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ČERVEN Ve staročeských spisech se červnem nazýval měsíc 
sedmý, měsíc šestý se pak označoval jako malý červen, později 
byl odlišen tím, že k názvu měsíce sedmého byla připojena 
přípona-ec. 

Jméno červen se vysvětlovalo různě, počínaje červenáním ovoce v tomto měsíci, přes červy, kteří 
tohoto měsíce působí škody na úrodě, konče červeností růže šípkové, která v této době nejbujněji 
kvete. Ačkoliv původ pojmenování června není dodnes zcela jistý, nejpravděpodobněji souvisí 
s hmyzem červem, který se v minulosti užíval k barvení látek. 

Přehlížíme-li červnové pranostiky, je dosti nápadné, že jich na tento měsíc připadá nejméně ze 
všech měsíců od začátku roku. Nejznámější pranostiky jsou bezpochyby ty, které se vztahují 
k Medardovi. Nejvíce rčení se však týká Jana Křtitele, vzhledem k jeho blízkosti k letnímu 
slunovratu. 

- Jaké je počasí o svatém Medardu, takové je o žních 
- Jasný den na Medarda tiší rolníkovo naříkání 
- Na svatého Jana, otvírá se létu brána 
- Svatý Jan, otvírá zimě zase dveře 
Léto, požehnaný čas, který dává život a nabízí ze své náruče všechno užitečné a krásné, začíná 

červnem, měsícem, který nám dopřává té radosti a rozkoše prožívat dlouhé dny, plné slunce, tepla 
a letní pohody. Krásný je červen, doba letního slunovratu, doba dlouhých a vlahých letních večerů, kdy 
se nám nechce ani spát, abychom nepromarnili hezký čas a vychutnali všechno, co nám léto nabízí. 

Očekávané události: Na přelomu měsíců jsme sice zavolili, ale sledovanost výsledků bude jistě 
nejméně celý měsíc zaměstnávat širokou veřejnost. Příznivci fotbalu budou mít zcela jiné starosti 
(radosti ?), začíná totiž Mistrovství Evropy v kopané. Naši reprezentanti budou bojovat o pocty 
nej vyšší, ale ledečtí fotbalisté o záchranu v soutěži. 

- 15. 6. (den po pražském koncertu rockové hvězdy Stinga) začínají hlavní oslavy Gymnázia 
v Ledči nad Sázavou. 

- 26. 6. zasedání zastupitelstva Města 
- 30. 6. Územní přebor v motokrosu 
- 5. 7. Pivní slavnosti 
Nenechte se deprimovat parlamentem, ani výsledky fotbalistů a jděte se třeba vykoupat - je léto! 

TECHNICKE SLUŽBY 
MĚSTA OZNAMUJÍ 

Od 1. 7.1996 bude 
uzavřena místní skládka 
"Rašovec". Po uvedeném 

datu zde bude možné 
ukládat pouze stavební 
suť a zeminu, a to pouze 

po dohodě se zástupci 
Technických služeb 

v Ledči nad Sázavou. 
Od 1. 7. 1996 je možnost 

objednat u Technických slu-
žeb lepení plakátů ! 

VYSLEDKY VOLEB V LEDCI NAD SAZAVOU 
VOLEBNÍ OKRSEK 1 2 3 4 5 6 CELKEM PROCENT 
Počet voličů 609 971 974 1 003 974 322 4 853 
Platné hlasy 490 749 789 802 768 252 3 846 79.24 % 

1 SD - LSNS 5 4 7 9 14 3 42 1.09 % 
2 ČSSD 154 208 215 238 196 56 1 067 27.74 % 
3 ODS 130 186 206 191 256 45 1 014 26.37 % 
5 NEZ 2 4 4 2 3 3 38 0.46 % 
7 DEU 12 5 19 21 36 4 97 2.52 % 
8 ODA 20 37 45 33 52 10 197 5.12 % 

10 KDU-ČSL 42 121 93 102 64 54 476 12.37% 
11 DŽJ 12 22 26 36 12 9 117 3.04 % 
12 SDL 1 2 1 3 7 0.18% 
13 ČMUS 1 2 2 1 1 7 0.18% 
14 CP 1 1 2 0.05 % 
15 KSČM 73 100 105 115 78 41 512 13.31 % 
17 SPR-RSČ 34 51 53 49 43 21 251 6.52 % 
18 LB 4 8 8 4 10 5 39 1.01 % 
V Ledči nad Sázavou volilo 79.24 % voličů s platnými hlasy. 
VOLEBNÍ OKRSKY: 
č. 1 - stará budova Měst. úřadu, č. p. 16 č. 4 
č. 2 - Dům dětí a mládeže, č. p. 242 č. 5 
č. 3 - ZŠ, Nádražní ul. 780 č. 6 

• ISS Komenského 231 
• ZŠ, Komenského 626 
• ZD Jedlá - Habrek 



Vyšší odborné studium také v Ledči nad Sázavou ! 
Rozhodnutím MŠMT ČR ze dne 13. 5. 1996 se zařazuje Vyšší odborná škola (VOŠ) 

v Ledči nad Sázavou do sítě škol. Tomuto strohému, ale o to více radostnému sdělení 
předcházelo velké úsilí kolektivu pedagogických pracovníků naší školy. Na projektu jsme 
pracovali již od roku 1994 a tento konzultovali postupně s řadou institucí, počínaje Výzkum-
ným ústavem odborného školství, přes Hospodářskou komoru, Úřad práce, Školský úřad. 
Českou školní inspekci až po řadu podnikatelských subjektů regionu Ledče. Významným 
pomocníkem a do budoucna i spolupracovníkem jsou pro nás zástupci katedry Řízení podniků 
z ČVUT Praha. Všem dnes patří naše díky za spolupráci. 

V prvém kole zařazování do sítě škol byly v České republice schváleny předložené 
projekty pouze 4 školám se strojírenským zaměřením. Naše škola získává statut VOS až na 
základě odvolání a zdůvodňujícího rozkladu v takto opožděném termínu. 

Všem absolventům středních škol (gymnázií, rodinných škol, SOŠ, SOU apod.), kteří 
ukončili studium maturitní zkouškou, nabízíme ve školním roce 1996/97 tříleté denní studium 
oboru "Ekonomika a management podniku". 

Jeho cílem je umožnit studentům získání ucelené praktické odborné kvalifikace pro 
budoucí uplatnění na řídících funkcích. Obsah studia se liší od vysokoškolského tím, že 
obsahuje méně vědeckoteoretických předmětů a klade důraz na získání praktických do-
vedností pro výkon reálných činností. Je určeno především studentům s praktickými ambice-
mi pro práci ve všech oblastech provozu podniku, kde se využívá moderní výpočetní technika. 
Studium oboru umožňuje diferenciaci do dvou oblastí - pro výkon činností s technicko-vý-
robním a s obchodně-ekonomickým zaměřením především ve strojírenských podnicích i v 
příbuzných oborech. 

Obsahově navazuje studium na učební plány středních škol. První ročník je koncipován 
tak, aby skladbou předmětů a jejich obsahem umožnil vyrovnání rozdílů v přípravě na 
jednotlivých typech škol a současně poskytl základ pro další praktické vzdělávání. Diferenco-
vané volitelné zaměření v dalších ročnících je tvořeno základním odborným a speciálním 
odborným učivem, které lze pak preferovat podle požadavků trhu práce a podnikatelských 
subjektů. V technicko-výrobním zaměření se jedná o zaměření na technologii výroby -
CNC/CAM systémy, konstrukci strojů a jejich provoz - CAD systémy, automatizaci, ŘKJ. 
V obchodně-ekonomickém zaměření jsou specifickými předměty např. kalkulace nákladů, 
obchodní management, finanční management a manažerské účetnictví. K výuce tohoto jistě 
atraktivního a náročného oboru má škola potřebné vybavení, počítačové učebny, učebnu CNC 
techniky, automatizace, fiktivní firmy, administrativy a výuky jazyků. Výuka v každém 
pololetí probíhá shodně s trváním školního roku na středních školách. V rámci ukončení 
studia vypracují studenti v průběhu třetího ročníku absolventskou práci. Její obhajoba 
a zkoušky z odborných předmětů a cizího jazyka jsou částí závěrečné zkoušky - absolutoria. 
Jeho složením získává absolvent diplom a označení diplomovaný manažer. 

Vzhledem k pozdnímu termínu schválení oboru na MSMT ČR je uzávěrka přihlášek 
stanovena na 26. červenec 1996. Termín přijímacích zkoušek je 26. srpna 1996 (písemně 
z matematiky a cizího jazyka), přihlíženo bude k výsledkům studia na střední škole. Pro 
přihlášky lze využít i formulář ke studiu na vysoké školy. 

Jsme přesvědčeni, že i do budoucna přispěje zavedení tohoto oboru k rozšíření nabídky 
vzdělávání v našem regionu a především k přípravě absolventů uplatnitelných na trhu práce. 

Bližší informace získáte na adrese: VOŠ a ISŠ strojnická, Poštovní 405, 584 01 Ledeč 
nad Sázavou 

Kontaktní osoby: Mgr. Radomír Nulíček (tel.: 0452/2186), Hana Dvořáková sekr. 
(0452/3102,3372). 

Ing. Miloslav Palán, ředitel školy 

Postřehy z Dánska 
Počátkem března jsem se vrátil po týdenním pobytu v Kodani spolu s třicetičlennou skupinou 

členů Svaz důchodců České republiky z Dánska, kde jsme byli na pozvání ministerstva zahra-
ničních věcí. Náplní této cesty bylo poznání demokracie v Dánsku a sociální péče o starší a staré 
lidi. Pobyt to byl velmi zajímavý, denně se konaly přednášky od 9 do 18 hodin. 

Město na nás působilo trochu pochmurně, v Kodani totiž nejsou ve většině zástavby barevné 
fasády, jako je na příklad královská cesta v Praze anebo i náměstí v Havlíčkově Brodě, Brně 
a podobně. Výška domů je převážně do tří podlaží, výjimečně vyšší jak 5 podlaží. Stavby jsou 
z červených cihel, časem již dost tmavých. Na druhé straně je pro nás překvapením značně silná 
přeprava pomocí jízdních kol, ale hlavně z toho hlediska, že kola ve dne i v noci stojí na ulicích, 
parcích a žádné není zamčené, nebo k něčemu přivázané. Je ale faktem, že kola jsou starší, málo 
udržovaná a často i historická. 

Ubytování bylo pro nás zajištěno prakticky v centru města a do školícího střediska byl pro nás 
k disposici pomalovaný autobus skupiny mladých cestovatelů. Za celou dobu, i když venku jsem 
byl zpravidla brzo ráno, nebo po večeři, jsem neviděl ani policistu a ani policejní auto. Dánové 
o sobě prohlašují, že jsou zemí s nejnižší kriminalitou. 

Zajímavý je způsob voleb (komunálních), probíhají vlastně dvoje volby a sice do komuny a rady 
starších. Pro komunu platí všeobecné volební zákony a pro volbu starších platí, že kandidovat může 
občan starší 60 let a volit mohou taktéž osoby nad 60 let. Rada starších je partnerem orgánů komuny 
ve všech otázkách, které se dotýkají starých lidí a sociálních dopadů všeobecně. Dánsko má 175 
komun a tento způsob byl dobrovolný a praktikoval se ve 170 komunách a od roku 1995 je to dáno 
zákonem. 

Do důchodu se odchází v 67 letech, zákon umožňuje předčasný odchod do důchodu již od 50ti 
let, ale pouze se základní penzí, která je velmi nízká. Připravuje se zákon (realisaci předpokládají 
do 5ti let), který bude umožňovat postupné snižování pracovní doby po 50tém roce věku ze 37,5 
hod. týdně na nějakou hranici, která není dosud nám známa. 

Do domova důchodců se odchází zpravidla v 80 - 82 letech. Domovy důchodců se v 70 letech 
omezily, výstavba zastavila. V té době bylo populární heslo, aby člověk co nejdéle žil v prostředí, 
na které je zvyklý. Nyní to působí potíže hlavně z hlediska dopadu na psychiku starých lidí. kdy 
jsou téměř celých 24 hodin bez kontaktu s lidmi, pokud mají omezený pohyb a podobně. 

Pro tento článek ještě jeden poznatek. Děti odchází od rodičů převážně v městech již po dosažení 
18 let a dosažení věku 21 let je to již pravidlem. Do manželství vstupují ve věku 24 až 27 let. 

J.B. 

ZPRÁVY Z RADNICE 
- Před uzávěrkou LN jsme z Ministerstva hospo-

dářství dostali radostnou zprávu, že bylo vyhověno 
naší žádosti a Město Ledeč obdrží ještě v tomto 
roce státní dotaci ve výši 2 miliony Kč na výstavbu 
šesti bytových jednotek (půdní vestavby) 

- 30. května předal ředitel ISŠ ing. Palán maturitní 
vysvědčení prvním maturantům této školy. Tento 
akt byl uskutečněn v obřadní síní MÚ, protože 
vzdělání nepovažujeme za bohatství jen jednotliv-
ce, ale celé společnosti. Gratulujeme maturantům 
a přejeme mnoho úspěchů v dalším životě. 

- Na územíMěsta Ledeč n. S. a nejbližšího okolíbylo 
zjištěno 19 "černých skládek". Skládky budou od-
straněny a osazeny tabulemi "Zákaz skladování". 
Přestoupení tohoto zákazu bude stát fyzické osoby 
až 50.000,- Kč, právnické osoby až 300.000,- Kč. 
Minimální pokuta dle sazebníku je 10.000,- Kč. 

- K 31.7. končí výjimka a musíbýt uzavřena skládka 
Rašovec. V souvislosti s tím bude vypracována 
studie konečného tvaru skládky. Další informace 
jsou na jiném místě LN. 

- Ke sbírce humanitární pomoci v Ledči n. S. přine-
seme čtenářům LN podrobné informace ve dvou 
článcích v příštím čísle LN. Jeden se bude týkat 
celkového vyhodnocení, druhý využití části sbírky 
pro sociálně slabé občany přímo v Ledči n. S., 
zajišťované Domem pečovatelské služby. K na-
psání druhého článku nás nutí zjištění, že dobře 
míněné pomoci občanů sociálně potřebným končí 
mnohde neupotřebené a znehodnocené v odpa-
dovém koši. Žádáme proto občany, aby jakoukoliv 
pomoc těm občanům, u kterých máme zavedenou 
pečovatelskou službu, poskytovali prostřednictvím 
této služby. 

DOLEŽALOVA OBEC 
V květnu vyšla v prestižním brněnském na-

kladatelství ATLANTIS již druhá kniha mladé-
ho ledečského básníka, Miloše Doležala. Vyšla 
pod názvem OBEC. Tento ledečský rodák je 
příslušníkem nejmladší básnické generace 
v Čechách. Předkládá neobvyklou, originální 
poezii, čerpající z rodného města a okolních 
vesniček a v lidských osudech jeho obyvatel. 
Zájem o druhé, vypovídá o Doležalovi, jako 
o ojedinělém lyrikovi, prožívajícím duchovní 
spříznění s bližními, jako své hluboce osobní 
téma. Při jeho pobytu v Ledči jsme mu položili 
otázku. 

Co zaznamenáváš nebo hledáš ve své nové 
sbírce ? O čem je Obec ? 

Pokud se to dá takhle ve zkratce říct, pak 
myslím, že OBEC je jednoduše záznam 
lidských osudů - tak, jak se po dlouhou dobu 
odvíjely na Českomoravské vysočině, v kraji, 
který od narození a staletou rodovou zkušenos-
tí důvěrně znám. Ten kraj je krabatý a také 
lidské osudy jsou tam jakoby krivolaké, až 
zemitě baladické, jak je nazval Sergej Macho-
nin. Obec je jen zdánlivě náhodným setkáním 
lidí, vzájemně provázaných, na sebe působí-
cích, a vlastně také se naposledy vyprovázejí-
cích na hřbitov. A navíc - jde přeci o středo-
evropskou obec, tak dějinně proměnlivou - za 
každou lidskou tváří se tu skrývá celý pohnutý 
osud. Ale ať už se vesnice nebo malé město 
změnily dnes mnohdy k nepoznání, jedna věc se 
jim nedá upřít. Zdá se mi, že lidé jsou tam jaksi 
víc čitelní, právě s oním tajemstvím osudu. Víš. 
že v tomhle domě straší, protože se tam někdo 
oběsil, že tenhle se v určité situaci zachoval 
takhle, že tady v té zatáčce se někdo zabil, že tady 
v tom hrobě leží utrápený manžel ... 

Kniha vyšla nákladem 1 200 kusů a zájemci 
ji mohou zakoupit v Literární čajovně Suzanne 
Renaud nebo v knihkupectví na hlavním nádra-
ží v Havlíčkově Brodě. Autor za tuto knihu 
získal cenu Italského kulturního institutu 
v Praze. 

František Pleva 



v 

Českomoravská stavební spořitelna -
jednička mezi stavebními spořitelnami 

Oznamuje otevření kanceláře 

v Ledči nad Sázavou,Husovo náměstí 67 

Pondělí 9,30 - 15,30 hod 
Středa 9,30 - 15,30 hod 

bližší informace tel. 0452 / 41 76 



Autobusová doprava 
Ledečsko 

Po postupném rozpadu státních podniků ČSAD na akciové společnosti počala vyvstávat otázka, kdo 
těmto společnostem bude hradit či dotovat spoje s nedostatečnou vytížeností. Akciové společnosti jsou 
založeny plně na prosperitě a v neposlední řadě na tvorbě zisku, který má zabezpečit jejich další rozvoj. 
Protože chci v tomto příspěvku hovořit o oblasti Ledečska, musím z mého pohledu hodnotit, že rozpad 
ČSAD státní podnik Hradec Králové na akciové společnosti Nákladní dopravy a akciovou společnost 
ČSAD Bus Chrudim jako společnost pro osobní přepravu, nebyl šťastný. Vzniklá jednoúčelovost spo-
lečnosti zakládá předpoklad těžkostí s vyrovnáváním výkyvů v ubývající poptávce. Od vzniku a přechodu 
na a. s. bylo jasné, že společnost nebude ze svých zdrojů výdělečných dotovat spoje nerentabilní a tak 
mělnit svoje možné zisky na nějaký průměr. První kroky a znaky, že ČSAD již není státním podnikem 
ale a. s., byly, že došlo k prvním redukcím spojů přehuštěné autobusové dopravy. Byl to první krok, který 
nebyl občany a představiteli měst a obcí zcela podporován, ale převládlo jisté pochopení, že není možné, 
aby v novém systému se nadále proháněly poloprázdné či zcela prázdné objemné kapacity autobusů. 
Následným krokem bylo s ročními růsty celostátní inflace a požadavky na růst mezd - zvýšení jízdného. 
Tak se postupně začalo vytvářet konfliktní prostředí, méně časté spoje a vyšší jízdné. Reakcí občana byla 
úvaha využívat jiných dopravních možností a formou i združování využívat například soukromá osobní 
auta k dopravě do zaměstnání či k lékaři apod. Tím vznikly další spoje s klesající rentabilitou a tu bylo 
nutno řešit. Společnosti ČSAD, vedení okresních úřadů a obcí stupňovaly tlak na stát, aby v této situaci 
pomohl účelovými dotacemi zabránit likvidaci dalších spojů. Přes intervence, vedení státu a Ministerstvo 
dopravy ČR důrazně daly najevo, že dotační politika z minulosti bude postupně ustupovat a že je nutno 
v postupně zvyšující míře, pokud se bude trvat na zachování ztrátových spojů, zapojovat do této ztráty 
též města i obce. 

V roce 1994 byla úhrada dopravní ztráty v okrese Havlíčkův Brod řešena tak, že po schválení 
Okresním shromážděním byly první tři čtvrtletí ztráty hrazeny z finančních prostředků Okresního 
úřadu. Poslední čtvrtletí tohoto roku a jeho ztráty již musily krýt města a obce. Město Ledeč nad Sázavou 
hradilo ztrátu za toto čtvrtletí ve výši 53.470,- Kč, obce Ledečska pak asi 197.000,- Kč. Ztráty roku 1994 
byly podrobně sledovány po linkách a spojích a za ztrátový spoj byl klasifikován ten, kde tržba nedosa-
hovala částky 13,- Kč na 1 km. Tyto přehledy umožňovaly obcím vyvolávat jednání s dopravci - u nás 
ČSAD Bus a. s. Chrudim, ČSAD a. s. Pelhřimov, ČSAD a. s. Benešov - a spoje s minimálními tržbami 
ve shodě rušit. 

Pro rok 1995 je přijata Okresním shromážděním strategie, v poměru k daňovým příjmům bude 
autobusová ztráta hrazena ze 45 % Okresním úřadem a 55 % budou hradit města a obce. Zvyšuje se 
i výše ztrátového spoje na 14,80 Kč / 1 km. Přes další redukce spojů tyto ztráty na Ledečsku za rok 1995 
dosahují výše 2.206.497,- Kč. Z této částky hradil Okresní úřad 966.000,- Kč, Město Ledeč nad Sázavou 
398.627,- Kč a 17 obcí Ledečska pak 841.870,- Kč. Celookresní ztrátovost tak dosáhla částky cca 16 mil. 
korun. 

Letošní rok 1996 je opět ve znamení jiných přístupů a dále pak navyšující se limit ztrátovosti u ČSAD 
Bus Chrudim 17,40 Kč / 1 km, u ČSAD Benešov 18,50 Kč / 1 km, ČSAD Pelhřimov 19,40 Kč / 1 km. Dále 
pak platí, že Okresní úřad z vyčleněné celkové částky 8,3 mil. Kč bude hradit ztráty vznikající na základní 
dopravní obslužnosti území, která je definována tak, že občan musí mít zajištěn jeden spoj k lékaři a na 
úřady a pro školáky jeden spoj do školy a zpět. Ostatní spoje v případě, že jsou nerentabilní, jsou 
záležitostí smluvního ujednání mezi dopravcem - obcí nebo městem. Vyrovnávání ztrát pro spoje 
zaměstnanců do zaměstnání a snaha zainteresovat do této ztráty zaměstnavatele, je celookresně mizivá, 



a pokud se tak děje, je to formou smluvních spojů. Pro značné zatížení rozpočtů měst a obcí z titulu 
dopravní ztráty jsou vedena další jednání o odstranění těch nejztrátovějších spojů. Proto i letos dochází 
ke změnám ne však tak důležitým pro občana, protože tyto rušené spoje jsou vždy projednávány 
s příslušnými starosty obcí a dopravcem a jsou velice málo využívané. Velkým problémem jsou vratné 
spoje, které vesměs vykazují ztrátu, ale jiné řešení není, než že autobus se musí vrátit na výchozí polohu. 
Diskutovány jsou i menší autobusy, ale při podrobnějším zkoumání zjistíte, že i u nich je nákladovost 
na 1 km skoro stejná jako u tradičních autobusů. Malé autobusy zkouší Město Havlíčkův Brod v místní 
přepravě a již nyní je slyšet, že nejsou všelékem na řešení dopravy. 

Závěrem tohoto seznámení s problematikou dopravní obslužnosti musím konstatovat, že plánovaná 
ztráta v okrese Havlíčkův Brod má dosáhnout 20 mil. Kč a Město Ledeč nad Sázavou počítá pro rok 1996 
s navýšením dotace do autobusové přepravy na cca 600 tis. Kč. Jsem jenom rád, že zatím problematika 
železniční dopravy se dosud Města Ledeč nad Sázavou nedotkla. Z výše uvedeného musíte chápat, že 
výdaje do této záležitosti jsou nemalé a možná jdou na úkor opravy některé místní komunikace či vyššího 
příspěvku občanovi na likvidaci odpadů. Jaký bude vývoj, je těžké předvídat, ale kolik z té minulé 
přebujelé dopravy toho zbylo, se můžete přesvědčit z platných jízdních řádů k 2. 6. 1996, které v plné 
míře v Ledečských novinách zveřejňujeme. 

Karel Urban 
zástupce starosty 



200400 Vlašim-Ledeč nad Sázavou 
Přepravu zajišťuje : ČSAD Benešov a.s .Benešov,Červené vršky 578,stř.Vlašim,tel.0303/42911 

200480 Cechtice-Dolní Kralovice-Ledeč nad Sázavou 
Přepravu zajišťuje : ČSAD Benešov a.s..Benešov,Červené vršky 578,stř. Vlašim, tel.0303/42911 

600560 Ledeč n.Sázavou,Podolí-nám.-Leština u Světlé-Golčův Jeníkov 
Přepravu zajišťuje ^SAD BUS Chrudim a.s. 

!)SAD BUS Chrudim a.s. 
Chrudim, 
Chrudim, 

Na ostrově 177 , stř. Chotěboř, Sokolohradská 629, tel.0453/2211 ( spoje 1. 
Na ostrově 177 , stř. Ledeč n. Sáz., Koželská 679, tel.0452/2611 ( spoje 2-1 í2] 



600660 Ledeč-H.Brod-Chotěboř-Chrudim-Pardubice-Hr.Králové-Trutnov-Janské Lázně 

k spoje 13,12 nejedou od 1.7. do 1.9 .od 23.12 do 31.12. 
m na spoje navazuje v Tč 14 (Havlíčkův Brod,aut.st) linka 600650 spoj 50 do Ledče n.S. L _ , . . . 
NA LINCE PLATÍ TARIF ČSAD BUS CHRUDIM a.s - INFORMACE ZVEŘEJNĚNY VE VOZIDLE. Přednostně se přepravuji cestující do vzdálenéjšlch zastávek. Détske kočárky 
a velmi rozměrné předměty se nepřepravujl. . . . 
Na lince platí předplatní jízdenky pouze v useku LEDEČ n Sáz až HAVL.BROD a ze zastávky 2ĎÍREC n.D. do zastávky NASAVRKY 

600650 Ledeč n.S.,Podolí-nám-Pavlov-Světlá n.Sázavou-Havl.Brod,aut.st.-ČD 
Přepravu zajišfuje : ČSAD BUS Chrudim a.s^, Chrudim, Na ostrově 177 , stř. Ledeč n. Sáz., Koželská 679, tel.0452/2611 



350310 Humpolec-Zahrádka-.-Ledeč n.Sáz. 
Přepravu zajišfuje : ČSAD Pelhřimov a.s., Pelhňmov, SkrýSovská 1680,prov Humpotec, tel.0367/3141 

600110 Ždírec n.D.-Chotěboř-Havl.Brod-Světlá n.S.-Ledeč n.S.-Čáslav-Praha 
Přepravu zajišfuje : ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na 

ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na 
ostrově 177 , stř. Chotěboř, Sokolohradská 629, tel.0453/2211 ( spoje 1-9.14-16) 
ostrově 177 , stř. Ledeč n. Sáz., Koželská 679, tel.0452/2611 ( spoje 10-13) 



600590 Ledeč n.Sázavou,Podolí-nám.-Chřenovice-Bohdaneč-Zbraslavice 

pokračováni 
(1) spoj 9 jede od 17.7. do 6.8..od 25.12. do 31.12. k spoje 5.22 nejedou o hlavních Školních prázdninách 
m spoj 21 vyčká v Tč 2 (Ledeč n.Sázavou,nám.) na linku 600650 spoj 32 nejvýše 5 min. 
m spoj 16 vyčká v Tč 20 (Zbraslavice,žel.st.) na v lak 19211 nejvýše 15 min. 

600620 Ledeč n.S.,Podolí-nám-Bojiště-Trpišovice-Dolní Město-Světlá n.S.,nám-ČD 
Č S A D B U S C h r u d i m a . s . , C h r u d i m , N a o s t r o v ě 1 7 7 , s t ř . L e d e č n. S á z . , K o ž e l s k á 6 7 9 , t e l . 0 4 5 2 / 2 6 1 1 



600580 Kozlov 
Ledeč n.Sázavou,Podolí-nám. Číhošf 

Dobrovítov 
Přepravu zajišťuje : OSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim. Na ostrově 177 , stř. Ledeč n. Sáz., Koželská 679, tel.0452/2611 

600570 Ledeč n.Sázavou-Dolní Město-Lipnice n.Sáz.-Krásná Hora-Havlíčkův Brod 
Přepravu zajišťuje : ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, 

ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, 
Na ostrově 177 , stř. Havl. Brod, aut. 
Na ostrově 177 , stř. Ledeč n. Sáz. 

nádraží, tel.0451/22530 ( 
Koželská 679, tel.0452/26 

spoje 1,5J 
11 (spoje 

22-69) 
2-4,6-17) 



NOVA CERPACI STANICE 
Valnou část našich spoluobčanů 

jistě upoutalo rozsáhlé staveniště 
na jižním konci města, hned za au-
toservisem. Nebylo žádným ta-
jemstvím, že se jedná o novou, mo-
derní benzínovou čerpací stanici. 

Podle informací Otto Vopěnky ju-
niora, bude tato čerpací stanice po-
skytovat veškeré standardní služby, 
snad jen mycí linka bude zatím 
některým motoristům chybět. Do 
jednoho roku však bude k dispozici 
i tato služba a navíc se tu od příštího 
roku počítá se zavedením automa-
tu, tedy nepřetržitý provoz. Zatím se 
počítá s provozní dobou 6.00 -
20.00 hod. 

Jak rychle nyní postupují stavební 

práce, o to složitější byla všechna 
administrativní jednání, která zabra-
la více jak rok přípravy. Tempo, 
jakým stavba pokračuje, je i záslu-
hou stavebního dozoru ing. F. 
Matlacha, zemní práce zajišťuje 
firma pana Lebedy z Hradce 
u Ledče a vlastní stavbu zajišťuje 
firma MONTRAS z Dolní Březinky. 

Na závěr jsme si nechali nejdůle-
žitější informaci, že totiž první ben-
zín rakouské firmy ÓMV si budeme 
tankovat už od 1. července 1996! 
Věřím, že nemalé náklady na tak 
velkou stavbu se brzy vrátí a moto-
risté budou rádi využívat moderní 
zařízení čerpací stanice. 

O. K. 

SVÁTEK 
SVATÉHO JANA 

Podobně jako filipojakubské noci 
(psali jsme o ní v dubnovém čísle Le-
dečských novin), připisovala se ta-
juplná moc i noci svatojánské. Připo-
meňme si třeba rozmarnou komedii 
Williama Shakespeara "Sen noci svato-
jánské", kde se prolíná dvojí svět, svět 
lidí a svět skřítků a vil. Významnost to-
hoto dne bezpochyby souvisí s letním 
slunovratem, 21. června. Lidové pověry 
s ním související se však vztahují až 
k nejbližšímu významnému dni červno-
vých pořekadel, Janu Křtiteli, který je 
o tři dny později. 

Jan Křtitel vystupoval jako potulný 
kazatel, vyzýval hříšné, aby se káli. Zís-
kal mnoho následovníků, kteří se 
později stali Kristovými apoštoly. Jan 
byl uvržen do vězení, protože vytkl He-
rodovi, že se oženil se ženou svého brat-
ra. Díky ženské marnivosti byl Jan Křti-
tel popraven. 

Na oslavu vrcholu roku a slunečního 
svitu je zvykem pálit ohně na kopcích. 
Tradiční místa svatojánských ohňů bý-
vají často tam, kde se v dřívějších do-
bách pozorovalo slunce. A pokud Vám 
rozmar počasí neumožní toulat se kou-
zelnou svatojánskou nocí. vezměte do 
ruky stejně kouzelnou Karafiátovu 
knížku "Broučci". 

O K 

KAM ZMIZELI CHROUSTI? 
Před léty byl nejobávanějším nepří-

telem našich zahrádek a stromů chroust 
obecný. Jeho larvy otíraly kořínky 
rostlin a samotný brouk se pak živil lis-
tím stromů. Nejvíce se chrousti rojili 
v květnu a v červnu. V některých le-
tech se vyskytovala chroustů velká 
hejna. Tak tomu bylo například před 
sto lety, v roce 1896. Tehdy musela 
ledečská obec vyhlásit sběr chroustů 
a dokonce je vykupovat. Občané ode-
vzdali 23 983 litru chroustů. Dostali 
za ně zaplaceno 497 zlatých, 66 
krejcarů. Hodně jich bylo i před třice-
ti lety, kdy se hlavně v podvečer 
chrousti jen rojili. Dobře se vždy měly 
slepice, pro které byli chrousti po-
choutkou. Většinou se však zakopáva-
li do země. Práškováním ale chroust 
skoro vymizel. Dnes je jen málokdy 
vidět v podvečer létající chroust. 

Dnes ho nahradil další. ještě větší 
nepřítel zahrad - slimák. Tisíce jich za-
plnily všechny kout}- přírody. V noci vy-
rukují a ožírají vše, co jim chutná a je 
toho dostatek. Zahrádkáři jsou bezrad-
ní. Sbírají je, cde denně je možno jich po 
ránu na malé zahrádce nasbírat až 300 
kusů. Nepomáhají ani chemické 
prostředky a jiné rady, jak slimáka vy-
hubit. Slimáci tak zdatně nahradili 
chrousty. Snad jen listí stromů má od-
dych. 

F. P. 

Ledeč fandí motorizmu 
Automotoklub v Ledči nad Sázavou 

stále žije. Žije, i když nyní za klub závodí 
jen dva muži - oba se jmenují "Doležal", 
ale nejsou to bratři. Radim Doležal je syn 
ledečského motokrosového krále - Ja-
roslava Doležala, který nyní svému synovi 
dělá trenéra a na motorku sedne jen 
v rámci praktické ukázky výcviku stylu, 
a nebo pro pohlazení duše. 

Závodní jezdci v Ledči mohou své 
sportovní umění předvádět na závodech 
jen díky sponzoru "Doprava Lebeda", 
protože taková lepší motokrosová motor-
ka nyní stojí kolem 200 tisíc a co benzin, 
oblečení, pojištění atd.. 

Automotoklub v Ledči má 60 členů, 
přesto každoročně připravují jeden až dva 
motokrosové závody. A na závod je potře-
ba získat až 120 organizátorů - vždyť musí 
připravit trať tak, aby byla 100 % bezpeč-
ná, připravit parkoviště pro závodníky, 
připravit vše pro rozhodčí i diváky. 

Letošní první závod se blíží. Bude to 
"Uzemnípřebor USC Holice" a konat se 
bude 30. června 1996. 

Daniela Geherová 

MOTOKROS 
ÚZEMNÍ PŘEBOR 

VE TŘÍDÁCH 80 CCM 
("ŽÁCI", "NADĚJE") 

125 CCM A DO 500 CCM 
Pořádá AMK Ledeč nad Sázavou 

Trénink v 8.00 hod. 
Start ve 13.00 hod. 

30. ČERVNA 1996 
LEDEČ NAD SÁZAVOU 

MEZINÁRODNÍ 
OPERNÍ FESTIVAL 

SMETANOVA LITOMYŠL 
20. - 23. června 1996 
27. - 30. června 1996 

Bohatý program tohoto prestižní-
ho testivalu uspokojí i náročné 
posluchače a návštěvníky 
města Litomyšle. 
V případě nepříznivého počasí 
se program uskuteční v aukční 
hale, která byla k tomuto výraz-
ně upravena. 
Na výše uvedený festival bude 
20. - 22. září 1996 navazovat festi-
val "Mladá Smetanova Litomyšl". 
Pořadatelé Vás srdečně zvou 
k účasti a přejí bohatý umělecký 
zážitek. 
Prodej a rezervace vstupenek 
na tel. č. 0464/3397. 



KDO BYL SVATY MEDARD? SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Byl to biskup, kterí si vůbec neza-

sloužil, aby jeho jméno bylo vyslovová-
no po celé Evropě s tak velkými obava-
mi před deštěm. Byl to dobr áček, který 
odpouštěl darebákům, kteří vykrádali 
jeho vinice a vylup ováli jeho včeličky. 
A se stejným citem odpouštěl i divokým 
Hunům jejich pověstné zlé řádění 
v Evropě. 

Říká se, že zaprší-li na jeho svátek, 
budeme neodvratně moknout šest neděl, 
neboli 40 dní. Obavy zachvacují každé-
ho, neboť v tomto kritickém období 
každému jde o kůži. Zemědělec se stra-
chuje o půdu, sadařům jde o řádné vv-
zrání ovoce a všichni se svorně a jedno-
myslně chvějeme o slunné víkendy a ze-
jména o dovolenou, abx nám nevyprše-
la. 

Všichni nelibě ukazujeme na svatého 
Medarda, který vůbec zci to nemůže, 
prší-li na jeho svátek, a ještě méně, 
prší-li po něm 40 dní. 

Dešťová svatomedardská pověra 
byla zjištěna již před rokem 1500, za-
tímco gregoriánská oprava kalendáře 
byla provedena ciž kolem roku 1580. 
Učený papež Řehoř III. tenkrát vypustil 
Z kalendáře 10 dní a tím posunul 
všechny svátky a tudíž i svatého Medar-
da. Nepřipadá tedy ten obávaný 
dešťoplodný den na jiného svatého nebo 
svatou? Neodnáší to chudák svatý' Me-
dard za ně? Důvodně podezřelý z této 
sprškové viny by mohli být snad svatý 
Ferdinand nebo svatá Angela - 1. 
voršilka, ale jistě ne svatý' Medard, pří-
tel chudých a utiskovaných. Ale co jestli 
toho deštivého patrona a zatvrzelého vo-
do mi la už nic nenapraví, ani to, že jsme 
ho tak pěkně omyli, a bude dál provozovat 
svoje mokré řemeslo? Měl mu tenkrát 
papež Řehoř při jeho "přeložení" na jiný 
den pro jistotu také zkonfiskovat tu jeho 
zlopověstnou kápi! 

OK 

Slavnosti piva 
v Ledči nad Sázavou 
Už III. ročník Slavností piva se 

uskuteční na letním stadionu. 
Pořadatelé, Město Ledeč a oddíl 
kopané, TJ Kovofiniš, připravili 
bohatý celodenní program, 
v němž nebudou chybět slavná 
jména naší kopané, kulturní pro-
gram ozdobí imitátor Zdeněk 
lzer, jsou připraveny závody 
a soutěže pro děti. Součástí pro-
gramu jsou i trhy. A podle názvu 
akce nepřijdou zkrátka ani příz-
nivci pěnivého moku. Přední pi-
vovary tu budou prezentovat 
svůj sortiment. 

Srdečně Vás zveme na 
SLAVNOSTI PIVA^do Ledče 
nad Sázavou, 5. ČERVENCE 
1996. 

70. narozeniny 
30.6 . Pecha František, Z. Fibicha 684 

8 .7 . Špaček Josef, Partyzánská 625" 
75. narozeniny 
17.6. Lichtenberková Paraskieva, 

Stínadla 1046 
24. 6. Rozkošný Evžen, Obrvaň 21 
24. 6. Kopecký Otakar, Souboř 8 
25. 6. Kahancová Božena, Údolní 991 

2.1. Lepešková Marie, Hlaváčova 554 
12. 7. Vosyková Anna, Souboř 13 
80. narozeniny 
12.6. Kosinová Antonie, Vrbka č. 41 
20. 6. Pešková Marie, 5. května 1202 
10. 7. Urban Jaroslav, Na Rámech 576 
85. narozeniny 

6. 7. Pařízková Růžena, 5. května 1202 
91. narozeniny 12.6. Kuhlmannová Antonie, 

Havlíčkova 674 
93. narozeniny 
15.6. Tesařo vá Anna, Pod skalkou 1184 
ÚMRTÍ 18.5. MaršounJaroslav, 

Havlíčkova 624(1927) 
NAROZENÍ 

3 .5 . Radil Filip, Zahradní 1116 

Omlouváme se manželům Hořejšovým 
a Holcnerovým, v tiskárně došlo k omylu 

27. dubna 1996 byli oddáni: 
Jana Plachá, Ledeč n. S. 1043 
a Petr Holcner, Chotěboř 1344 
Markéta Husáková, Zahájí 23 
a Martin Hořejš, Ledeč 670 

Dne 23. 5. 1996 oslavila v Domě pečova-
telské služby v Ledči nad Sázavou p. MAŠI-
NOVÁ Anna krásné jubileum 93 let v plné 
duševní svěžesti. Je nejstarší obyvatelkou 
DPS. Milá paní Mašinová, přejeme Vám 
ještě jednou hodně pevného zdraví, aby Vás 
i nadále provázel Váš životní optimismus 
a prožila spolu s námi hodně krásných spo-
kojených let. 

Za kolektiv pečovatelské služby 
Marie Moravcová 

PROGRAM KINA 
ČERVENEC , .. ,. - =:; * - • , , , . 
LETNÍ PŘEHLÍDKA PREMIÉR ' J 

2 7. ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA 
16.00 h. Pohádka z produkce W. Disneye 
2. 7 BEZSTAROSTNÁ JÍZDA 

20,00'h. Nový barevný film USA 
4 . 7 . SABRINA 

20.00 h. Film s populárním H. Fordem 
v hlavní roli 

6 . 7 CEREMONIÁŘ 
20.00 h. Česká filmová komedie 

9 . 7 . FORREST G U M P 
20.00 h. Vtipná komedie o muži, který 

byl vším a u všeho 
11.7. SÍŤ 
20.00 h. Thriller 
13,7 JAKO ŠTVANÁ ZVĚŘ 
20.00 h. Premiéra barevného filmu 
16 7 NOVÁ KNIHA DŽUNGLÍ 
20.00 h. Dobrodružný příběh na motivy 

slavného románu R. Kiplinga 
18. 7. TOY STORY - PŘÍBĚH HRAČEK 
16.00 h. Z dílny W. Disneye 
20 7 NEBEZPEČNÉ MYŠLENKY 
20.00 h. Premiéra amerického filmu 
23 .7 . DVA V T O M 
20.00 h. Úspěšná filmová komedie 
25 7 NELÍTOSTNÝ SOUBOJ 
20.00 h. Nový americký film 
27 7. ŽOLDÁCI 
20.00 h. Akční film 
30 7 Z A C H R A Ň T E W I L L Y H O 2 
16.00 h. Willy se vrací a s ním báječná 
20.00 h. dobrodružství 

HORÁCKÉ DIVADLO 
V JIHLAVĚ 

JULIE UMÍRÁ KAŽDOU NOC 
v pátek 14. června 1996 

ODJEZD PRO PŘEDPLATITELE 
V 17.30 HOD. OD AGROBANKY 

Horácko zpívá a tančí 
ve Světlé na d Sázavou - nádvoří zámku 21. a 22. června 1996 
Program: 
Pátek 21. června 1996 

10.30 - výchovný koncert pro žáky ZŠ - kinosál 
20.00 - Zámecké nokturno 
Sobota 22. června 1996 

9.00 - 12.00 - jarmark lidových řemesel s ukázkami lidové výroby - náměstí 
9.00 - 10.30 - Roztančená ulice - propagační vystoupení souborů ve městě 

14.00 - průvod souborů od ZS Komenského ul. přes náměstí na nádvoří zámku 
14.30 - 15.00 - koncert dechové hudby za řízení F. Vlčka 
15.00 - Horácko zpívá a tančí - hlavní program 

Vstupné n a j den: 20,- Kč - dospělí; 10.- Kč - důchodci, invalidé, tělesně postižení, studenti, čle-
nové FOS ČR, majitelé Karty mládeže; 5,- Kč - děti 
Vstupné nav2 dny: 30,- Kč - dospělí; 20.- Kč - důchodci, invalidé, tělesně postižení, studenti, čle-
nové FOS ČR, majitelé Karty mládeže; 10,- Kč - děti 
V případě nepříznivého počasí se programy uskuteční v kinosále. 
Festival se hlásí k oslavám mezinárodního Dne hudby 96. 

A N T I K V A 
Provádí ve Vašem městě 
Ledči n. S. každé pondělí 

od 15 do 17 h. 
výkup starožitností v Domě 
dětí a mládeže na náměstí. 

Výkup zlomkového zlata. 
Poradenská služba zdarma. 

ANTIKVA 
Jungmanovo nám. 438 

Kutná Hora 

Jan BIBA- BROUŠENI NÁSTROJŮ 
Střítež 38, tel.: 0303/567 03 

257 68 Dolní Královice 
AKE pilové kotouče na lamino pro náročné 
SCHUMACHER pilové kotouče na lamino 

pro náročné 
GUHDO dřevoobráběcí a stopkové nástroje 

pro náročné 
FREUD dřevoobráběcí nástroje pro náročné 

STEHLE dřevoobráběcí nástroje 
LEITZ dřevoobráběcí nástroje pro náročné 

PILANA pilové kotouče s SK plátky na 
dřevo, frézy, zátkovníky, sukovníky, dlabací 

vrtáky, hoblovací nože na dřevo 
KARNED DĚČÍN frézy na dřevo s SK 

plátky, vrtáky a vrtací korunky do dřeva 
a betonu 


