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MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
534 Q1 LEDEČ r.ad Sázavou 

M ě s t s k á k n i h o v n a 

Od 11. června je otevřena nová sběrna šatstva v Hlaváčově ulici 
(bývalá optika). Sběrna je spojena s prodejem květin. Provozní 
doba je od 9.00 do 11.00 a od 13.30 do 18.00 hodin. 

K návštěvě Vás zve pí Vodehnalová. 

ČERVENEC 
Červenec (latinsky iulius) je sedmým mě-

sícem roku. O původu jeho českého jména 
jsem psal v minulém čísle LN. Z hlediska 
pranostik je překvapivé, že tento prázdnino-
vý měsíc má nejméně měsíčních rčení z ce-
lého roku. Souvisí to snad s tím, že rolníci 
měli plné ruce práce s polními pracemi a tak 
neměli čas zamýšlet se nad formulací po-
větrnostních pořekadel ? Jedno typické pro 
červenec si připomeňme: 
Červenec nese parna, krupobití a medovice, 
jesti hojný na bouřky a vichřice. 

Celkem slušná charakteristika tohoto mě-
síce - snad až na ty vichřice. Víte, jaký je 
správný význam slova parno ? Velké horko, 
vedro - nesouvisí tedy vůbec s vodní párou 
(stejně jako kouřmo s kouřem). Je-li totiž 
v létě "vlhké" teplo, neboli vysoký tlak vodní 
páry ve vzduchu, které pociťuje lidský orga-
nismus jako nepříjemné, mluvíme o dusnu. 
A ještě k té medovici. Leckterý milovník 
dobrých moků by byl asi raději, kdyby se 
jednalo o oblíbený staročeský nápoj - medo-
vinu. Medovice je však včelařský výraz pro 
sladký povrch na listech nebo jehličí. Medo-
vici poznáte na ulepených chodnících i na 
karoseriích aut, zaparkovaných pod stromy. 

Lidé se radují létu, včely květu. Dne 
v červenci ubývá, horka však přibývá - jsme 
v nejteplejším měsíci v roce, ačkoli Země je 
od Slunce zrovna nejdál. Taky nejvíc prší 
a uschne. Nastalo ticho ve školách, rámus je 
teď u řek a rybníků. Svatá Markéta právě 
posílá kombajny do žita. 

Očekávané události:: 
- Jen samé prázdniny, dovolené a pořád do-

kola. Tak si je hezky užívejte a pokud 
budete mít čas na Eliáše (20. 7.), tak podle 
pranostiky je dopoledne léto a odpoledne 
podzim. OK 

ALMANACH 
K padesátiletí gymnázia se podařilo ve-

dení školy vydat velmi pěknou publikaci 
- almanach. Ve stručném výčtu obsahu při-
pomenu, že tu naleznete historii školy, vzpo-
mínky profesorů i bývalých žáků. Knížka je 
bohatě doplněna fotografiemi a dokumenty 
a samozřejmě nechybí úplný výčet všech 
absolventů a učitelů. Kdo by podléhal smut-
ku a nostalgii, jistě vyhledá na každé stránce 
"nepovedené výroky povedených žáků". 

Obsahem i grafickou úpravou patří alma-
nach ke zdařilým knížkám. Domnívám se, že 
by neměla chybět v žádné knihovničce 
každého, kdo se zajímá o naše město. K do-
stání je samozřejmě přímo ve škole, ale i v 
ateliéru pana Plevy na náměstí Svobody, pří-
padně v Tabáku na Husově náměstí. Cena za 
jeden výtisk je asi 60,-Kč. OK 

MY SEŠLI JSME SE JAKO STAŘÍ VÁLEČNÍCI, 
JICHŽ ŘADY PROŘÍDLY. I NÁM JE VLÁDCEM ČAS. 
MY VŠICHNI PŘIŠLI JSME SEM MINULOSTI ŘÍCI, 
ZE NENÍ ZTRACENÁ ... ŽE VTĚLILA SE V NÁS ... 

Verši Františka Kožíka a fotomontáží se vracíme k významné události z minulého měsíce. 
Stovky abiturientů místního gymnázia se v polovině června sešly na ledečském náměstí, aby 
oslavily padesátileté jubileum této školy. Abiturienty pozdravil ředitel gymnázia Miloslav 
Brandejský, starosta města Jan Hálek a ředitel Školského úřadu v Havlíčkově Brodě Bohumil 
Kadlec. 

V našem životě jsou okamžiky, kdy se člověk zastaví a ohlédne zpět, aby si připomněl 
uplynulá léta. Ten okamžikjistě prožívala většina účastníků této slavnosti. Vzpomínali na léta 
svého mladého života, prožitá ve škole. Na část spolužáků a učitelů zůstaly už jen vzpomínky, 
mnozí absolventi jsou už na zaslouženém odpočinku. Všichni, kteří se v budově školy sešli 
po letech, vzpomínali na první nesmělé kroky v novém prostředí, na první úspěchy, ale 
i nezdary, které je při studiu provázely. 

A tak není divu, že v davu přítomných nebylo vidět jen bodrá poplácávání po zádech, objetí 
a radostné výkřiky - často se objevila i slzička dojetí. Ani chladné a deštěm hrozící počasí 
nemohlo narušit skvělou atmosféru na Husově náměstí 15. června 1996. OK 



ČLOVĚK ČLOVĚKU ČLOVĚKEM 
Jak dopadla sbírka humanitární pomoci z května t. r. 

Především je třeba poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem sbírky účastnili. Jsou 
to především dárci, ale i ochotné ruce jedenácti žen, které po celé tři týdny darované věci 
třídily a balily, tři muži, kteří pomohli s nakládáním a v neposlední řadě i řada ochotných 
obchodníků, kteří poskytli obaly - krabice a pytle. A nebylo jich potřeba málo. Na nakládání 
bylo připraveno celkem 447 krabic, převážně s oblečením, 22 pytlů bot, 3 pytle hraček, 30 
pytlů oděvů horší jakosti, určených ke zpracování firmě JUTA, 4 ks televize, 1 lednice, 
9 kočárků, 1 gramofon a 1.620,- Kč. Oproti vánoční sbírce v loňském roce se sešlo darů 

nejméně 2 x tolik a tak se vše nevešlo do 
Avie, i když byla prodloužená. Avie byla 
přistavena 12. června (viz snímek). Pro 
odvoz druhé poloviny byl dohodnut ter-
mín 10. července. 

Jak jsme Vás informovali v minulém 
čísle LN, řadu dětského oblečení a veške-
ré ložní prádlo, obyčejné a prošívané 
deky, jsme prostřednictvím pečovatelské 
služby předali sociálně slabým rodinám 
přímo v Ledči n. Sáz. a v nejbližším okolí. 
Z části sbírky jsme na DPS vytvořili tzv. 
banku oděvů (dvě vyčleněné skříně) 
ložního prádla a dětského oblečení pro 
nezbytnou potřebu v průběhu roku. 
Znovu žádáme občany, aby jakoukoliv 
pomoc těm občanům, u kterých máme za-
vedenou pečovatelskou službu, poskyto-
vali prostřednictvím této služby. O další 
sbírce humanitární pomoci (za 1/2 až 3/4 
roku) Vás budeme včas informo-
vat. F. S. 

Pečovatelská služba v Ledči nad Sázavou poskytuje 
- terénní pečovatelskou službu v domácnostech ošetřovaných 
- pečovatelskou službu v Domě pečovatelské služby 

Na obrázku Vám představujeme kolektiv pracovníků PS, kteří zajišťují péči o potřebné 
důchodce a pomoc rodinám s dětmi. Tuto pravidelnou pomoc zajišťujeme v současné době 
u 138 lidí. Dosud byla tato péče zajišťována formou poskytování peč. služby, t. j. obstarávání 
nákupů, donáška obědů, pomoc s udržováním domácnosti, donáška otopů, praní, žehlení 
prádla, provádění jednoduchých ošetřovatelských úkonů, pedikúry ap. 

Nyní tuto péči rozšiřujeme ještě o formu materiální, která se mohla rozšířit díky humani-
tární pomoci v Ledči n. S. 

Humanitární pomoc nám ze své sbírky poskytla dary na založení minibanky prádla 
a šatstva. Za pomoci dalších humanitárních sbírek se bude tato minibanka neustále doplňovat. 

Tato pomoc je určena lidem, kteří se dostanou z různých důvodů do nepředvídané situace 
a potřebují okamžitou pomoc. 

Tato pomoc se již poskytla v Ledči n. S. v několika domácnostech. Vzhledem k tomu. že 
se jedná o zavedení nové formy humanitární pomoci lidem, je třeba, pokud by tuto pomoc 
někdo z občanů potřeboval, nebo jejich blízkých sousedů, aby se informovali buď osobně 
v DPS, nebo telefonicky na č. t. 2631, a to v pracovní dny denně do 15ti hodin. 

M. Moravcová 

ZPRÁVY Z RADNICE 
- Protože dochází ke krádežím věcí na MÚ v prosto-

rách WC, které vyvrcholily v posledním týdnu června 
krádeží 2 ks přímotopných elektrických topidel, při-
pravuje se omezení přístupu veřejnosti na toalety 
MÚ. 

- V červnu byla podepsána smlouva na půdn í nástavby 
6 bytů. V dalším roce se počítá s nástavbou dalších 
10 bytů. Finanční náklad na 1 byt bude činit 700.000,-
Kč, z toho 320 tis. Kč poskytuje stát, 100 tis. Kč 
poskytne Město a 280 tis. Kč musí složit zájemce 
s tím, že tato částka mu bude odečítána z nájemného 
(cca 15 let). V případě, že zájemce nemá dostatek 
prostředků a otevře si úvěr, Město uhradí úroky 
a převezme ručení. 

- 20. června proběhlo na MÚ jednání k narušeným 
skalním masívům pod ledečským hradem a Šeptou-
chovem, se všemi zainteresovanými stranami: OkÚ 
Havl. Brod, MÚ Ledeč n. Sáz., SUS Havl. Brod, ČD, 
FINZA a firma GEOCECH. Cílem jednání bylo hledá-
ní cest k zajištění finančních prostředků na nezbytné 
zajištění havarijního stavu. 

- OkÚ připravuje transformaci muzea na Město Ledeč 
n. Sáz. S ředitelkou okresního muzea PhDr. Be-
ránkovou a přednostkou OkÚ ing. Přibylovou pro-
běhlo jednání o možných způsobech transformace, 
která by vyhovovala oběma stranám. 

- Od 1. 4 .1996 přešla, v rámci privatizace, na Město 
Ledeč n. S. nemocnice Háj. Ekonomický rozbor do-
savadního vývoje a očekávané výsledky r. 1996 jsou 
nepříznivé a počítají se ztrátou. Situaci dále zhoršila 
povinnost vyplatit zaměstnancům 1113. plat, čímž 
se ztráta ještě navýšila. Město Ledeč nad Sázavou 
není, vzhledem k zadluženosti úvěrem na čističku 
odpadních vod, schopno schodek pokrýt. Starosta 
Jan Hálek svolává proto na 8. 7. 1996 jednání se 
starosty okolních obcí za účasti p. Horáka a primáře 
MUDr.V. Kanioka. 

- MR schválila záměr zřízení holobytů pro neplatiče 
nájemného. 

- MR schválila pravidelné konání "městských trhů" na 
Husově náměstí a to každou sobotu dopoledne. 

- 2. 7. navštívili představitelé Města Ledče n. S., na 
základě pozvání rakouskou firmou BRANTNER, 
město Krems. Skupinafirem BRANTNER představu-
je největšífirmu v oboru hospodařenís odpady v Do-
lním Rakousku a komplexně působí v území s více 
než 500 tis. obyvateli. Jednou ze skupiny firem 
BRANTNER je i firma COMPAG, která likviduje od-
pady v Ledči nad Sázavou. Z návštěvy byly přiveze-
ny velmi cenné poznatky, o které se s Vámi podělíme 
v příštím čísle LN. 

MILÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Již pátý rok pracuje v našem městě třída dětí 

s křesťanským výchovným zaměřením. Tato 
třída je zavedena při mateřské škole v ulici 28. 
října. 

Od jejího vzniku se tu každý den scházejí 
děti ve věku 2,5 - 6 let se svými učitelkami pod 
vedením paní Marie Vondráčkové. Cílem vý-
chovy v této třídě je co nejdříve navázat na 
výchovu v rodině, vzájemnou láskou dětí učit 
se vytvářet dobré mezilidské vztahy bez násilí 
a nenávisti. Výchova vychází z obecně 
platných křesťanských principů, ale nábo-
ženství není zařazeno jako zvláštní složka vý-
chovy. Jde o přirozené rozvíjení dítěte, přiroze-
nou autoritu a mravní vzor rodičů a učitelek. 
Výchova a vzdělávání jsou založeny na hře, 
nikoli na předávání vědomostí prostřednictvím 
pamětného osvojování. 

Křesťanská třída je otevřena všem dětem bez 
ohledu nato, zda jsou rodiče věřící. Třídu může 
navštěvovat i dítě pomalejší nebo s opožděným 
vývojem - o všechny je dobře postaráno. Vzá-
jemným láskyplným působením učitelek se 
děti do školky těší, nepláči - berou ji jako druhý 
domov. Každý den se těší na své školkové 
kamarády. 

Co ještě dodat? Pokud se rozmýšlíte, do 
které mateřské školy budete vodit své dítě, 
neváhejte a navštivte tuto třídu v mateřské 
škole v ulici 28. října. Jistě ho rádi přijmou do 
řad svých malých školáčků. 

Zdena Smejkalová 



Dobovou fotografií z. třicátých let se vracíme do doby před šedesáti lety, kdy se na ledečském 
náměstí konaly trhy. Podle rozsahu je patrné, ze to byla akce velká a jistě bylo z čeho vybírat. 
Bohužel z.e staré fotografie není patrné, jaká nabídka zboží byla na pultech stánku. Nám 
nezbývá než si přát, aby na pultech prodejců obnovených trhu v našem městě bylo jen zboží 
kvalitní, žádané a taky, pokud možno, levné. 

Rozhodnutí 
(životní příběh - jeden z osmdesáti milionů každý rok ...) 

"Ano, chci ! " ... jsou poslední slova mladé ženy. O životě je rozhodnuto. Lékař 
uvádí v činnost zcela obyčejné technické zařízení, svojí funkcí téměř shodné s naším 
domácím vysavačem smetí. Zde však jde o zcela jiný vysávaný materiál - o ten 
nejcennější - o stvořený život. 

Pohyby lékařovy ruky, v níž drží kovové vyústění sací hadice, jsou rutinované 
a přesné. Není nejmenších pochyb o tom, že svoji práci provede dokonale. Za zcela 
malou chvilku je výsledek rozhodnutí mladé ženy potvrzen. Totální mixáž 
z nej drobnějších kůstiček, masa a krve však dotyčná neuvidí. Bylo by to neestetické 
a možná i zbytečně šokující. Zdá se, že toho dosud viděla a slyšela jen velmi málo. 
Určitě teď neviděla, že kromě lékaře byli ještě přítomni Boží Syn Ježíš a Matka Boží 
Maria. Neviděla, jak Maria přijímá její dítě jako své adoptivní a vkládá je do rukou 
svého Syna - k věčné oslavě Boží Nevinnosti - neboť ON je VZKŘÍŠENÍ a ŽIVOT. 
Neslyšela úpěnlivé prosby plodu svého budoucího života o smilování, o trochu 
lásky, o zachování. Neslyšela ani Mariin smutný hlas: "Mé dítě, jaká tragédie 
! Věz, že tvoření životů je Stvořitelským Božím Dílem a jejich ochrana vaší 
nejdůležitější povinností. Jste za ně Stvořiteli odpovědni ! Zdůrazňuji - jste 
odpovědni !! Jejich ničení je Satanským úsilím o páchání hříchu vraždy na 
nevinném bezbranném tvoru, je mařením Božího plánu ! Pohleď, co vidíš - mé 
dítě ! DOBRO a ZLO. A mezi nimi stojíš ty, se svým rozhodnutím z vlastní 
svobodné vůle. Ach, jak jsem smutná z tvého rozhodnutí - mé dítě. Podle toho 
očekávej odměnu. Bude spravedlivá, neboť přijde od mého Syna, který pozná 
skutky každého." 

Neslyšela, neviděla. Jen podáním ruky, s úsměvem ve tváři vzdává teď úctu a díky 
svému "zachránci". Zdá se, že je i šťastná, neboť její svobodné rozhodnutí se opět 
naplnilo. Ve prospěch dalšího bezstarostného života. 

... ano, milý čtenáři, vnímáš dobře. Osmdesát milionů takto utracených 
Božích stvoření na naší planetě uvádí světová statistika. Přes dvěstě tisíc, den, 
co den ! Postůj a rozjímej: V jakém světě to žijeme ? Kde zůstala láska ? A kde 
člověk ? 

Použitá literatura: František Press - MARIA 3. "Všude zní Mariin hlas", str. 57, 
58 a 82. 

Pozn. redakce: Některé zdroje uvádějí sto milionů potratů ročně. 
K. Křížek 

Město Ledeč nad Sázavou obnovuje 
tradici pravidelných sobotních trhů 

na Husově náměstí 

TRHY 
V LEDČI NAD SÁZAVOU 

•PVCvi i T V v í • m i i ^ 

Naším záměrem je především rozšířit 
nabídku zeleniny, potravin 

a řemeslných výrobků. 

TRHY SE BUDOU KONAT 
KAŽDOU SOBOTU DOPOLEDNE 
ve vyhrazeném prostoru Husova 

náměstí. 

Srdečně zveme všechny prodejce 
se zajímavým zbožím, 

které u nás obohatí sortiment 
nabízených produktů a výrobků 

ke spokojenosti našich spoluobčanů. 

Využijte také vy grantu 
Kdo by si nepřál žít v pěkném, kultivo-

vaném a čistém prostředí. Program 
Partnerství pro veřejná prostranství (PVP) 
se snaží o to, aby u nás úhledných 
a funkčních veřejných prostranství přibý-
valo. Tato nezisková organizace pomáhá 
lokálním nadacím, občanským sdružením 
či obcím, které svou činností průběžně 
obnovují a revitalizují svoji obec. PVP 
prodporuje konkrétní krátkodobé aktivity, 
pro něž hledá finance na uhrazení práce 
organizátorů i potřebnou administrativu, 
spojenou s výkonem celé akce. 

Nyní nabízí Partnerství pro veřejná 
prostranství těmto organizacím praktic-
kou pomoc v podobě grantu, a to formou 
poskytnutí finančních prostředků, 
technického zázemí nebo poradenství 
a konzultace. Na podzim proběhne výbě-
rové řízení pro udělení uvedeného grantu. 
Konkurz je otevřen všem neziskovým 
organizacím, které neodmítají spolupráci 
s radnicí, podnikateli i jednotlivci. PVP 
hodlá přitom preferovat ty z projektů, 
které počítají se spoluúčastí veřejnosti na 
plánovacím nebo realizačním procesu 
akce. Důležitým kritériem pro udělení 
grantu je rovněž personální zajištění orga-
nizace a realistická představa o finančním 
zabezpečení své aktivity. 

Organizace, které by měly zájem na 
udělení grantu, mohou svůj projekt zaslat 
do 2. září 1996 na adresu: Partnerství pro 
veřejná prostranství, Nám. Míru 83/1, 377 
01 Jindřichův Hradec, nebo na tel. č.: 
0331/361 691. 



Písně od táboráku 
Opět nastal ten krásný čas prázdnin a do-

volených, který přímo láká k cestování a po-
bytu v přírodě. I když celá řada lidí směřuje 
v těchto dnech k jižním mořím, stále se ještě 
najde dost těch, kteří touží trávit své volné 
chvíle v přírodě a bez velkého komfortu. 
A právě většina těchto trampů balí k nej-
nutnějšímu vybavení i nezbytnou kytaru. 

Trampská píseň je výraznou složkou 
české lidové písně. Je naší českou speciali-
tou, srovnatelnou pouze s americkou 
kovbojskou písní a černošskými spirituály. 

Velkým obdobím pro trampskou píseň 
byla třicátá léta, kdy se písničky doslova 
rojily a mnohé z nich přetrvávají dodnes, 
jako všeobecně známé a zpívané. Příkladem 
muže být Niagára, autora Edy Ingriše a Reka 
hučí, autora Pedra Muchy. Řada těchto písní 
vznikla při romantickém toulání přírodou 
a jejich autory byli prostí lidé, většinou bez 
hudebního vzdělání. Kromě "zavedených 
hitů od táboráků" se uplatňují i současní au-
toři, jejichž písně se linou od ohňů hluboko 
do letních nocí. Častým repertoárem sou-
časníků jsou písně bratří Ryvolů, Wabiho 
Daňka a dalších. 

Nenechte si i vy ujít ten krásný čas léta 
a zazpívejte si "tu naši" u ohníčku nebo se 
alespoň zaposlouchejte do sladkobolných 
tónů trampské písně a sledujte hasnoucí 
jiskry, které se ztrácejí směrem k letní oblo-
ze plné hvězd. OK 

Životní koníček 
Překrásná zákoutí města Ledče n. S. a ro-

mantická krajina v jejím okolí láká malíře 
k tomu, aby tu krásu zvěčnili ve svých obra-
zech. 

Jan Janataje ledečský malíř, který již 30 
let svůj volný čas věnuje jen a jen malování. 
Rád maluje přírodu a koně. Mnoho jeho 
obrazů, a je jich kolem 350 kusů, mají lidé 
doma jako upomínku na návštěvu Ledče 
a krajiny v okolí Ledče nad Sázavou. 

Daniela Geherová 

LEDEČ nad Sázavou 
- Dějiny města 

Právě takto se bude jmenovat chystaná 
kniha o jednom z nejmalebnějších měst v Posá-
zaví. Pokud by byl název jiný, nic to nemění na 
skutečnosti, že Ledeč bude mít knihu, která se 
dá charakterizovat jako ucelený přehled dějin 
města, výčet stavebních i přírodních památek, 
ale i nástin kulturně společenského vývoje a je-
jich hlavních představitelů a slavných rodáků. 

Je samozřejmé, že město s tak bohatou mi-
nulostí neuniklo pozornosti dějepisců - kroni-
kářů. O Ledči se ve svých dílech zmiňovali 
přední historici let minulých, jako Sedláček 
a Vačkář, ale zejména RNDr. E. Doubek, 
místní rodák. Většinou se však jednalo o práce 
encyklopedické, v nichž bylo město zkratkovi-
tě popsáno nebo to byly příležitostné brožury 
a turistické informace. K tisku připravená 
kniha pana Plevy je dosud nej obsáhlejším 
a nejreprezentativnějším dílem o městě. Je 
nutné zdůraznit, že kniha bude obsahovat více 
jak 100 černobílých i barevných fotodokumen-
tů, z nichž polovina dosud nebyla publikována 
a její součástí bude i volně vložená barevná 
mapa města s nej novějším popisem památek, 
důležitých informačních bodů i popisem ulic. 

Apelujeme touto cestou na širokou veřejnost 
občanů, ale i podnikatelů, aby podpořili naši 
snahu o vydání této knihy. Každá finanční 
pomoc, ale i závazná objednávka jmenované 
knihy pomůže k realizaci tohoto našeho vyda-
vatelského záměru. Informujte se: Fotoateliér 
p. Plevy, nám. Svobody, tel.: 2171 a Městský 
úřad, tel.: 2210, linka 123. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 
14. 7. Zikmunda Josef, Zahradní 743 
15.7. Kuncová Věra, Z. Fibicha 677 
18.7. Kovařík Stanislav, Melechovská 537 
19.7. Příhodové Marie, Zahrádecká 917 
27. 7. Lébr František, Koželská 216 
31.7. Radilová Božena, Sychrov 12 
9. 8. Pacner Jiří, M. Majerové 683 

11.8. Mikšíček Vratislav, Čechova 133 
12. 8. Stýblo Ludvík, Z. Fibicha 686 

75. narozeniny 
14. 7. Tichý Břetislav, J. Haška 646 
14. 7. Moravcová Vlasta, Zahrádecká 949 
18.7. Bačkovská Marie, Hlaváčova 560 

80. narozeniny 
18.7. Dvořák Jaroslav, Havlíčkova 312 
30. 7. Jeřábek Rudolf, Lovčen 278 

85. narozeniny 
16.7. Tušková Jindřiška, Zahrádecká 950 
10. 8. Roubíková Otilie, M. Majerové 930 

90. narozeniny 

19. 7. Šebek Augustin, Hůrka 243 

Svatby 
15.6. Lenka Podhorská, 

Dolní Královice 143 
Pavel Novák, 
Dolní Královice 110 

22. 6. Alena Čálková, Světlá n. S. 581 
Stanislav Dlouhý, Lipnička 40 

29. 6. Lenka Smídová, Ledeč n. S. 677 
Milan Jenka, Hněvkovice 24 

Narození 
16. 6. Kristýna Dlouhá, 

Zoufalka 1020, Ledeč n. S. 

Úmrtí 
25. 6. Jan Hruška, M. Majerové 940 (1913) 
26. 6. Jan Čapek, 28. října 400 (1909) 

PROGRAM KINA 
SRPEN 1996 

1.8. JUMANJI 
16.00 Fantastická, dobrodružná komedie 
20.00 s Robinem Williamsem v hlav. roli 

3.8. OSTROV HRDLOŘEZŮ 
20.00 Dobrodružný film, v hlav. roli 

G. Davisová 

6 8. SÍLA LÁSKY 
20.00 Milostný příběh vášnivých emocí 

a krás opravdové lásky. 

8 8. ZATÍM CO JSI SPAL 
20.00 Příběh lásky na druhý pohled 

10.8. 12 OPIC 
20.00 Úspěšný sci-fi příběh, v hlavní roli 

B. Willis 
13.8. FANY 
20.00 Filmový příběh dvou žen. V hlav. 

rolích J. Jirásková a J. Bohdalová 
15 8 BĚLÁSEK 
20.00 Vzrušující filmový příběh 
17.8 BURANI Z BEVERLY HILLS 
20.00 Komedie, v hlavní roli K. Colemnan 
20 8 VRAŽDY PODLE PŘEDLOHY 
20.00 
22 8. OBVYKLÍ PODEZŘELÍ 
20.00 Nová historka z podsvětí 

velkoměsta 
24. 8. OPERACE: ZLOMENÝ ŠÍP 
20.00 Nejúspěšnější americký thriller 
27 8 SHOWGIRLS 
20.00 Erotický muzikál 
29 8. HLAVA RODINY 
20.00 Americká filmová komedie 
31.8. V POSLEDNÍ CHVÍLI 
20.00 Devadesát minut, šest nábojů 

a žádná šance... 

Firma COAL s. r. o. - uhelné sklady v Ledči nad Sázavou připravila pro své zákazníky milé 
překvapení. Všechny objednávky na odběr paliva byly zařazeny do slosování, které proběhlo 
koncem června tohoto roku. Na snímku pánové Lukšíček a Nechvátal vylosovali tři šťastné 
odběratele paliva, kteří obdrželi po 20 q hnědého uhlí. Těmi šťastnými byli: J. Štěpánek 
z Koutu, Zlata z K. Lhoty a pan Z. Veleta z Habreku. Všem vylosovaným blahopřeje firma 
COAL a samozřejmě se přidává i naše redakce. 
Vedení firmy COAL nabízí své služby široké veřejnosti a rozhodně hodlá pokračovat v po-
dobných příjemných překvapeních. 

Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb LN - příspěvky představují 
názory a postoje pisatelů. Adresa: Městský úřad. Husovo nám. 7. 584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon: 0452/2210-2. Odpovědný redaktor: Kubát O., foto F. Pleva. 
Registrováno na OkÚ Havl. Brod pod značkou 5/R5. Podávání novinových zásilek povoleno. Česká pošta Pardubice, č.j. PP/1-1868/95. 5. 5. 1995. Tiskne: Nová tiskárna 
Pelhřimov. 


