filharmonie Hradec Králové 

David PLEVA - housle 
Koncert se uskuteční v secesním 

sále ledečského gymnázia. 
Na pořadu jsou skladby J. S. Bacha, 

J. Haydna, W. A. Mozarta, 
F. Chopina, F. Liszta a dalších. 

Děkujeme všem přátelům 
a známým, kteří se naposledy přišli 
rozloučit s naší drahou manželkou, 
maminkou a babičkou, paní 
Miloslavou Fulínovou z Habreku. 
Zároveň děkujeme za květinové 
dary a projevy soustrasti. 

Manžel 
a děti s rodinami 

Vzpomeňte si s námi na dobrého 
člověka, pana Miroslava Exnera. 

Odešel od nás navždy dne 25. 
dubna 1993. 

Za tichou vzpomínku jménem 
celé rodiny upřímně děkuje 

Libuše Exnerová 

Lesní družstvo obcí 
LEDEČ N. SÁZ. 

se sídlem v Hněvkovicfch 

přijme 

výkonného ředitele. 

Požadavky: 
lesnické vzdělání, 

udělená licence pro 
odborného 

lesního hospodáře 

Bližší informace 
na Obecním úřadě Hněvkovice, 

tel. č. 0452/534 

HORÁCKÉ DIVADLO V J IHLAVĚ 
John Patriek: 

PODIVNÁ PANÍ SAVAGEOVÁ 
3. května 1996 

Odjezd pro předplatitele 
v 17.30 hod. od AGROBANKY 

v Ledči nad Sázavou 
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