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ČESKA S P O Ř I T E L N A V NOVEM 
Česká spořitelna, a.s. ve svých službách navazuje na svoji tradici a vzhledem k transformaci 

naší ekonomiky prošla i ona důležitými změnami, a tak se ze spořitelny stala univerzální banka 
s kompletní nabídkou bankovních služeb. Spořitelna byla prvním odstátněným peněžním ústavem 
a od 1. ledna 1992 funguje pod názvem Česká spořitelna, a.s„ Široká paleta našich služeb, prakticky 
pro všechny věkové kategorie, naplňuje spořitelní motto - ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s. - BANKA 
PRO ŽIVOT. 

Spořitelna má v současné době jednu z nejrozsáhlejších sítí provozoven. V našem regionu je 
celkem 21 úřadoven spořitelny, v Havlíčkově Brodě okresní pobočka, v 9 městech a obcích jsou 
zřízeny pobočky a v 11 menších obcích filiálky. Rozšiřování služeb, modernizace výpočetní 
technikou, to vše klade nároky na prostorové a pracovní podmínky. Aby byly vytvořeny dobré 
podmínky jak pro klienty, tak pro náročnou práci našich zaměstnanců, postupně modernizujeme 
rozhodující pobočky na okrese. Po okresní pobočce v Havlíčkově Brodě, pobočce ve Světlé n/S. a 
v Chotěboři je pobočka v Ledči nad Sázavou již 4 úřadovnou, kterou se nám podařilo zrekonstruo-
vat. A tak od 16. ledna 1995 obsluhujeme klienty již v nově zrekonstruovaných prostorách. Co 
přecházelo rekonstrukci? Především jsme se museli stát vlastníky domu. Po zakoupení objektu byla 
pobočka v srpnu loňského roku přestěhována do náhradních prostor a byla zahájena rekonstrukce 
zatím stávajících prostor. Rekonstrukci prováděla Stavba - první stavební s.r.o. Havlíčkův Brod, 
nákladem 4,9 mil. Kč. Po uvolnění druhé poloviny domu, ve kterém je v pronájmu Komerční banka 
se počítá s II. etapou rekonstrukce spořitelny. První část rekonstrukce byla dokončena ve stanove-
ném termínu, a tak jsme mohli 16. ledna 1995 za přítomnosti ředitele regionální divize centrály 
České spořitelny, a.s. pana JUDr. Aleše Čimery a paní náměstkyně paní Hany Kotasové, ředitele 
okresní pobočky p. Šrámka, náměstků p. Práska a Ing. Domkáře, starosty města Ledče n/Sáz. p. 
Háka a vedení Stavby - první stavební s.r.o. Havl. Brod slavnostně otevřít provoz v nově zre-
konstruované pobočce. 

Které ze spořitelních produktů, které spořitelna nabízí, můžete využít v pobočce v Ledči n/Sáz.? 
Z vkladových služeb jsou to klasické vkladní knížky, vedení finančních prostředků na běžných 
účtech, na termínovaných účtech, na sporožirových účtech, vkladové certifikáty, úvěrové služby 
pro fyzické osoby, z devizových služeb je to směnárna, na základě peněžních poukázek, které svým 
akcionářům zasílají akciové společnosti zajišťuje výplatu dividend. V pobočce můžete uzavřít 
stavební spoření a penzijní připojištění Spořitelního penzijního fondu, a.s. Spořitelní bankomat má 
od 16.1. 1995 nepřetržitý provoz, tj. 24 hodin denně. Využití této služby bychom našim klientům 
doporučovali. Výběr peněz je rychlý, bezpečný a tato služba šetří především Váš čas. Pakliže jste 
vlastníkem platební karty, můžete vybírat svoji finanční hotovost v široké síti spořitelních banko-
matů po celé naši republice. Na našem okrese je již 6 spořitelních bankomatů z toho 5 s nepřetržitým 
provozem. 

Na kteroukoliv oblast našich služeb se můžete informovat u našich pracovníků a věříme, že 
hlavní záměr - zkvalitnit služby svým klientům a zlepšit pracovní podmínky pro zaměstnance - se 
podařil a nově zrekonstruovaná budova přispěje i ke stále pěknějšímu vzhledu města. 

Věra Kosová, odd. obchodní politiky 
okresní pobočka CS, a.s. Havl. Brod 

Voda základ života 
Současný stupeň narušení vodního hospo-

dářství odpovídá celkově nepříznivému stavu slo-
žek životního prostředí a je přirozeným nepřízni-
vým důsledkem minulého období. Trendy zhoršo-
vání vod celého vodního hospodářství byly pozo-
rovány mnohem dříve, než tomu bylo u ostatních 
složek přírody. Naproti tomu dlouhodobé nedoce-
ňování vody, jako nejvýznamnější součásti ži-
votních podmínek vedlo k tomu, že potřebné ja-
kosti nebyla věnována dostatečná péče. Přestože 
jsou podzemní vody zákonem FS CSR číslo 
138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon) přednostně 
vyhrazeny pro zásobování pitnou vodou, rychleji 
se dosud rozvíjelo zásobování obyvatelstva z po-
vrchových zdrojů a to z důvodu relativně snadnější 
ochrany jakosti a tlaku provozovatelů na provozně 
méně náročné zajištění velkých objemů vody. 

Česká republika patří k evropským zemím 
s nejméně příznivými podmínkami pro zásobová-
ní pitnou vodou (více jak 60 % obtížně upravi-
telných povrchových zdrojů, rozvinutý průmysl 
a zemědělství působící značné znečištění zdrojů 
škodlivými látkami). Tyto podmínky spolu s ne-
dostatečným vybavením úpraven a rozvodnými 
systémy z velké části na hranici životnosti jsou 
příčinou ne vždy vyhovující jakosti pitné vody, 
která neodpovídá ČSN 75 7111 "Pitná voda" 
takřka u 40 % dodávané pitné vody v ČR. 

Město Ledeč nad Sázavou a řada sousedních 
obcí je zásobováno mimo jiné zdroje především 
pitnou vodou z vodního díla Zelivka. Voda ze 
jmenovaného zdroje splňuje všechna kritéria 
normy a je pravidelně kontrolována. To však sa-
mozřejmě neznamená, že tato vodní nádrž je bez 
problémů. Na Zelivce varují stoupající obsahy du-
sičnanů a fosforu, které, pokud se situace nebude 
urychleně řešit, povedou k eutrofizaci nádrže^což 
se projevuje zejménamasivnun výskytem vodního 
květu. Rovněž nevyhovující jakost malých zdrojů 
působí obtíže v individuálním zásobování obyva-
telstva pitnou vodou. Mimo bakteriologickou zá-
vadnost obsahují malé zdroje nejčastěji nepří-
pustné množství dusičnanů, amonných iontů, že-
leza, manganu a organických látek. 

Z výše popsaných důvodů lidé hledají nové 
přírodní zdroje pitné vody a vracejí se zpátky 
k přírodě. V naději na čistou vodu jsou vyhledává-
ny studánky v různých lokalitách v okolí města 
Ledeč nad Sázavou. Nejvíce navštěvovanými jsou 
pravděpodobně dva vodní zdroje - studánka v lese 
u obce v Kozlí a druhým je vývěr v ulici Na potoce 
č.p. 194 na území města. Odbor životního prostře-
dí provádí postupně zmapování kvality vod ve 
volně přístupných studánkách. Dne 12. 10. 1994 
na základě objednávky zdejšího odboru ŽP pra-
covníci Okresní hygienické stanice provedli rozší-
řené laboratorní rozbory vzorků vod ve dvou zdro-
jích s následujícím závěrem: 

1) Vzorek vody z lesní studánky u obce Kožlí 
nevyhovuje v rozsahu stanovených ukazatelů 
ČSN 75 7111 Pitná voda pro mikrobiologickou 
závadnost (nález enterokoků a živých organismů). 
Zjištěná hodnota v ukazateli vápník + hořčík ne-
dosahuje dolní meze doporučené hodnoty. Hodno-
ta objemové aktivity radonu je v souladu s poža-
davky vyhlášky číslo 76/1991 Sb., o požadavcích 
na omezování ózáření z radonu a dalších pří-
rodních radionuklidů pro hromadné i individuální 
zásobování pitnou vodou. 

2) Vzorek vody z vývěru nevyhovuje v rozsa-
hu stanovených ukazatelů ČSN 75 7111 Pitná voda 
pouze pro mírně zvýšený obsah radonu 53 Bq/1. 

Oba rozšířené laboratorní rozbory budou 
v plném znění vyvěšeny u odběrných míst, kdy 
každý se bude moci seznámit se všemi hodnotami 
vody ve zdroji. Pro upřesnění a orientaci lze dodat, 
že voda ve zdroji "Na potoce" nevyhovuje ČSN 
pouze pro mírně zvýšený obsah radonu, což není 

Pokračování na straně 3 
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Pečovatelská služba v našem městě 
Pečovatelská služba v našem městě má již 25ti letou historii. Od roku 1989 došlo k jejímu 

podstatnému zlepšení tím, že byl otevřen Dům pečovatelské služby, umístěný v ulici 5. 
května. V tomto domě je v současné době k dispozici 24 bytových jednotek. 2 toho 2 byty 
bezbariérové. 

Vlastní bytovou jednotku tvoří obytná místnost, balkon, WC, koupelna se sprchovým 
koutem, předsíň, sklep. 

Plocha obytné místnosti je 18 m2, předsíň 3,80, koupelna 2,20, balkon 3,25, WC 1 m2, 
sklep 2,5 m . Místnost je standardně vybavena kuchyňskou linkou, el. dvoupl. vařičem, 
záclonovou garniží. 

V předsíni jsou vestavěné skříně. Ostatní nábytkové zářízení je majetkem obyvatelů DPS 
a většinou si ho přinášejí ze svých minulých bytů. Částečně tedy žijí s věcmi, na které již byli 
zvyklí a ke kterým mají určitý vztah. 

Byty jsou umístěny v 1. a 2. patře, bezbariérové v přízemí. Přístup do bytu v patrech je 
usnadněn osobním výtahem. V přízemí domu je technické zázemí, garáž a sklepy obyvatel. 

Součástí DPS je samostatná sekce, kde je umístěna kancelář vedení DPS, kuchyň na 
rozdělování dováženéhojídla, koupelna pro ošetřované, místnost pedikúry, prádelna, sušárna. 

DPS slouží současně jako zázemí pro poskytování pečovatelské služby v terénu - v bytech 
ve městě a v blízkém okolí. 

Tuto oblast peč. služeb zajišťuje 5 pečovatelek. Pro práci pečovatelek v DPS i terénních 
pečovatelek je k dispozici osobní dodávkový automobil s řidičem, který současně plní kumu-
lovanou funkci údržbáře střediska pečovatelské služby. 

Součástí DPS je i zahrada, částečně park, kde mohou obyvatelé odpočívat, nebo si 
zpříjemnit pobyt prací na části zahrady pěstováním zeleniny, nebo květin. 

Obyvateli domu s pečovatelskou službou jsou lidé, kteří jsou ve starobním, nebo v inva-
lidním důchodu a nejsou plně odkázáni na celodenní pomoc druhé osoby. Rada města 
připravuje směrnici a kritéria, podle kterých se bude rozhodovat o přijetí ošetřovaných do 
DPS. 

Vlastní režim pečovatelské služby v DPS je následující: Pečovatelská služba je vykonává-
na v pracovní dny od 6 hod. do 15.30 hodin dvěma pečovatelkami. Rozsahem pečovatelské 
služby je donáška obědů, které se do DPS dovážejí v ceně 22,- Kč, nákupy, obstarávání léků, 
běžné i velké úklidy v bytových jednotkách, praní, žehlení prádla, pedikúra, pomoc při 
koupeli, doprovod na lékařské vyšetření a v neposlední řadě osobní kontakt s ošetřovanými, 
který jim v mnoha případech částečně nahrazuje nebo doplňuje osobní nebo rodinný způsob 
života. Mimo úhrady ceny oběda, hradí ošetřovaní nájemné, které zahrnuje: nájem, náklady 
na topení, teplou a studenou vodu, el. energii, tel. anténu, popelnice ap. Tyto náklady činí 
měsíčně přibližně 1.000,- Kč. Za činnosti vlastní pečovatelské služby dle jejího rozsahu hradí 
ošetřovaní finanční částku v průměru od 22,- Kč až 200,- Kč měsíčně. Činnost DPS je řízena 
a kontrolována Městským úřadem Ledeč nad Sázavou, který se snaží vytvářet a realizovat 
stále lepší podmínky pro její uplatňování, ať už jde o její rozsah nebo kvalitu. 

V poslední době to byla výstavba garáže pro služební os. automobil přímo v prostoru DPS 
a nyní probíhající výstavba nového pavilonu, který přispěje k výraznému posílení kapacity 
DPS , jejím zvýšením o dalších í 9 bytů, ze kterých část bude bezbariérová a část i dvoupoko-
jová. Tento nový pavilon by měl být předán k užívám 1. 7. 1995. DPS má velmi dobrou 
spolupráci se Svazem důchodců v Ledči nad Sázavou, v oblasti besídek, promítání náměto-
vých videozáznamů ap. 

DPS a jím uplatňované činnosti zajišťují jeho obyvatelům prožití podzimu života v dů-
stojných podmínkách s péčí a zájem ostatních. Při citlivém přístupu pečovatelek není zasa-
hováno do soukromí ošetřovaných, v rámci řádu DPS si mohou svůj volný čas organizovat 
dle svých potřeb, věnovat se svým zájmům, volně se pohybovat, přijímat návštěvy ap., vždy 
však mají jistotu, že v blízkosti je mimo základní pečovatelskou službu i v případě jejich 
potřeby pomoc, ať už se jedná o zajištění léků, lékařské návštěvy, podání zprávy příbuzným, 
vyřizování úředních záležitostí apod. 

M. Moravcová 
vedoucí peč. služby 

Zprávy z radnice 
- MR schválila k posypu chodníků 

v zimním období písek a k posypu ko-
munikací kamennou drť, místo nevy-
hovující škváry i když navržené řešení 
je dražší. 

- MR navrhne MZ, které se bude konat 
28. 2. 1995, přejmenování ulice Anto-
nína Zápotockého na Habreckou. 

- MR uložila ved. odboru životního 
prostředí, připravit podklady pro vy-
psání veřejné soutěže na komplexní ře-
šení odpadového hospodářství. Dosa-
vadní skládka „Rašovec" neodpovídá 
již požadovaným parametrům a smí se 
provozovat jen do poloviny roku 1996. 
V souvislosti s ífovým řešením, bude 
uvažována i tolik diskutovaná otázka 
vážení popelnic a odvozem poplatků 
podle skutečně vyprodukovaného od-
padu. 

- MR přijala a rozpracovává záměr 
v centru města zřídit informační stře-
disko "i", kde by občané dostali 
informace o poskytovaných službách 
(krejčí, obuvník, švadlena, zámečník, 
instalatér...) na území Ledče nad Sáza-
vou, informace o prodejnách, podni-
cích a organizacích, o vlakovém a au-
tobusovém spojení v celé ČR, o ori-
entaci v Praze, o právních předpisech, 
o zdravotních pojišťovnách a službách 
bankovních domů, o kulturních akcích 
a turistických trasách, v neposlední 
řadě i veškeré informace o MU a byla 
by zde zřízena i inzertní služba, kopí-
rovací služba a veřejná faxová stanice. 

- Bývalé "statky" na Husově náměstí, ve 
kterém dosud sídlí některé odbory MU, 
byly v restituci vráceny majitelce a ta 
je pronajímá Agrobance. Z těchto dů-
vodů se musí MU odstěhovat a s tím 
souvisí i přemístění veřejných tele-
fonních stanic, které jsou v průčelí 
zmíněného domu umístěny. Jako ná-
hradní místo pro umístění telefonních 
stanic zvolila MR městský park, napro-
ti vývěsním tabulím. 

- MR přijala záměr vydat nákladem cca 
10 000 ks mapu*města Ledče nad Sáza-
vou. Prezentaci pamětihodností města 
chce věnovat samostatnou publikaci 
a proto na zadní části mapy bude dán 
prostor všem podnikatelům a organi-
zacím k uveřejnění inzerátů. Mapa 
bude distribuována po celém okrese 
Havl. Brod a v regionu „Vysočina". 

- Z rozhodnutí okresního úřadu byla zru-
šena v Ledči n. S. trvalá pohotovostní 
stomatologická služba o sobotách, ne-
dělích a svátcích. Když někoho v tyto 
dny rozbolí zuby, musí vyhledat 
pomoc v Havlíčkově Brodě, Chotěboři 
nebo i v Ledči, podle rozpisu služeb na 
rok 1995. V záměru vedení města je 
obnovit pro občany a spádovou oblast 
Ledečska, tuto pohotovostní službu 
0 všech sobotách, nedělích i svátcích 
v Ledči n. S., i když to bude znamenat 
pro městskou pokladnu výdaj cca pa-
desát tisíc Kč. Finanční účast přislíbili 
na setkání starostu, které se uskutečnilo 
6. února 1995 na MU Ledeč n. S., 
1 starostové přilehlých obcí. 



Obecní živnostenský 
úřad bilancuje 

Během tříletého působení obecního 
živnostenského úřadu v Ledči nad Sázavou, od 
1. 1. 1992 do 31. 12. 1994, bylo podnikatelům 
vydáno 749 živnostenských oprávnění. Z toho-
to celkového počtu jich v současné době platí 
720. Podnikatelů jésobilo k poslednímu dni 
předchozího kalendářního roku v územním ob-
vodu úřadu 652 (588 fyzických osob, 64 
právnických osob). 

Není bez zajímavosti, že za vydání 
živnostenských listů, jejich změnu a zrušení 
bylo vybráno do městské pokladny 767 000 Kč 
za správní poplatky. 

Kromě registrace podnikatelů, provádí obec-
ní živnostenský úřad i kontrolní činnost, kdy 
pokuty uložené za porušení zákonných ustano-
vení o živnostenském podnikání, jsou rovněž 
příjmem obce. 

Na závěr nutno připomenout, že obecní 
živnostenský úřad v Ledči nad Sázavou re-
gistruje i kontroluje takové druhy podnika-
telských činností, které jsou živnostmi ohlašo-
vacími volnými. U vydaných živnostenských 
listů převažuje podle oboru obchodní činnost. 

-obŽÚ-

Roční předplatné 
parkovacích poplatků 

Rozdíl mezi částkou parkovného pro soukromé 
osoby a podnikatele vidím jako diskriminaci pod-
nikatelů, až za hozenou rukavici. Nápad musí 
nutně pocházet od příslušníka Levého Bloku, který 
považuje podnikatele za nutné zlo. Mimo jiné je 
nutno pamatovat, že podnikatel dává chleba lidem, 
které nebyla schopna uživit jistá velká firma. 

Pro podnikatele neexistuje pravidelná pracovní 
doba od 06.00 do 14.00. Den obvykle nemá dost 
hodin. Podnikatel jezdí všude autem ne z lenosti, 
ale proto platí, aby ušetřil čas. 

Poplatek 100 Kč za rok, si může dovolit zaplatit 
i osoba žijící z podpory v nezaměstnanosti. Proto 
předpokládám, že každý člen veřejnosti si parkov-
né předplatí. Minulý rok, kdy parkovné bylo vyšší, 
ale stejné pro každého, mnohdy nebylo možné 
najít na náměstí parkovací místo. Nyní, s levnějším 
poplatkem se situace jistě zhorší. 

Nyní se dostáváme k problému věci. Podnika-
tel, který zaplatí pětinásobek, by měl dostat pětkrát 
kvalitnější službu. Je tomu všác naopak. Vy páni 
podnikatelé zaplatíte 500 Kč, přijedete na náměstí 
a všechna místa budou obsazena veřejností, která 
zaplatila 100 Kč. 

Rozhodnete-li se platit parkovné denně, při kaž-
dém příjezdu, může nastat následující situace: bude 
nutno prokázat technickým průkazem, kdo je majitel 
vozidla V případě, že to není soukromá osoba, za-
platíe ne 4 Kč, ale 20 Kč. 

Račte si toto pamatovat pro budoucnost. Při 
trošce trpělivosti se jistě najde způsob, jak vyjádřit 
svůj názor na toto přednostní zacházení. 

Bedřich Svoboda 

N a š e u l i c e 
Již mnohokrát od sametové revoluce jsem byl 

zaskočen při dotazu na bydliště. Všichni byli udi-
veni mým bydlištěm ve Fučíkově ulici. Vy v Ledči 
máte ještě ulici Julia Fučíka? A tu nastává vyprá-
vění o tom, že naše ulice se jmenuje Julia Fučíka, 
ale o koho to vlastně jde? Nejde o známého komu-
nistického novináře, o němž se v současné době 
dovídáme různé věci, dříve nepublikované. To 
však aťvyřeší historikové. Ta naše ulice se jmenuje 
po známém českém kapelníkovi a skladateli Juliu 
Fučíkovi (1872-1916). Ten studoval hru na housle 
a fagot. Byl žákem Antonína Dvořáka. Působil ve 
vojenských orchestrech v Kremži a Vídni. Řídil 
i operní orchestry v Budapešti a Berlíně. Zde také 
založil hudební nakladatelství. Desítky jeho skla-
deb jsou stále na repertoáru předních orchestrů. 
Mezi nejznámější patří Vjezd gladiátorů, Flo-
rentský pochod, Marinarella, Dunajské pověsti 
a starý bručoun. Takže mezi ulicemi, které nesou 
název známých básníků, Jiřího Wolkera a Petra 
Bezruče, je vklíněna ulice, nesoucí název umělce, 
hudebníka Julia Fučíka František Pleva 

Slovo náčelníka 
skautů 

V okamžiku, kdy budete číst tyto řádky, už 
bude jasné, kdo z vás zůstane v našem skaut-
ském středisku. Věřím, že to bude převážná 
většina z vás, dosavadních členů našich oddílů 
našeho střediska. Věřím, že se objeví i pár no-
váčků, kteří posílí naše řady. Mnozí z vás už 
dokonce budou mít připnuté lipové lístky, kte-
rých bude pět, každý z těchto lístečků označuje 
1 rok skautského života. Ale tak mě napadá 
- pozná se to vždycky a všude i bez tohoto 
označení? Převážná většina z vás, skautů, již 
opustila základní školu. S přibývajícím věkem 
jste získali nové znalosti, zkušenosti a zájmy. 
Bylo by škoda, kdyby se skautink zařadil až na 
poslední místo. Byla by to škoda nejen pro vás, 
ale i pro vaše skautské středisko. Jsem třikrát 
starší, než nejstarší z vás, a tak mi věřte, když 
říkám, že všechny tyto zábavy, diskotéky 
a další lákadla sice patří k vašemu věku, ale 
rozhodně nejsou v životě to nejdůležitější. Za 
uplynulá léta společného skautování jsme měli 
možnost poznat mnohem cennější hodnoty. 
Vzpomeňme jen na čistý a bratrský vztah ve 
středisku, čestnost v jednání i myšlení, spolu-
odpovědnost za výsledky společné práce, nebo 
jen prosté vědomí, co všechno jsme již dokázali 
a co ještě dokážeme. 

Mnohdy ovšem některým z vás chyběla 
snaha splnit svěřený úkol řádně a beze zbytků. 
Všichni společně víme, že máme ještě své re-
zervy. Ono to "bolí" přerušit rozehranou video-
hru, nebo se zvednout od napínavé knížky a jít 
"makat" na naši základnu. Ale skautink už je 
takový. Zájmy jednotlivce se v něm musí pod-
řídit zájmům skautinku. Mnohokrát jsem pro-
hlašoval, že mnohem těžší, než porazit silného 
soupeře, je zvítězit sám nad sebou, nad únavou, 
ale hlavně nad svou pohodlností. Naše skautské 
středisko si zaslouží, abychom se všichni přiči-
nili k jeho zvelebování. Vedoucí i vy, členové 
našeho střediska jsme na jedné lodi! Pokud 
budeme myslet vždycky na druhé, pokud po-
táhneme zajeden provaz a budeme mluvit stej-
nou řečí, dokážeme velké věci! 

Antonín Bay - Tony, náčelník střediska 

Je tu nový skautský rok - přijďte mezi nás! 
Pomalu se blíží období slunečných jarních 

dnů a s ním touha, zažít něco krásného a veli-
kého. Každý se už těší na nová dobrodružství, 
kamarády, napínavé výpravy a spoustu legrace. 
Nejinak tomu je i u nás ve skautských oddílech. 

Probíhají přípravy na takové lákavé akce, jako 
jsou například různé výlety, závody, soutěže 
a hry, tradiční rýžování zlata, country bály 
a hlavně tábor, na který se už nemůžeme dočkat. 

Nyní, v zimních měsících, vyrábíme v naší klu-
bovně různé praktické i ozdobné věci z přírodních 
materiálů a kůže, učíme děti zacházet s nožem (vy-
řezávání, úprava samorostů), hrajeme na kytary. 
Schůzky jsou vedené formou her, povídáním, vy-
právěním různých příhod z výletů, soutěžemi. Děti 
se učí různé praktické dovednosti - vázat uzly, 
lasovat, střílet z luku nebo ze vzduchovky a nebo 
zacházet s bičem. Každý zde může uplatnit svou 
tvořivost - co umí, dále rozvíjet, co mu nejde, naučit 
se od druhých. Ale hlavně je tu spousta kamarádů, 
dobré zábavy a legrace. 

Rodiče, chtěli byste, aby se vaše děti uměly 
o sebe samostatně postarat v přírodě i ve vlastním 
životě, naučit se mnoho užitečných a zajímavých 
věcí, porozumět přírodě ve všech ročních obdo-
bích? Chcete, aby s kamarády prožívaly krásné 
chvíle u táboráků a různá dobrodružství? Budou 
skládat různé napínavé zkoušky, kde dokáží, jak 
jsou dovední, odvážní a vytrvalí, aby si dovedly 
poradit v každé situaci. Zkuste o tom se svými 
dětmi promluvit a přijďte do naší klubovny. 

Středisko Junáka v Ledči pořádá nábor a zve 
vás do svých skautských řad. A proto kluci 
a holky, staří i mladí - přijďte se podívat v pátek 
10.3. 1995 v 16 hodin do naší klubovny! 

Studenti integrované 
střední školy 
na lyžařském výcviku 

Ve dnech 22. - 29. ledna 1995 se uskutečnil 
v rekreačním středisku ve Strážném u Vrchlabí 
lyžařský výcvik, kterého se zúčastnilo 44 stu-
dentů prvních ročníků studijního oboru mana-
ger. V překrásném prostředí Krkonoš jsme se 
pokoušeli zvládnout taje lyžařského umění, 
v čemž nám zdatně pomáhali naši instruktoři 
Mgr. Drahokoupil, Ing. Dokoupil, p. Svoboda, 
p. Obhlídalová. Po namáhavém výcviku 
a mnoha pádech jsme doplňovali kalorie díky 
vydatné stravě, kterou nám připravovaly naše 
kuchařky, paní Vacíková a paní Žáčková. 

Zážitkem pro nás bylo i večerní lyžování a 
v neposlední řadě i každovečerní diskotéky. 
Takže týden prožitý na horách utekl jako voda 
a všichni jsme si přivezli domů celou řadu 
krásných zážitků. Zájezd přispěl i k většímu 
sblížení nás všech, což je pro nás velice důleži-
té, o to více se těšíme na další společné akce, 
které jistě v průběhu studia uskutečníme. 

Míla Andělové a Martma Vejvodová 
studentky L ročníku ISŠ 

Ples Integrované střední 
školy strojnické 

V pátek 27. ledna 1995 uspořádali budoucí 
maturanti naší školy již šestnáctý maturitní 
ples. Ve slavnostně vyzdobené sokolovně se 
představilo ledečské veřejnosti osmnáct stu-
dentů studijního oboru mechanik seřizovač pro 
obráběcí stroje a linky, které čekají koncem 
května' tohoto roku maturitní zkoušky. Po 
slavnostním zahájení a projevu ředitele ISŠ 
Ing. Palána proběhlo tradiční stužkování, kte-
rého se zúčastnil i třídní učitel Ing. Koníček. Ke 
zdařilému průběhu plesu přispěly i pěkné 
písničky skupiny Rytmus pod vedením p. Urli-
cha a hodnotná tombola, za kterou děkujeme 
především našim sponzorům, jejichž seznam je 
zveřejněn v naší vývěsní skříňce na náměstí. 
V neposlední řadě děkujeme i tělovýchovné 
jednotě Sokol za propůjčení prostor. 

Mgr. Radomír Nulíček, ISŠ 

Voda základ života 
Dokončení ze strany 1 

až tak závadné. Obsahuje ovšem 35,6 mg/l du-
sičnanů, kdy u vody určené pro zásobování ko-
jenců je stanovena maximální hranice 15 mg/l 
dusičnanů. Voda ze zdroje "lesní studánka 
u Kožlí" obsahuje pouze 4,1 mg/1 dusičnanů, je 
bohužel mikrobiologicky závadná. V praxi to zna-
mená, že musí být před použitím dále upravována. 
Je nutné upozornit na skutečnost, že kvalita vod 
v obou zdrojích se může během roku v závislosti 
na okolních podmínkách, ať již klimatických či 
jiných velmi podstatně měnit. 

Nesmí dále zůstat bez povšimnutí zásobování 
jednotlivých domácností z lokálních zdrojů (do-
movních studen), kdy tato vodohospodářská díla, 
zejména vrtané studny, jsou mžena, respektive zři-
zována bez jakýchkoliv povolení. Dále podzemní 
voda z těchto zdrojů je užívána v rozporu s vodním 
zákonem a často samotným uživatelům nejsou ani 
známy veškeré potřebné kvalitativní údaje o odebí-
raném médiu a tak v mnohých případech majitelé 
„nových studen" poškozují přímo pitím závadných 
podzemních vod zdraví svoje i svých blízkých. 

V současné době jsou podzemní vody v roz-
sáhlých územích plošně kontaminovány chemiká-
liemi a hnojivy používanými v zemědělství, lokál-
ně průsaky ze skladů, skládek, produktovodů 
a infiltrací znečištěné vody ze závlah, vodních 
toků a haváriemi. To znamená, že nepříznivý 
vývoj není a nebyl neznámý a tedy ani překvapu-
jící. Kvalita vody a hospodaření s ní jako přírod-
ním zdrojem nedosahují úrovně odpovídající 
potřebám relativně vyspělého středoevropského 
státu. Hospodaření s vodami odpovídá stavu 
ostatních odvětví a je výsledkem dlouhodobého 
odkládání nejnaléhavějších úkolů. Musíme věřit, 
že se situace bude postupně zlepšovat. 

Ing. Břetislav Dvořák, 
vedoucí odboru životního prostředí 



CENTRUM - Dům dětí 
a mládeže v Ledči n. Sázavou 
připravuje na jarní prázdniny tyto aktivity pro 
děti: 
Program začíná v úterý 28. 2., po celý zbytek 
týden vždy od 9 hodin. 
ÚTERÝ: 10-14 hod. - otevřena počítačová pracovna 

-DISKOTÉKA 
STŘEDA: 9 -12 hod. - hry na počítačích, promítání 

15-20 hod. - zájezd do bazénu v K. Hoře 
ČTVRTEK: 9.00 hod. - odjezd do Jihlavy, návštěva 

zoologické zahrály a měst-
ských katakomb. 

PATEK: 9 -12 hod. - hry na počítačích, promítání 
15-20 hod. - zájezd do bazénu v K. Hoře 

Upozornění: Program jarních prázdnin ob-
drží děti ve všech třídách ledečských škol s 
podrobnějšími informacemi o zájezdových 
akcích. Činnost v DDM je volně přístupná 
všem dětem, na zájezdy musí být účastníci 
přihlášeni podle pokynů. 

CENTRUM -
Dům dětí a mládeže 
Ledeč nad Sázavou 

pořádá 

KURS PRO DOSPĚLÉ 
Obsluha počítačů AT 

(začátečníci) 
Program: 

Základy operačního systému 
MS-DOS 

Manažer M602 
Textový editor T602 

Zahájení kursu: 
10. března 1995 v 8.00 hodin 

Kursovné: 500,- Kč 
Přihlásit se můžete 

a bližší informace získat 
osobně v DDM nebo na telef. 

čísle 2415 do 28.2.1995 

MEZINÁRODNÍ 
AUTOBUSOVÁ 

DOPRAVA 
JAN ŽÁK 

pořádá zájezd do 
VELKÉ BRITÁNIE 
ve dnech 19. - 25. 5. 1995 

Informace: p. Pleva, 
telefon 2171 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 

1.2. Li vorová Marie 
Z. Fibicha 781 

11.2. Hermanová Jaroslava 
Koželská213 

12. 2. Vaňkát Josef 
Na Rámech 446 

6. 3. Hartová Josefa 
Z. Fibicha 781 

75. narozeniny 
4. 3. Horáčková Marie 

J. Wolkera 834 
15.3. Kohout Květoslav 

Zahrádecká 905 
22. 3. Záviska Karel 

Na Žižkově 369 
80. narozeniny 
17.2. Syrovátka Josef 

Habrek 14 
6. 3. Hrušová Růžena 

Zoufalka II1021 
ÚMRTÍ 
22.1. 

28.1. 

Měkotová Růžena 
A. Zápotockého 365 
Holý Otakar 
Na Sibiři 390 

(1932) 

(1922) 

NAROZENI 
15.1. 

19.1. 

19.1. 

26.1. 

26.1. 

Kluchová Lucie 
Pivovarská 268 
Koubský Michal 
Zoufalka III 1027 
Krupková Michaela 
Stínadla 1046 
Fialová Zuzana 
Zahradní 1198 
Chladová Simona 
Melechovská 539 

SVATBA 
21.1. David Kocourek 

Eva Hupková 

KINO Ledeč n. Sazavou 
2. 3. ŽIVOT A NEOBYČEJNÁ 
17.30 h DOBRODRUŽSTVÍ 
19.30 h VOJÁKA IVANA ČONKINA 

Typicky česká barevná komedie 
s mezinárodní účastí 

4.3. PISTOLNICE 
19.30 h Westernový příběh statečných dívek 
5. 3. z Divokého západu 
17.30 h 
7.3. PULP FICTION 
19.30 h Historky z podsvětí (s J. Travoltou) 
9. 3. HRAD Z PÍSKU 
19.30 h premiéra českého barevného filmu 
11.3. JASNÉ NEBEZPEČÍ 
19.30 h Harrison Ford v souboji s kolumbijskou 
12.3. drogovou mafií 
17.30 h 
14. 3. ALJAŠKA V PLAMENECH 
19.30 h Americký akční film 
16. 3. ÚTĚK Z ABSOLOMU 
19.30 h Úspěšný dobrodružný film 
18.3. TÁTA V SUKNI 
19.30 h Jedna z nejúspěšnějších veseloher 
19.3. 
17.30 h 
21.3. NEBEZPEČNÝ KLIENT 
19.30 h Dramatický příběh z kriminalistického 

prostředí 
23. 3. ŠPENDLÍK NA MOTÝLA 
19.30 h Psychologický příběh ze života 

Pražanů v padesátých letech. 
25. 3. BOHOVÉ SE ZASE ZBLÁZNILI 
19.30 h Pokračování oblíbených filmů 
26. 3. (Bohové musí být šílení I a II) 
17.30 h 
28. 3. POTKAL JSEM HO V ZOO 
18.00 h Jeden z nejúspěšnějších dětských filmů 
30. 3. AGE VENTURA: ZVÍŘECÍ 
19. 30h DETEKTIV 

Výjimečně vzrušující komedie 

POMOC ONKOLOGH 
Klinika dětské onkologie Fakultní nemocni-

ce Praha Motol, vyslovuje tímto poděkování 
všem, kdo přispěli jakoukoli peněžní částkou 
na zakoupení hraček i jiných potřebných věcí 
pro obě oddělení malých i velkých dětí. Hračky 
byly předány přímo dětem. 
Hračky - p. Kokeš, Koksová 1 730,-
Soukr. uh. sklady - p. Nechvátal J. 1 000,-
Ryb. potřeby Nava p. Jaroslav Šťastný 1 000,-
Aquacomp Hard - pan Zikmunda 1 000,-
Konfekce Hanka - p. Žáková H., Horajsová S. 1 000,-
I. Lhotecká stavební spol. p. Škvařil 1 000,-
Hračky lna - p. Alexandro vá J 750,-
Spektrum - p. Brožová J. 500,-
Vital - p. Gabriel 500,-

Uzeniny - p. Kafka 500,-
Drogerie - p. Sekot 500,-
Galatek - p. Hýla 500,-
Nábytek - p. Jeřábková 500,-
Ovoce, zelenina - p. Sedláková M 300,-
Obchod Karel p. Písková M 231,-
Galanterie - p. Wurmová M. 200,-
Klenoty - p. Rutter 200,-
Květinářství p. M. Končel Světlá n. S. 200,-
Drogerie - p. Hušek 110,-
p. Javorská J. 20,-
p. Raulová L. 20,-
p. Ježková L. 20,-
p. Chládová V. 30,-
p. Vopálková D. 50,-
p. Vaňková R. 50,-
p. Říhová 600,-
p. Krajíček Z. 2 4(30,-

REKLAMNI TABULKY hlavně od POJIŠŤOVEN 
malé i velké, smaltované i tlačené z plechu, české i cizojazyčné, 

některé druhy v jakémkoliv stavu - i poškozené, rezavé nebo neúplné. 

ZÁPALKOVÉ A SIRKOVÉ NÁLEPKY 
A KRABIČKY 

nebo tzv. pytlíky s nálepkou nebo s razítkem - vše z let 1836 - 1945, 
používané na území bývalé ČSR a Rakouska - Uherska pro domácí trh 

i vývoz, některé druhy i silně poškozené a neúplné. 
Zajímá mě třeba jen jediná tabulka, nálepka, krabička či pytlík, 

ale též větší množství, případně celá sbírka. 
Prosím.pomozte mi doplnit obě sbírky. 

Vše rád koupím či vyměním 
i za jiný sběratelský materiál. 

Prosím nabídněte 
pokud možno s popisem, 

případně s Vámi 
požadovanou cenou, či výměnou. | 

Děkuji předem. 
Tomáš Jelínek, Mariánská 21, Praha 4 - Lhotka, 142 00 

tel. 02 /47 25 038 
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