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ZVONÍ ZARI 

Už zase přátelé zvoní. Načesaní a vhodně přezutí opět usedají žáci a studenti do 
školních škamen. Letní řád je nahrazen řádem školním, zanedlouho pak letní čas zim-
ním - nehudrujte tedy, všechno je v normálu. Snad kromě počasí. Ale září prý bude 
teplé ... 

Zvonění přivolalo i žáky základních škol v Ledči. V ZŠ Nádražní ulici do třech 
tříd nastoupilo šedesát prvňáčků a tak se doplnil počet žáků na prvním stupni na 
třistapadesátdva žáků. Na druhém stupni je žáků třistašest. Po letech byla obnovena 
výuka v devátých třídách, které jsou na této škole tři, s osmdesátipěti žáky. Na 
prvním stupni působí čtrnáct pedagogů, na druhém dvacet. Dále je tu jedna sekretářka 
a dalších devět provozních zaměstnanců. 

V ZŠ v Komenského ulici (respektive v Barborce) zahájilo povinnou školní do-
cházku padesátčtyři prvňáčků, rozdělených do dvou tříd. V Barborce jsou žáci 1 . - 3 . 
tříd v celkovém počtu stošedesátšest žáků. Dvěstědvacet žáků je přímo v budově 
v Komenského ulici ve 4. - 9. třídách. Ve dvou devátých třídách je padesátosm žáků. 
O všechny žáky se stará dvacetšest učitelů, šest vychovatelek školní družiny a osm 
provozních zaměstnanců. 

Nadešel jeden ze dvou nových roků v roce, ten školní. Lekáte se žáci a studenti? 
Tušíte série starostí a malérů? Jen klid! Protože sebedůvěru potřebují především ti 
úzkostní, nejistí, horší a kulhající, posílám Vám do začátku malý doping. Vězte, že 
ani mnozí slavní lidé ve škole slavně nezačínali. Humboldt, Huxley, Scholler. Wag-
ner, ve škole div nepropadali. O Napoleonovi prohlašoval profesor, že "není než 
zvíře". Darwinovi otec prorokoval: "Budeš dělat hanbu sobě i celé rodině!" Edisona 
vyhnal učitel ze školy pro slabomyslnost. Einstein se učil podprůměrně a dokonce ne-
udělal přijímačky na vysokou. Nuže - hlavu vzhůru, nic není předem ztraceno! 

Na závěr přidávám pár postřehů ze^starých školních řádků: Žateckého (1575), 
z Kazatele od Konečného (1618) aj. Žák má míti horlivost v učení, poslušnost, 
vděčnost. Má být čist a cudný. Horlivost žáků jeviti se má již v tom, že v určitou ho-
dinu - v létě o šesté, v zimě o sedmé ráno - bez meškání přicházejí do učebny. 
K pilnosti žákovské náleží, aby nechodil žádný student za školu, aby nelíčil strojenou 
nemoc. Pro zaviněnou zanedbu půl hodiny vyučování má nedbalec obdržeti jednu 
ránu, pro zanedbu celé hodiny dvě. Aby všelikteraké vytrhování se předešlo, zapoví-
dá se žákům všecko žalování mezi učením, kdo míní žalovati, počkej, až bude na to 
čas při zvláštním slyšení. Lavic, stolů, zdí nikdo nekaz a nešpiň řezáním, psaním, ner-
cili do nich robil díry nožem nebo kostí. Žádný aby nehleděl zakrněle, ale mírně a ve-
sele, nosu nepotvořil. neutíral ho kloboukem, rukávem ani podolkem, ale šátkem. Žák 
nechť tělo neroztahuje, když sedí, ať nohu nedává přes škamnu, nechť s otevřenou 
hubou žáci nenaslouchají. Plivne-li, nechť slinu zatře nohou. A cestou ze školy se ne-
zastavuj. neper, a kráčeje domů rovnou, svatým obrazům a sochám poctu vzdávej! 

OK 

Září - čas návratu do školních lavic, čas, 
kdy se příroda učí malovat. Babí léto? To 
větrem putují pavoučci běžníci na svých lé-
tajících dracích. Přišel čas zralých šípků, 
jeřabin, ořechů, taky brambor a kukuřice. 
Čas zoraných polí, posečených otav. 

Září je devátý měsíc roku. Podle 
římského kalendáře to byl měsíc sedmý, 
proto byl nazván september. Toto označení 
proniklo do většiny evropských jazyků. 
České jméno září se v lidovém podvědomí 
spojuje se slovem záře (zářit). Ve sku-
tečnosti však pochází od výrazu "záříjen" 
neboli malý říjen, popřípadě spojení "za 
ruje" (za říje), souvisící tedy s dobou pod-
zimní říje jelenů, která už může koncem 
měsíce začínat. 

Z lidových pranostik se nejvíce rčení 
vztahuje k Jiljímu, k Václavovi a k Micha-
lovi. Pozoruhodné je, že žádné zářijové 
úsloví si nevšímá podzimní rovnodennosti. 
. J Ují jasný - podzim krásný. 

Přijde Václav - kamna připrav 
Když. před Jiřím rosa, 
to před Michalem mráz. 

Celá řada očekávaných událostí už pro-
běhla. V Praze zazpíval Jackson, neočeká-
vaně byli vyřazeni naši hokejisté ze 
Světového poháru. Celá řada ledečských 
firem se vydá na strojírenský veletrh do 
Brna, proběhlo veřejné jednání Městského 
zastupitelstva v Ledči. Oslavíme svátek 
Václava a houfně se vydáme k sousedům 
do Světlé na jejich proslulou pouť. Školáci 
se přestávají vrtět v lavicích - už si zvykají. 
Zanedlouho, 23. září, přijede podzim na 
strakaté kobyle. Začali jsme poeticky, 
skončeme poeticky: 

Na lukách tančí vlahý vítr 
v záplavě ocúnových květu, 
mávají větrem rozhoupané 
vstříc jeseni a sbohem létu. 

OK 



JESTE JEDNOU K NEMOCNICI V HAJI.... 
V poslední době se na mne řada mých pacientů i známých obrací s dotazy, jak je to 

s možným zrušením nemocnice v Háji. Někteří dokonce nabízejí pomoc, včetně 
finanční, aby nemocnice byla zachována. Chtěl bych se k problematice vyjádřit, 
objasnit co je věcí zdravotníků a co je věcí občanů samotných, zastoupených 
představiteli městav neboť zřizovatelem Zdravotnických zařízení Ledeč n. S. je 
v současné době MU. 

Problémem není to, zda je po odborné stránce možno nemocnici provozovat, ale 
to, jak zabezpečit opravu zchátralých a dále chátrajících objektů nemocnice v Háji 
a jejího vybavení. Před časem padlo rozhodnutí o vůli nemocnici provozovat a tak 
město získalo objekty i vybavení bezúplatným převodem od státu. Získalo tak sice 
bezplatně majetek, ale ten nutně vyžaduje investice k jeho údržbě a rozvoji. 

Jako člen vedení nemocnice mohu hovořit o problémech odborných a odborně 
organizačních. Převážnou část této problematiky jsem již zveřejnil v předchozích 
příspěvcích a samozřejmě v materiálech pro městské zastupitelstvo. Chci zopakovat, 
že naším cílem bylo dobudování malé nemocnice pro specifický region Ledečska. 
Toto zařízení slouží pro přiblížení odborné péče, především v oboru interního 
lékařství. Pro uvedený region je to sice výhodné, ale zároveň je nutno sdělit, že jde 
0 určitou specifickou výhodu, kterou si zřizovatel musí uvědomit a ze které vyplývají 
1 výše uvedené finanční náklady na opravy a údržbu získaného majetku tak, aby 
nemocnice byla jednak po odborné stránce schopna služby poskytnout, což by měli 
garantovat její zaměstnanci. K tomu však musí být zabezpečeny i podmínky stavební, 
to se týká prostředí v nemocnici, jejího sociálního vybavení i celkového stavu budov 
a to musí nutně garantovat město. 

Chtěl bych se ještě vyjádřit k úvahám, že provoz nemocnice bude výhodnější, 
změní-li se celá LDN nebo se interní oddělení změní v ošetřovatelská lůžka. Možné 
to sice je, výhodnější to však nebude, a především by takové zařízení neposkytovalo 
ty služby, pro které město tento majetek od státu převzalo. Počet lůžek byl navíc 
snížen na interním oddělení již téměř o polovinu. Další vnitřní rozčlenění oddělení je 
možné. V případě, že by se občané rozhodli, že se bez nemocnice obejdou, bylo by 
rozumnější zrušit všechna lůžková oddělení a pokusit se zachovat alespoň část 
ambulantních služeb, poskytovaných ZZ Ledeč n. S. 

Závěrem bych chtěl tlumočit veřejnosti vůli pracovníků nemocnice zabezpečit 
dobrou péči o naše pacienty, musím však zdůraznit, že naše práce je plněním Vaší 
potřeby a poptávky, zprostředkované vedením města. 

MUDr. Vratislav KANIOK 
primář nemocnice v Háji 

její otec vyslancem. Pak žila několik let 
v Rumunsku. Za války byla s rodiči v Číně 
a v důchodovém věku žila dva roky v Ka-
nadě. 

Prohlédla si Ledeč, kterou neviděla 
mnoho let a navštívila své přátele z mládí. 
Mnozí však již odpočívají na ledečském 
hřbitově. V mládí sem často zajížděla s ro-
diči ke své tetě Molové na Rámy. Důklad-
ně si prohlédla město a překvapila ji velká 
výstavba, která se zde za léta objevila. Za-
ražena však byla z šedi některých domů, 
které nejsou opraveny. Zvláště na náměstí, 
které se jí jinak líbilo. Své připomínky 
měla i k čistotě města. Ve Švýcarsku už 
probíhá automatické třídění odpadků 
a nikdo si zde nedovolí pohodit něco na 
ulici. Zašla i na starý ledečský hřbitov, 
k hrobu rodičů, dědečka a babičky i tety 
Molové. 

Vzácná návštěva 
Všem ledečákům popřála, aby brzy celé 

město svítilo novotou tak, jako vypadají 
města ve Švýcarsku. Aby se sem přenesl 
opět turistický ruch se všemi službami, 
jako za první republiky. Na závěr své ná-
vštěvy si dovolila pozdravit všechny čtená-
ře Ledečských novin, popřát jim mnoho 
zdraví a úspěchů v životě a možnost žít 
v demokratickém státě. 

Od narození jejího otce uplyne letos 
v prosinci 110 let. V Ledečských novinách 
o něm přineseme medailonek ve vánočním 
čísle novin. 

František Pleva 

A 

V srpnových dnech navštívila naše 
město dcera jednoho z našich nejzná-
mějších rodáků, legionáře, politika a vys-
lance Jana Šeby, Milica Jirsová - Šebová. 
Paní Milica žije již léta mimo naši zem. 
Pro politický nátlak a stálé sledování její 
osoby a jejího manžela příslušníky STB, se 
rozhodli pro emigraci. Nejdříve odešli do 
Německa, aby se po čase přestěhovala ne-
daleko Kostnice ve Švýcarsku, kde také 
získala státní občanství. Ona sama se může 
pochlubit znalostí několika jazyků. Zcesto-
vala skoro celý svět. Narodila se v Ju-
goslávském Bělehradě v roce 1923, kde byl 

ZPRÁVY Z RADNICE 
- Stavební odbor MÚ vydal stavební 

povolení na bytové nástavby. Prvních 
šest bytů by mělo být dokončeno 
podle plánu v březnu 1997 a dalších 
deset bytů do konce roku 1997. 

- Ve volebních programech koaličních 
stran byl prodej bytů a bytových 
domů. V květnu t. r. byl proveden 
průzkum o jejich privatizaci nájemní-
ky vybraných domů Města. Odezva 
mezi nájemníky byla jistým překva-
pením a MR ji hodnotí jako nedoce-
nění toho, co bylo Městem 
nájemníkům předloženo coby před-
mět jejich možného kupního zájmu 
a proto nepokládá nadále za potřebné 
se touto věcí zabývat. 

- 4. září 1996 se konalo zasedání MR. 
Na něm byl projednáván i protest 
místních podnikatelů proti povolování 
sobotních trhů na náměstí. Při hlaso-
vání došlo ke kompromisnímu řešení. 
Od 1. října budou povoleny pro koná-
ní trhů na náměstí jen dvě soboty. 

- Dle informace PhDr. Beránkové patří 
ledečské muzeum k nejnavštěvova-
nějším v okrese Havlíčkův Brod. 
Z důvodu škrtů ve státním rozpočtu 
hrozí jeho zavření a proto MZ od-
souhlasilo od 1. 1. 1997, úhrady pro-
vozních nákladů muzea v rozpočtu 
Města. Okresní vlastivědné středisko 
v Havlíčkově Brodě, jehož je naše 
muzeum dosud součástí, bude nadále 
zajišťovat odbornou správu, ochranu 
a konzervaci sbírek. 

- RNDr. Doubek připravoval knihu 
o historii města Ledeč n. Sázavou. 
Tento záměr znemožnila jeho smrt. 
Iniciativy se ujal František Pleva 
a připravil publikaci, věnovanou 
dávné i novodobé historii Ledče nad 
Sázavou, doplněné řadou jedi-
nečných, většinou nezveřejněných fo-
tografií. Byla by věčná škoda, kdyby 
publikace nevyšla a proto MZ se za-
vázalo dle možností k finanční pod-
poře připravit publikace k tisku. 
Dosavadní náklady byly hrazeny ze 
sponzorských darů. K 4. září 1996 
evidujeme dary ve výši cca 70.000 
Kč. Do konce roku bychom potřebo-
vali získat ještě cca 250.000 Kč. 

- Snad v příštím roce se dočkáme nové-
ho orientačního systému města (smě-
rové tabulky s nápisy policie, nádraží, 
náměstí, názvy ulic atp.). Středisko 
investic připravuje totiž výběrové ří-
zení na dodavatele. 

- MR neschválila dvě žádosti o proná-
jem školní jídelny v Nádražní ulici 
z důvodu zvýšení stávajících nákladů 
o zisk společnosti, který by byl přene-
sen na rodiče. Navíc by MÚ ztratil 
přehled o nákupu a jakosti nakupova-
ných potravin. Toto rozhodnutí bylo 
podpořeno nesouhlasem Školského 
úřadu v Havlíčkově Brodě. 

- Na MZ dne 4. 9. 96 byl projednáván 
výsledek hospodaření Města za I. po-
loletí 1996. Příjmy byly splněny na 
58,1 % a výdaje na 48,5 %. 



KRÁTCE Z MĚSTA 
Na začátku září se představil na 

Městském úřadě v Ledči n. S. kandidát 
ODS do Senátu, starosta Kutné Hory, 
RNDr. Ivo Sanc CSc. Bude kandidovat 
za volební obvod č. 40, zahrnující Le-
dečsko, Světelsko, Jeníkovsko a okres 
Kutná Hora. V tomto obvodu bude 
volen senátor na dva roky. Pan Ivo Šanc 
překvapil dobrou znalostí státní správy, 
lidosprávy a sociální správy. Živě se za-
jímal i o kulturu a sport. Jeho razantní 
přístup ke všem problémům může být 
zárukou, že na senátorské křeslo by 
mohl být zvolen opravdový odborník. 
Osobně se ledečské veřejnosti představí 
na předvolebních mítincích, začátkem 
listopadu. 

Divadlo DAGMAR v Karlových Va-
rech uvádí představení PODIVICE, 
které především čerpá z básnických sbí-
rek ledečského rodáka Miloše Doležala. 

Doležal se narodil 1. 7. 1970 v Háji 
u Ledče nad Sázavou na Českomoravské 
vrchovině. Dětství prožil v Horních Pa-
sekách a v Ledči n. S., kde také maturo-
val na místním gymnáziu. V roce 1992 
ukončil diplomovou práci o tzv. Čí-
hošťském zázraku studium na Fakultě 
sociálních věd UK v Praze. Pracoval 
jako redaktor měsíčníku Perspektivy 
a posléze jako dramaturg Divadla za 
Branou III. Básně, výtvarné a literární 
reflexe publikuje časopisecky 
(Perspektivy, Souvislosti, Proglas, 
Český týdeník). Knižně vydal sbírku 
básní Podivice (Area Jimfa, 1995) 
a Obec (Atlantis, 1996). Bibliofilsky 
soubor básní Kamení (M. Dyrynk, 
1995). Rozhodující vliv na něj mělo 
setkání s Karlem Krausem, Otomarem 
Krejčou a Sergejem Machoniem. Žije 
v Ledči nad Sázavou. 

* * * 
Městské zastupitelstvo v Ledči nad 

Sázavou převzalo závazek přispět v příš-
tím roce částkou 300.000 korun na 
nákup nového hasičského vozu. Nový 
vůz, francouzské výroby, bude osazený 
vysokotlakou technikou, což umožní 
šetrné zásahy na věžácích v sídlištní zá-
stavbě. Cena vozu je 5 miliónů korun. 

BRANNÝ DEN 
Hasičský záchranný sbor v Ledči nad 

Sázavou pořádá při příležitosti 20. výro-
čí založení požární stanice se stálou 
službou v Ledči n. S., branný den pro 
žáky a studenty ledečských škol, na sta-
dionu TJ Kovofiniš. Akce se uskuteční 
27. září 1996, od 8.30 do 11.00 hod. 
Součástí této přehlídky budou ukázky 
první pomoci, výcvik hasičských a poli-
cejních jednotek. Akce je určena i široké 
veřejnosti. V případě nepřízně počasí se 
celá akce přeloží na náhradní termín, se 
kterým bude veřejnost včas seznámena. 

Ať žije pára 

Po dvacetitřech letech mohli ledečtí 
obyvatelé a návštěvníci města opět vidět 
projíždět přes město parní lokomotivu. 
Agentury Copyright a Casey zastoupené 
Karlem Michalem a Vladimírem Růžou 
z Hradce Králové uspořádaly zábavnou 
akci Lokálkou s Lokálkou 96. Akce se 
zúčastnila královohradecká country ka-
pela Lokálka a českobudějovičtí Nezma-
ři. Jízdy se zúčastnilo na čtyřicet 
podnikatelů z Východočeského ^ kraje 
a Česká televize, Nova, Premiéra, Český 
rozhlas, ČTK, ZN noviny, Noviny Vy-
sočiny a další novináři. Nechali se tímto 
vláčkem dopravit posázavskou dráhou 
do Týnce nad Sázavou na Folk-country 
setkání 96. Stovky ledečáků čekaly 
kolem tratě a na nádraží v pátek 23. 
srpna, aby viděly historickou lokomoti-
vu. Před půl desátou, za hvízdání a vy-
pouštění páry, přisupěl vlak do stanice. 
Vlak táhla malá lokomotiva řady 310 
006, vyrobená v roce 1879 ve Vídni. 
Jejím domovem je železniční společnost 
v Jaroměři. Zde se o její stav stará řada 
železničních nadšenců. Na nádraží se 

uskutečnila malá neplánovaná zastávka. 
Mašinfíra musel vyměnil ztracený kolí-
ček a řádně vše promazat. Tuto zastávku 
využila hlavně mládež na důkladnou 
prohlídku lokomotivy. Po chvíli vlak za-
pískal a dal se pomalu do pohybu, smě-
rem ke Zruči nad Sázavou. Čelý vlak 
měl celkem osm vagónů, pět pro cestují-
cí, kterých bylo celkem 128, jeden 
s koksem a cisternu s vodou. Na konci 
vlaku pomáhala lokomotivě tlačit moto-
rový vůz M 131.1. A to vlak jel vlastně 
z kopce. Vlak projel poté Zručí nad Sá-
zavou, Českým Šternberkem, Ledečkem, 
Čerčany až do Týnce nad Sázavou. Zde 
se pak v podvečer konalo Setkání 96, 
kde hrály obě country kapely. Druhý 
den pak vlak pokračoval z Týnce až do 
Jílové u Prahy. K jízdě byl vydán 
i zvláštní jízdní řád. Zájem lidí po celé 
trase byl mimořádný. Překvapil i samot-
né pořadatele. Doufejme, že při stoletém 
výročí dráhy Kácov - Ledeč - Světlá, 
v roce 2003 bude opět Posázavím projíž-
dět historická pára. 

František Pleva 



Každý má někde v hloubkách nejhlubších 
jednu ves nadevšecko drahou. 
Každému někde v srdci šumí sad, 
tři, čtyři lípy před farou. 
Z kostela malého zní zvonů hlas, 
smutně se nese nad Sázavou. 

ODEŠEL DOBRY PASTYR. 
V úterý 13. srpna 1996 se všichni vě-

řící občané Ledečska rozloučili v Chře-
novicích navždy se svým věrným 
pastýřem - důstojným pánem Otcem 
Václavem Vítem. Všemohoucí Bůh ho 
k sobě povolal dne 5. srpna 1996 v ne-
dožitých sedmdesátipěti letech. 

Otec Václav Vít se narodil v Novém 
Městě nad Metují - Krčině v prosince 
1921. V roce 1946 byl vysvěcen na 
kněze. Po vysvěcení působil jako kněz 
v Zamberku, Cernilově a Chomuticích. 
Jeho bohulibou práci mezi věřícími však 
v roce 1949 přerušili komunisté. Byl 
stejně, jako tisíce jiných kněží odsouzen 
do vězení za vlastizradu, které se nikdy 
nedopustil. Otec Vít i ve vězení neztratil 

nikdy víru v Boha a i v nejtěžších chví-
lích jeho života pomáhal nésti těžký úděl 
i svým spoluvězňům - jak to o něm řekl 
i jeho bývalý spoluvězeň opat Tajovský 
i dnešní pan biskup Královohradecké die 
ceze Karel Otčenášek. Po devíti letech 
vězení byl amnestován a propuštěn. Po 
propuštění pracoval manuelně v cihelně 
a na jiných pracovištích. 

Teprve v roce 1966 dostal státní 
souhlas vykonávat kněžské poslání. Ce-
lých třicet let potom působil v Chřenovi-
cích a Pertolticích. Velmi často zajížděl 
i do Ledče nad Sázavou, kde působil 
hlavně jako zpovědník věřících. Otec 
Vít byl velmi hodný člověk, který po-
mohl každému, kdo se na něho obrátil, 

svým vlídným slovem i radou. Jeho 
srdce i dveře chřenovické fary byly vždy 
každému otevřeny. 

Jeho lásku k lidem potvrdili všichni, 
kteří se s ním přišli naposledy rozloučit. 
Desítky kněží vikariátu humpoleckého 
a havlíčkobrodského včetně pana bisku-
pa a pana opata želivského kláštera, 
stovky občanů se naposledy rozloučili 
s důstojným pánem mší svatou v Chře-
novicích. Po skončení obřadu byl otec 
Vít převezen do svého rodiště, kde byl 
uložen do rodinného hrobu. Bylo to jeho 
přání v poslední vůli, kterou zanechal. 

- Zemřel kněz Kristův 
- Buď vůle Tvá 

Za chřenovické občany se s duchovním Otcem panem Vítem rozloučil zástupce starosty pan Kafka. 
Následující řádky citují úplné znění jeho smutečního projevu. 
Pozn. redakce - fotografii, uvedenou na této stíhaně si můžete objednat ve Fotoateliéru p. Plevy. 

Vážení pozůstalí, vážení smuteční 
hosté. V této smutné chvíli mi dovol-
te, abych se jménem obecního zastu-
pitelstva obce Chřenovice a jménem 
všech spoluobčanů rozloučil s p. fa-
rářem Václavem Vítem. Život p. fa-
ráře Víta byl s naší obcí spojen velmi 
úzce. Na kněze byl svěcen v r. 1946. 
Potom však přišla neblahá padesátá 
léta, určitě nejtěžší období jeho živo-
ta. Období těžkých persekucí, období 
ponižování, mnoho roků vězení. Po 
návratu z vězení dostává státní sou 
hlas k výkonu svého duchovního pos 
láni až v r. 1966. Právě v tomto roce 
je přidělen jako kněz a správce chře-
novické farnosti. Příchod do naší 
obce, návrat ke svému původnímu 
poslání přináší do jeho života přece 
jen více klidu. S naší obcí i s jej ími 
obyvateli se sžil velice rychle. Pro 
každého nachází slova porozumění, 
s každým pohovořil, jeho zájem 
o veškeré dění v obci byl obdivuhod-
ný. Léta plynula jako voda v nedale-
ké Sázavě a letos je tomu již téměř 
30 roků, co p. farář Vít v naší obci 
působil. 

Jak dlouhá je doba 30 roků? 
V lidském životě určitě ne doba zane-
dbatelná. Zkusme se na chvíli zastavit. 
Ohlédněme se zpátky. Jaké události se 
mohou stát za takovou dobu? Zavzpomí-
nejme. Některé z nás p. farář oddával 
před oltářem v historickém kostele sv. 
Václava v Chřenovicích, mnohým zde p. 
farář pokřtil děti a mnohým spoluobča-
nům v době jejich těžké nemoci poskytl 
slova útěchy a posléze službu poslední. 

Takový je lidský život. Chvíli krásný, 
šťastný, najednou však krutý, smutný, 
bolestný. Vzpomeňme si, jak p. farář 
obětavě neděli co neděli dojížděl do 
Pertoltic a do Slavošova, aby i tam splnil 
svoji kněžskou povinnost. Vzpomeňme, 
kolika dětem vštěpoval lásku k dobru při 
výukách náboženství ve školách. 

Asi před třemi roky začaly vážnější 
zdravotní problémy p. faráře Víta. Poby-
ty v nemocnici se střídaly s návraty 
k nám domů, do Chřenovic. Zde pokra-
čoval v započaté práci. Všichni jsme 
chtěli věřit tomu, že časem bude vše 
dobré. Proto nás tak velmi zaskočila ta 
smutná zpráva v pondělí 5. srpna 1996. 
Zemřel pan farář. Odešel kněz. Osiřela 

farnost. Přejme si jen, aby neosiřela na 
dlouho. 

Vážení přítomní, jménem Obecního 
zastupitelstva obce Chřenovice Vám 
chci poděkovat. Poděkovat za spontál-
ní účast na pohřbu našeho p. faráře. 
Tato obrovská účast je důkazem, jaký 
byl vzájemný vztah mezi p. farářem, 
lidmi místními i lidmi ze širokého 
okolí. Zároveň bych chtěl poděkovat 
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
podíleli na přípravě posledního rozlou-
čení. 

Pane faráři, za obecní úřad Chřenovi-
ce, za všechny spoluobčany, za všechny 
věřící i za sebe Vám chci podě kovat za 
dlouholetou pečlivou správu naší farnos-
ti, za vše, co jste pro Chřenovice, pro 
Chřenováky i ty ostatní za dlouhá léta 
v Chřenovicích vykonal. 

Zároveň vím, že zvony, které každý 
den tak překrásně zní z věže našeho 
kostelíka budou vzpomínkou na Vás. Na 
hezkých a dobrých 30 roků. které jsme 
společně prožili v Chřenovicích. 

Byl jste jedním z nás, byl jste Chřeno-
vákem. 

Děkujeme a nezapomeneme. 



CENTRUM - DUM DETI A MLÁDEŽE LEDEČ NAD SAZAVOU 
HUSOVO NÁMĚSTÍ 242, PSČ 584 Ol, TEL/FAX 0 4 5 2 / 2 4 1 5 

NABÍDKA zájmové č innost i pro děti , mládež a dospělé 
škol . r o k 1 9 9 6 / 1 9 9 7 

Vážení přátelé 
Předkládáme Vám přehled pravidelné zájmové činnosti v našem "domečku". 
Mimo to se o našich příležitostných akcích dozvíte v Ledečských novinách, v informační skříňce na náměstí, na letácích a plaká-
tech a na telefonu 2415, 620 537 

Němčina pokročilí 
ena 700 Kč vede p. Zvolenská 

Kurzy šití 
Program: 
Zhotovování střihů, základy strojového šití 
oděvů. 
cena: 150 Kč vedep. Svobodová 

K U R Z Y P R O D O S P E L E 

Ruský jazyk 
Začátečníci a pokročilí se zaměřením na 
profesní zájmy. 
cena 700 Kč vede p. uč. Doležalová 

Obsluha počítačů (začátečníci) 
Program: 
Základy operačního systému MS-DOS, 
Manažer M602, Textový editor T602 
Ostatní podmínky budou upřesněny pozdě-
ji-

D E T I A M L A D E Z 

Házená dívky (od 3. tříd) 
cena 200 Kč vede p. Hánečka 
Házená dívky (od 2. tř. - přípravka) 
cena 200 Kč vede p. Hánečka 
Vodácká turistika (od 4. tříd) 
cena 200 Kč vede p. Jindra 
Vodní slalom (od 4. tříd) 
cena 200 Kč vede p. Peřinová 
Tenis (od 3. tříd) 
cena 300 Kč vede p. Svoboda 
Karate (od 4. tříd do 16 let) 
Začátečníci a pokročilí, 
cena 350 Kč 

vede p. Novák - nositel fialového pásu 
Aerobic (9. tř., učni a studenti) 
cena 150 Kč vede sl. Šrámková 
Atletika (od 2. tříd) 
cena 80 Kč vede p. Svobodová 
Míčové hry (od 1. do 5. tříd) 
cena 80 Kč vede p. Veletová 
Turistický oddíl (od 1. tříd) 
Procházky po okolí Ledče, celodenní túry 
s vařením v přírodě, koupání v bazénu 
v Koutech... 
cena 80 Kč vede p. Doležalová 

Lyžařský běh (od 2. do 9. tříd) 
Lyže jsou k dispozici, boty a hole vlastní, 
schůzky středa, sobota. 
cena 150 Kč vede ing. Šrůtka 

Cvičení pro radost (od 1. tříd) 
Pro malé cvalíky a možnost i pro jejich ro-
diče. Návštěva posilovny, výlety a hry 
cena 60 Kč vede p. Doležalová 

Taneční kroužky Kometky a LENASA 
Pokračování loňských účastnic. 
cena 200 Kč vede p. Smolarová 

Varem pro kluky a holky (od 4. tříd) 
Studená kuchyně, pečení cukroví, dortů, 
cena 80 Kč vede p. Doležalová 

Co zajímá děvčata (4. - 6 tř., 7 . -9 . tř.) 
Problémy dospívání, početí dítěte, těho-
tenství, vývoj plodu, narození děťátka 
a péče o něj. 
cena 80 Kč vede p. Doležalová 

Svištata (od 1. tříd) 
Malování, modelování, počítače, hry v klu-
bovně a přírodě. 
cena 80 Kč vede p. Doležalová 

Výtvarné kroužky I, II 
(od 1.-5. tř., od 6. -9. tř.) 
Složitější výtvarné techniky, využití graf. 
programu Corel draw 
cena 80 Kč vede p. Svobodová 
Škola moderního stylu (od 7. tříd) 
Péče o pleť, vlasy, kultura odívání, strojové 
šití oděvů, formování postavy, pravidelné 
návštěvy v kosm. salonu Petra, módní pře-
hlídky. 
cena 150 Kč vede p. Svobodová, 

sl. Nešporová 
Aranžování květin (od 4. tříd) 
Výroba svícnů, závěsů, šperků, vánoční 
a velik. dekorace. 
cena 80 Kč vede p. Doležalová 
Svištata II 
Příroda, sport, šikovné ruce, hry pro děti 
z Hněvkovic. Týká se i žáků, kteří již nav-
štěvují školu v Ledči. 
cena 100 Kč vede p. Veletová 
Šití na panenky (HNĚVKOVICE) 
Základy ručního šití a zhotovení střihů, 
cena 100 Kč vede p. Veletová 

Příprava na Malou přírodovědnou sou-
těž 
Začíná od 2. pololetí, bezplatná, přihlášky 
již nyní. Určená zájemcům z 3. a 4. tříd, 
pro které je soutěž vypsána. Pokračuje 
okrskovým a okresním kolem. 

vede p. Veletová 

Přátelé přírody (3. - 4. tř.) 
Přírodovědná pozorování, botanika, hry 
v přírodě, účast v Malé přírodovědné sou-
těži. 
cena 80 Kč vede p. Veletová 

Klub podnikavých dětí (od 4. tříd) 
Členstvím v klubu získáš informace o ví-
kendovém cestování. Zúčastníš se těch, 
která tě budou zajímat, 
zápisné 50 Kč vede p. Veletová 

Cesta do pravěku (od 4. tříd po staříky) 
Po České republice za krásami zkameně-
lých živočichů a minerálů, 
podzim, jaro 
zápisné 50 Kč vede p. Blažek 

Elektrotechnický (od 6. tříd) 
Základy elektrotechniky pro začátečníky, 
odborné vedení pro pokročilé. Přihlášky 
vyplní i naši členové kroužku. 
cena 200 Kč vede p. Čermák 

Modelářský (od 4. tříd) 
Papírové a plastikové modely. Vytváření 
správných prac. návyků, dodržování od-
born. postupů, účast v model, soutěži 
cena 100 Kč vede p. Poul 

Kouzla a čáry (od 5. tříd) 
Základy magie. 
cena 80 Kč vede p. Mizera 

Kreslení a hry na počítači (předškol.) 
Základy práce s počítačem, využití progra-
mu CORELDRAW! 
cena 50 Kč vede p. Svobodová 

Hobby klub (4. - 6. tř., 7. - učni a studenti) 
Zahrnuje 5 oblastí činnosti 
1. Odívání, ruční a strojové šití. 

vede p. Svobodová 
2. Háčkování, pletení. 

vede p. Veletová 
3. Vaření a stolničení 

vede p. Doležalová 
4. Drobné dárky, oděvní doplňky. 

vede p. Doležalová 
p. Veletová 

5. Domácí práce. 
vede p. Veletová 

Hry na počítačích I, II (od 2. tříd) 
cena 250 Kč vede p. Brabcová 

p.Svoboda 

Programování I (od 3. tříd) 
Základy obsluhy počítačů, 
cena 300 Kč 

Programování II (od 3. tříd) 
Pro pokročilejší, zdokonalení obslulry PC. 
cena 300 Kč vede p. Šrámek 

Počítačová grafika (od 4. tříd) 
Pro pokročilejší, práce v programu CO-
RELDRAW a dalších. 
Schůzky v pondělí 
cena 300 Kč vede ing. Drápela 

Němčina I, II Pro začátečníky, pro pokročilé 
cena 300 Kč vede p. Zvolenská 
Ruský jazyk pro děti a mládež 
Rozdělení na začátečníky a pokročilé bez 
rozlišení věku. Vhodné pro uchazeče jaz. 
škol, manaž. oborů, ekonom, škol. 
cena 300 Kč 
od 2. pol. vede p. uč. Doležalová 
Pěvecký sbor (od 2. tříd) 

vede p. Kořenská 



POSVÍCENI 
Vítáme těposvíceníěko, 
vítáme tě, posvícení, 
přineslos nám potěšeníěko, 
přineslos nám potěšení 

Posvícení v Cechách, hody na 
Moravě se slavívaly v podzimním 
období, kdy byly nejpilnější země-
dělské práce ukončeny. Posvícení se 
neslavívalo všude ve stejnou neděli. 
Jednu vlastnost mělo posvícení 
a hody všude stejnou, a to bohatý 
stůl a dostatek hostí. Ze staršího zá-
pisu se dozvídáme, že "o posvícení 
se vyrojilo tolik přátel pokrevných 
i nepokrevných, tolik kmotrů, tolik 
pošvagřených bratranců, kteří přijeli 
na žebřiňácích". A že bývalo slavné 
a veselé, o tom nás přesvědčuj í 
mnohé lidové veršovánky a popěv-
ky. 

Dříve trvalo posvícení od neděle 
do čtvrtka. V sobotu před hodovou 
nedělí se posílaly přátelům z okolí 
koláče s pozváním, aby přišli na po-
svícení či hody, a proto se koláče na-
zývaly "žváče". Výběr pokrmů 
a je j ich počet a množství se řídilo 
zvyklostmi kraje, zámožnost í hospo-
dáře a bohatost í úrody. Při odjezdu 
z posvícení se dávala hostům výsluž-
ka ve formě koláčů, pečiva a masa. 

Posvícení j e prastará lidová 
slavnost, která má své kořeny v dě-
kovných slavnostech je j ichž obsa-
hem byly oběti duchům a bohům za 
ochranu v době žní a prosba za bo-

hatou' úrodu v roce příštím. Církev 
tuto slavnost přijala a dala j í ráz 
křesťanský, přičlenila ji k slavnostem 
"posvěcení" chrámu, tj. k oslavě svět-
ce, jemuž byl ten který kostel zasvě-
cen. 

Už v životopise knížete Václava 
se dovídáme, že jeho bratr Boleslav 
je j pozval na "posvěcení" chrámu. 
Naše posvícení charakterizuje hluč-
né veselí, jen místy ještě protkané 
rozmanitými zvyky (stínání kohouta 
Či berana), tance, mnoho dobrého 
jídla, pití a družné posezení v širším 
kruhu příbuzných a známých, kteří 
se na posvícenské dny sjížděli ze ši-
roka daleka. Posvícení se většinou 
slaví v době, na kterou připadalo 
jméno světce, j emuž byl posvěcen 
místní kostel, či kaple. Císař Josef 
II. však zvláštním nařízením z roku 
1787 stanovil, aby se posvícení ko-

nalo ve stejné dny, a to v říjnu po 
Havlu. Domníval se, že tímto časo-
vým ujednocením budou zábavy po-
svícenské soustředěny do jednoho 
ří jnového týdne a tím pak odpadnou 
časté posvícenské návštěvy, které 
podle mínění vrchnostenských úřední-
ků zabíraly mnoho času a odváděly 
poddané od soustředění na práci. 
Došlo však k tomu, že lid místy slavil 
posvícení dvě: staré a "císařské" - ha-
velské. 

Moravskému posvícení se říká 
hody. Trvaly téměř celý týden, od ne-
děle do pátku a ještě o příští neděli 
slavila dědina hody "malé" - "hodky", 
"pohodky". V ten čas volila chasa 
i své představenstvo - "stárky", kteří 
se pak po celý rok až do nových hodů 
starali o pořádek při zábavách, sjedná-
vali muzikanty a vůbec byli mluvčími 
chasy. Moravské hody byly spojeny 
i se stavěním "mája", který stával před 
hospodou až do Martina. 

Dovedu si představit, kolik práce 
znamenalo posvícení pro hospodyni! 
Sláva posvícení značně pohasla, ale 
husa nebo jiná drůbež v různé úpravě 
si své místo v posvícenském jídelníč-
ku zachovává podnes, právě tak jako 
koláče. Samé hezké věci přináší tento 
prastarý zvyk. Přeju Vám, aby i Vy 
jste dostali "žváče" a mohli zasednout 
se svými příbuznými a dobrými přáteli 
k posvícenskému stolu a ochutnali na-
chystaných dobrot. 

OK 

V^ i E L 
Variel, akciová společnost, Zruč nad Sázavou 

výrobce telefonních hovoren, speciálních kontejnerů, technologických domků, 
sklolaminátů, ocelových konstrukcí, městského mobiliáře, 

přijme prodejce pro činnost v sídle společnosti 

Požadujeme: 
VŠ nebo ÚSO obchodního nebo technického zaměření, 

dobrou znalost anglického nebo německého jazyka, 
řidičský průkaz, znalost práce na PC, 

příjemné vystupování, umění jednat se zákazníkem. 
Nabízíme: 

perspektivní zaměstnání, dobré pracovní podmínky, samostatnou práci 
Kontakt: Variel, a.s., Zruč n /S , telefon 0 3 2 7 / 9 3 1 7 1 9 , Ing. Šustová 



Vážení čtenáři, 

rádi bychom Vás na stránkách našich novin seznamovali s některými statistickými údaji podle 
matričních záznamů. 
Dnešní tabulky možná budou leckomu připadat morbidní, ale nedá se nic dělat, statistika se prolí-
ná celým naším žitím, tedy i jeho koncem. Doufám, že tato srovnání Vám přinesou celou řadu za-
jímavých informací o životě v našem městě. 

OK 

Přehled o zemřelých v Ledči n. S. (jedná se o občany, kteří zemřeli v Ledči n. S.). 

Rok 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 CELK. 

1990 11 9 10 11 13 6 9 12 7 15 18 8 129 
1991 13 14 10 15 19 17 14 11 15 20 18 8 174 

1992 9 27 18 11 9 13 14 16 12 10 11 17 167 
1993 15 14 15 18 15 10 8 9 10 16 11 12 153 
1994 14 16 11 14 15 13 17 11 14 21 16 14 176 

1995 8 9 15 16 11 17 18 8 15 15 19 21 172 

C E L K E M 70 89 79 85 82 76 80 67 73 97 93 80 971 

Přehled o uzavřených manželstvích v Ledči n. S. 

Rok 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 CELK. 

1990 3 1 13 3 0 10 2 4 2 3 5 6 52 
1991 2 4 6 5 0 9 1 7 6 1 3 4 48 
1992 3 2 3 6 0 5 4 3 10 3 6 4 49 
1993 1 1 5 10 0 8 2 2 8 10 4 2 53 
1994 1 1 0 9 1 5 5 3 3 3 1 3 35 
1995 4 2 1 3 1 0 4 3 5 2 1 1 27 

C E L K E M 14 11 28 36 2 37 18 22 34 22 20 20 264 

Královopolská Brno vstoupí 
do Kovofiniše 
Otištěno v deníku Práce dne 17. 
srpna 1996 

L E D E Č NAD SÁZAVOU. Se ztrá-
tou 65 miliónů korun uzavřela minu-
lý rok a.s. Kovofiniš Ledeč nad 
Sázavou. Na výsledek měl mj. nega-

tivní vliv prodej s.r.o. Sudex němec-
ké firmě Scháfer se ztrátou 37 milió-
nů korun. Z vlastní hospodářské 
činnosti vznikl schodek 11 miliónů 
Kč. Pozitivní zvrat v hospodaření 
podniku, který byl od roku 1958 fi-
nálním dodavatelem provozních 

souborů, galvanizoven, lakoven 
a neutralizačních stanic s domi-
nantním postavením v rámci bývalé 
RVHP, si vedení podniku slibuje od 
vstupu Královopolské Brno. Ta by 
měla k 15. říjnu vlastnit majoritní, 
56procentní podíl Kovofiniš. 



TJ SOKOL LEDEČ N.S. 
ZAHAJUJE NOVÝ CVIČEBNÍ 
ROK 96-97 

Cvičíme v tělocvičně, provozujeme míčové 
hry, jógu, stolní tenis, zakládáme oddíly 
hošíkové, odbíjené, nohejbalu, hokejbalu, 
badmintonu, lehké atletiky pro všechny věkové 
kategorie, tj. ml. žákyně, ml. žáci. st. žákyně, st. 
žáci, dorostenky, dorostenci, ženy a muži. 
Cvičení zahajujeme od 16. září 1996. Pro míčové 
sporty a atletiku máme pripráveno nově 
zbudované hřiště. 

Zveme všechny zájemce k upevnění 
tělesného a duševního zdraví. 

Na Vaši účast se těší cvičitelé a trenéři. 

LEVNÉ ODĚVY TRBUŠEK 
Vás zvou 

do nově otevřené 
prodejny na Husově 

náměstí č. 19 
v Ledči nad Sázavou 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkuj i panu primáři MUDr. Vratislavovi 

Kaniokovi, týmu lékařů a sestřiček za 
obětavou péči, kterou věnovali doléčení mého 
syna Václava. 

Božena Hůlová, matka 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. N A R O Z E N I N Y 
18. 9. Božena Skalická, Havlíčkova 171 
23. 9. Marie Krajíčková. Vrbka 16 
26. 9. Antonín Kubát, Habrecká 490 
4. 10. Božena Kohoutková. Obrvaň 33 

V neděli 4. 8. 1996 se v Ledči nad Sázavou za téměř 
ideálního počasí konal cyklistický závod -1. ročník VC fy 
LECOM v silniční cyklistice ve čtyřech kategoriích: starší 
žáci, kadeti, junioři a muži. 

I když se jednalo o první ročník, sešla se na startu vy-
nikající konkurence - zúčastnili se týmy PKS POLYMA 
RETA Hradec Králové, TICO Praha, DUKLA Brno, RED 
BULL FORT, DYNAMO Plzeň, HUSQVARNA Z W Z další. 

Vlastní závod se jel na velmi těžkém až horském 
2 850 m dlouhém okruhu mezi Ledči n. S. a Hradcem, 
který muži absolvovali celkem 30x. 

Startovní pole mužů čítající 49 závodníků se vydalo 
na trať závodu v 11 hod. a do počátku se tvrdě závo-
dilo. Nejdříve ujela dvojice Blažek, Anderle (mistr ČR 
1995 a účastník MS 1995), která byla vzápětí hl. polem 
pohlcena. Postupně se pole roztrhalo na několik skupi-
nek a do čela se dostala dvojice jezdců PSK Polyma 

75. N A R O Z E N I N Y 
16. 9. Jiřina Moravcová. Na Žižkově 306 
27. 9. Jiřina Vítů. Zd. Fibicha 782 
1.10. František Vacík, J. Fučíka 849 
2. 10. František Jaroš. Havlíčkova 666 
7. 10. Blažena Herutová, Husovo nám. 140 
80. N A R O Z E N I N Y 
13.9. Václav Jiřík. Na Žižkově 810 
85. NAROZENINY 
23. 9. Fraptišek Fialka. Zd. Fibicha 678 
N A R O Z E N I 
29. 7. Michaela Nulíčková. M. Majerové 667 
9. 8. Ladislav Dlouhý, M. Majerové 665 
12. 8. Roman Kuja. M. Majerové 667 
14. 8. Tomáš Pajer, Pod skalkou 1183 
20. 8. Vanessa Suchecká, Komenského 111 
Z E M Ř E L Í 
24. 7. Jaroslav Bém. Háj 1253 (1955) 
1. 8. Bohumil Červenka. 

Stínadla 1047 (1946) 
9. 8. Jaroslav Zenser, Pivovarská 122 (1909) 
12. 8. Ivana Janatová. Haškova 1192 (1961) 
17. 8. Antonie Coufalová. Vrbka 4 (1917) 
19. 8. JUDr. Josef Drahokoupil. 

Haškova 571 (1926) 
SVATBY 
6. 7. Marie Krikavová, Bojiště 46 

František Urbánek. Křivsoudov 173 
3. 8. Nada Čapková. Světlá n. S. 942 

Pavol Košturiak. Světlá n. S. 942 
10. 8. Iva Petrová. Ledeč n. S. 813 

Jiří Šlosr. Světlá n. S. 956 
17. 8. Dasmar Vejmělková. Ostrov 38 

Vlastimil Lojda. Příbor 1172 
17. 8. Zina Smolarová, Kožlí 99 

František Kuba, Havířov 218 
17. 8. Květa Zákravská. Hradec Králové 1402 

MUDr. František Pavlata. 
Hradec Králové 1402 

17. 8. Soňa J i rkov i Zruč n. S. 792 
Jan Mikšovský. Jedlá 22 

31.8. Petra Nejedlá. Praha 2. 593 
Bedřich Čížek, Praha 6. 279 

31.8. Jaroslava Pajerová. Obrvaň 13 
Pavel Čížek,' Habrek 43 

31.8. Marie Pavlasová. Ledeč n. S.. 782 
Karel Bobiš. Ledeč n. S.. 782 

Pitroňák a Mlynář. V dalších skupinách jezdili mimo jiné 
Radovan Fořt (účastník OH v Atlantě), další závodníci 
PSK Polyma Reta a domácí závodník Josef Meruňka (KC 
LECOM Ledeč). Nasazenému tempu vedoucího závodní-
ka nestačil Mlynář.a před něho se postupně dostali zá-
vodníci Anderle a Friede. Toto pořadí na prvních místech 
se až do cíle prakticky nezměnilo, když každý ze závodní-
ků musel sáhnout až na dno svých sil. 

O náročnosti okruhu svědčí i to, že závod dokončilo 
pouze 25 závodníků, a pouze prvních sedm absolvova-
lo plný počet kol. 

Uspořádání závodu bylo umožněno diky firmě 
LECOM Ledeč n. S. - výrobce zařízení pro galvanické 
povrchové úpravy, jejíž pracovníci se maximální měrou 
podíleli na vlastní organizaci závodu, který se líbil jak 
početným divákům tak cyklistické veřejnosti i sboru roz-
hodčích. 

PROGRAM KINA 
ŘÍJEN 1996 
1. 10. SKÁLA 
19.30 h. Kriminální film 

3. 10. N Á J E M N Í VRAZI 
19.30 h. Akční film 

5. 10. KRÁSKA Z BARU 
19.30 h. Filmová veselohra 

8. 10 P O R O T C E 
19.30 h. Kriminální thriller 

10. 10. O T Ř E C H R Y T Í Ř Í C H 
16.00 h. Film pro děti 

10. 10. SEX PO T E L E F O N U 
19.30 h. Erotická komedie 

12. 10. P R V O T N Í S T R A C H 
19.30 h. Kriminální drama 

15. 10. F O R R E S T G U M P 
19.30 h. Vtipná filmová komedie 

17. 10. BOEING "747" V O H R O Ž E N Í 
19.30 h. Akční thriller 

19. 10. T O M M Y BOY 
19.30 h. Úspěšná filmová komedie 

22. 10. D I V O K É PIVO 
19.30 h. Česká filmová komedie 
24. 10. R O K E Ř I 
19.30 h. Hudební komedie pro mládež 

26. 10. S T A T E Č N É S R D C E 
19.30 h. Milostný historický příběh 

27. 10. B O L E K A L O L E K 
16.00 h. NA D I V O K É M Z Á P A D Ě 

Pohádka pro děti 

31. 10. DRAKULOVINY 
19.30 h. Film USA 

Z Á J E Z D DO H O R Á C K É H O 
DIVADLA V J I H L A V Ě 

napředstavení 
H R Y Z E ŽIVOTA H M Y Z U 

Odjezd pro předplatitele je 
v pátek, 13. září 1996 * 

v 17.30 hodin od Agrobanky 

Město Ledeč nad Sázavou obnovuje 
tradici pravidelných sobotních trhů 

na Husově náměstí 

TRHY 
V LEDČI NAD SÁZAVOU 

Naším záměrem je především rozšířit 
nabídkuzeleniny, 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. 

V Ý S L E D K Y I. V E L K É CENY FY L E C O M V S I L N I Č N Í C Y K L I S T I C E 


