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ČSAD BEZ DOTACÍ 
Od 1. 1. 1994 se z podniku ČSAD stala 

a. s. ČSAD BUS s jediným akcionářem - Fon-
dem národního majetku ČR a bez jakýchkoli 
dotací ze státního rozpočtu na rok 1994. Od-
povědnost za provoz autobusových linek tím 
byla přesunuta na samosprávu měst a obcí, 
kterým byl zvýšen příjem z výnosu daně ze 
závislé činnosti z loňských 40 na letošních 
50 %. Beztak napjaté rozpočty měst a obcí 
však neumožňují krýt výdaje na provoz ztrá-
tových autobusových linek. A. s. ČSAD BUS 
proto začala uvažovat o jejich zrušení. Z to-
hoto důvodu se dne 24. 3. 1994 sešlo v Hav-
líčkově Brodě mimořádné Okresní shromáž-
dění, které po projednání celé záležitosti při-
jalo návrh starosty H. Brodu ing. Holendy: 
Město Havl. Brod zaplatí a. s. ČSAD BUS ze 
svých prostředků za provoz autobusů v I. Q. 
1994 částku 2,5 mil. Kč a zahájí se zástupci 
ČSAD BUS jednání, jehož výsledkem by měl 
být jasný smluvní vztah. Jako kompenzaci 
těchto výdajů odsouhlasilo Okresní shromáž-
dění novou dotaci městu Havl. Brod na akce 
ekologického charakteru. -sv-

Jednotka intenzívní péče v nemocnici v Háji otevřena 
nostníků, tuto skutečnost pochopila a budování 
JIP podpořila finančními nebo věcnými dary. 
Na dokončení a vybavení JIP přispěli: 

Odboráři z KOVOFINIŠE, Sklárny Bohe-
mia ze Světlé n. S., firmy EKOL, GALATEK, 
INTEX, EST, Česká spořitelna, ZD Jedlá, 
pan Vacek z Opatovic, paní Brožová z pro-
dejny Spektrum, paní Mendlová z potravin 
na náměstí, pan Jan Sekot z drogerie, paní 
Wurmová z galanterie, humanitárním da-
rem pomohl Domov důchodců Smrčná. K za-
bezpečení chodu JIP byl zakoupen analyzá-
tor krevních plynů, na který přispělo město 
a okolní obce za významného přispění města 
Egg ze Švýcarska. MUDr. V. Kaniok 

JEDNOTKA INTENZÍVNÍ PÉČE byla 
vybudována v prostorách bývalých porodních 
sálů. Obsahuje celkem tři pokoje po třech lůž-
kách, tj. jeden pokoj hlavní a dva pokoje inter-
mediální péče. Nepřetržitý provoz JIP zabezpe-
čuji dva lékaři a to MUDr. Kaniok a MUDr. 
Kos, staniční sestra M. Egartová a pět zdravot-
ních sester, které se musely seznámit s obsluhou 
moderních přístrojů a svoji kvalifikaci pro práci 
na JIP si budou zvyšovat dalším studiem. Pra-
coviště JIP má dále dobrou podporu v nedávno 
dobudované laboratoři vedené ing. D. Duško-
vou. -sv-

Na horním snímku, pořízeném v den oficiál-
ního otevření nové JIP, jsou zachyceny zdra-
votní sestry M. Janáková, I. Vacková a V. Vrbo-
vá. Na vedlejším snímku vidíte členku kanto-
nální rady v Curychu a obecní rady v Eggu paní 
D. Fierzovou a tajemníka partnerské obce Egg 
ze Švýcarska pana K. Feursteina u moderního 
analyzátoru krevních plynů, na jehož zakoupení 
se obec Egg podílela částkou 204 tis. Kč. 

Dne 7. března 1994 byla na interním od-
dělení nemocnice v Háji otevřena nová jed-
notka intenzívní péče. Jde o pracoviště, které 
je moderně vybaveno a zabezpečí léčebnou 
péči o nejzávažnější akutní onemocnění 
a o stavy, které bezprostředně ohrožují život. 

Jednotka intenzívní péče je dalším krokem 
v plnění koncepce zdravotnictví na Ledečsku. 
Zabezpečí péči o akutně nemocné interního 
a příbuzného profilu ve spádovém území 
a nahradí tak dosavadní neodpovídající péči 
o nejzávažnější onemocnění, jako je infarkt 
myokardu, těžké poruchy srdečního rytmu 
a podobně. Nutnost zřízení takového praco-
viště vyplývala jednak z poměrně velké vzdá-

lenosti na jiná takto vybavená pracoviště 
a zároveň z nutnosti zabezpečit i nemocné, 
kteří byli hospitalizováni z různých důvodů 
v nemocnici v Háji, protože i běžné nemoc-
niční oddělení je vždy nahromaděním osob 
se zvýšeným rizikem těch nejzávažnějších 
zdravotních komplikací, rizikem předvída-
telného i nepředvídatelného ohrožení života. 
Značnou část těchto pacientů je možno za 
předpokladu existence moderně vybavené 
jednotky intenzívní péče úspěšně léčit, nebo 
alespoň provést veškerá dostupná opatření 
k záchraně jejich života. 

Chceme se s vděkem zmínit o tom, že značná 
část občanů, zejména z řad podnikatelů a živ-



Bude ledečský hrad zachráněn? 
Dominantou i symbolem našeho města 

je jeho hrad, který se vypíná vysoko na 
řekou. Jeho historie je úzce spjatá s his-
torií města. Hrad má tri smutná období 
své existence. 

Prvním byl zhoubný požár v roce 1879, 
po kterém se již nikdy nezaskvěl ve své 
původní kráse. Byl však po všech obtížích 
znovu opraven. Mimo zahradní křídlo 
s kaplí, jež pro své velké poškození již 
nebylo obnoveno. Budovy hradu byly po-
stupně opraveny a opatřeny novými stře-
chami. Naposledy dostala střechu věž 
hradu v roce 1885. Až do roku 1919 patřil 
hrad řádu zchudlých šlechtičen, založený 
Marií Terezií. Od tohoto roku přešel hrad 
do správy státu. 

K větším opravám došlo v roce 1929, 
kdy byly opraveny omítky v místech bez 
sgrafit a následně v letech 1937-38, kdy 
byl hrad uveden již do velmi dobrého sta-
vu. 

Druhým obdobím byl rok 1950. 
V tomto roce byl hrad ministerstvem ze-
mědělství přidělen Československým 
státním lesům, kterým patří dodnes. Hrad 
jim byl přidělen za podmínek, že budou 
objekt udržovat v dobrém stavu, veškeré 
adaptace vnitřní i vnější provádět jen po 
předchozím souhlasu státní památkové 
péče. Jaká však byla skutečnost, se může 
každý přesvědčit na vlastní oči i dnes. 
Lesy provedly nešetrnou vestavbu kance-
láří do prvního patra malého paláce. Při 
ní byly zničeny zbytky maleb uvnitř pa-
láce. Prováděly se i jiné zásahy na prvním 
nádvoří, kde bylo zazděno krásné rene-
sanční podloubí, nešetrně vsazena gará-
žová vrata, okna apod. Dodnes zástupci 
Čs. lesů tvrdí, že každý rok byly prová-
děny opravy střech, o čemž nesvědčí dnes 
již zcela havarijní stav omítek. Zato však 
nezapomínali vedoucí státních lesů věšet 

na věž hradu osvětlené hvězdy, prapory 
a mohutná hesla. Tato organizace měla 
ve své době jistě dostatek peněžních pro-
středků, za které by bylo možné hrad ale-
spoň udržovat v dobrém stavu. Svou vinu 
mají i bývalí činitelé MěstNV a ONV, kde 
v minulosti zasedali mnozí Ledečáci, ale 
svému městu se asi báli pomoci. Dokla-
dem toho je článek v Zemědělských no-
vinách z 2. září 1986, kdy nejmenovaný 
pracovník Cs. lesů sdělil redaktorce, citu-
ji: „Hrad patří pod správu státních lesů. 
Ta však chce do pěti let odtud odejít, pro-
tože nemůže hrad udržovat. Už tak se dají 
pokládat investice věnované na opravu 
střechy a komínu za zbytečné, protože 
jednou to všechno stejně spadne". 

Třetí období hradu nastalo v loňském 
roce. Lesy se přestěhovaly do nové bu-
dovy v Horní Ledči a hrad opustily. Ten 
začíná silně podléhat vlivu počasí i lid-
ských rukou. Části střech se propadají, 
omítky jdou valem dolů, jeden z vandalů 
si odnesl část měděného okapu a břidlici 
ze střechy na studni. Ohrožené je i podloží 
hradu a tarasu, který hrozí zřícením. 

I za těchto podmínek požádalo město 
o navrácení hradu. Lesy však odmítly hrad 
městu předat. Chtějí si najít svého kupce, 
hrad prodat a peníze užít pro svou potřebu. 
Po letech devastace to není ten nejlepší 
přístup k objektu hradu a k městu. Pro 
město by to byl sice danajský dar, ale 
přeci jen by při prodeji nebo nějakém vy-
užití hradu mohlo město uplatňovat své 
podmínky. 

Celý případ je zatím otevřen. Je třeba 
si jen přát, aby to netrvalo dlouho, aby se 
nevyplnila slova pracovníka lesů, že vše 
to jednou spadne. Sám si nedovedu město 
bez této dominanty představit. 

František Pleva 

Na snímcích Františka Plevy je zachycena 
hradní brána ze západní strany a druhé nádvoří 
ledečského hradu. 

Informační servis 

# Proměření úrovně signálu televizního 
vysílání Premiéry a ČT 2, které provedla 
Oblastní správa radiokomunikací, po-
tvrdilo domněnku, že příjem těchto pro-
gramů přes TPV Septouchov bude reali-
zovatelný až po překrytí našeho území do-
statečně silným signálem. 

# 1. novinová společnost Havl. Brod nabídla 
městu Ledči n. S. účast na výstavbě autobu-
sové čekárny za předpokladu, že v autobu-
sové čekárně bude umístěn stánek pro prodej 
novin a časopisů a vyrovnání finančního pří-
spěvku cca 100 tisíc Kč bude provedeno for-
mou dlouhodobého pronájmu. 

# Jako zástavu za půjčku z fondu život-
ního prostředí ČR na výstavbu ČOV na-
bízí město Ledeč n. S. se souhlasem MZ 
tři obytné domy č. p. 568-570; 645, 646 
a 1045-1047. MZ odsouhlasilo i přijetí 
podmínek smlouvy. 

# Kolektivní vyjednávání na rok 1994 v a. s. 
KOVOFINIŠ, o kterém jsme vás informovali 
v minulém vydání LN, dosud neskončilo, 
přestože se obě zúčastněné strany dohodly 
na návrhu zprostředkovatele z ministerstva 
PSV. 

# Městské zastupitelstvo v Ledči n. S. ne-
odsouhlasilo dne 22. 2. 1994 poskytnutí 
příspěvku na okresní vysílání rozhlasu po 
drátě a nesouhlasí ani s účastí města Ledče 
v a. s. ČSAD BUS, která vznikla z býva-
lého podniku ČSAD. Svého podílu akcií 
v této společnosti se město Ledeč vzdává 
ve prospěch ostatních obcí okresu. 

- sv-



Skautské vzpomínání a skutečnost 
Poslední skautské tábory v roce 1949 

se konaly již pod hlavičkou „lesnív bri-
gády" a podílel se na nich tehdejší ČSM 
v Jihlavě. Ten domluvil s lesní správou 
v Novohradských vrchách na jihu Čech, 
že tam skauti přijedou a budou sbírat 
lesní produkty. Díky tomu se také zor-
ganizoval „průzkum", který vyjel z Jih-
lavy a řada skautů z tehdejšího ledeč-
ského kraje hledala na Šumavě tábořiště. 
Pak někdy v červenci 1949 skauti vyra-
zili. 

Jelo se vlakem v osobním vagónu, při-
pojen byl nákladní vagón s materiálem 
a tábornickými potřebami. Jeli skauti 
a skautky z Ledče n. S., Světlé n. S. 
a Zrače n. S. Tábor si budovali u obce 
Pohoří na Šumavě, kde byla malá ves-
nička Jiřice. Světelští byli v nedaleké Ja-
nově Huti, Ledečáci u Jiřic a skautky 
v Jiřících. V táboře ledečských skautů 
byli i tři slovenští přátelé. Tábor probíhal 
dobře, nasbíralo se hodně borůvek, lesní 
závod se postaral o naší přepravu z ná-
draží v Nových Hradech a po skončení 
tábora nás pak vezli do Kaplice. Příroda 
a prostředí v nadmořské výšce kolem 
900 m n. m. bylo překrásné. Nejblíže 
nás byli takév skauti z Telče. 

Pohoří na Šumavě, tehdy Veliká obec, 
která měla kolem 1200 obyvatel, už byla 
vystěhovaná, ale žilo tam již několik no-
vých osadníků, byla tam pošta, fungoval 
krám a i v kostele se čas od času sloužila 
mše. V Jiřících však už bylo prázdno, 
jen asi dva domy byly ještě obyvatelné. 
Na půdě jednoho jsme našli ještě pa-
mátky po anglických zajatcích, kteří zde 
pracovali v lese za války. U Jiřic byl 
velký rybník, v něm spousta ryb. Pomalu 
a jistě se už tehdy začala střežit státní 
hranice. Chodili tam vojáci po dvojicích, 
ale jen asi čtyřikrát za den. A jak to bývá, 
mezi vojáky byl i jeden Slovák, dokonce 
vzdálený příbuzný našeho hosta z Hand-
lové. Silnice na rakousko-české hranici 
měla pouze jednoduchou závora a byl 
na ní vykopán příkop. Život tehdy tam 
byl pro nás zajímavý, hodně jsme viděli 

a zažili, dělali výlety a určitě jsme si 
užili hezké chvíle, na které rádi vzpomí-
náme. 

Avšak brzy po našem odchodu se hra-
nice uzavírala, natahovaly se dráty, 
a z celého území se stalo vojenské pás-
mo, kam už normální smrtelník neměl 
přístup. Ještě za nějaký čas se tam jeden 
z tehdejších skautů dostal už jako voják 
a ještě tam našel strážní věž, kterou jsme 
si postavili. 

A jak léta plynula - a bylo jich přes 
40 - se tento kout naší vlasti stal nedo-
stupným. A proto jakmile sem byl po-
volen přístup, neodolal jsem a jel jsem 
se tam v roce 1992 i 1993 podívat. Byl 
jsem nadšen přírodou a jejím stavem 
a mohu řící, že jsem ji vychutnal s větším 
požitkem než tehdy. Ale ostatní už bylo 
horši. Když jsem přijel do Jiřic, tak po 
vesnici nebyla ani stopa. Tedy ani hro-
mádka kamení, kus zdi, prostě vůbec nic. 
Ale byly tam opět skautské tábory, a to 
budějovický a na našem místě, nevěřil 
jsem svým očím, tábořili skauti ze Že-, 
nevy. Překvapení bylo oboustranné. Oni 
byli překvapeni tím, že před 43 lety už 
tam tábor byl a že u rybníka byla vesnice. 
Já byl naopak překvapen, že tady zase 
skauty nacházím. 

Ale Pohoří na Šumavě bylo opravdu 
tristním šokem. Kostel stál a stojí silou 
vůle, zatéká do něj. Z výstavné obce už 
jsou až na malé výjimky opravdu ruiny. 
Kdosi tam dal svíčky a jsou tam i nápisy 
na památku těch, co zde žili. Na zniče-
ném hřbitově jsem zastihl starší lidi od 
Mnichova, jak pracně zdvíhali povalený 
náhrobek svých předků. Dříve při všech 
výpadovkách z obce bylo plno domků, 
ted už nic a nic. Jen příroda a sem tam 
hromádka kamení a cihel. Před časem 
se uvažovalo i sv tím, že by se tu mohli 
usadit volyňští Čechové. Pouhé dva ki-
lometry odtud je rakouská obec Karlstift. 
Všude upravené domky, květiny 
v oknech, pensiony a rekreační střediska. 
Státní hranice z Gmúndu a Weitry do 
Lince se upravuje na širokou a pohodl-

nou silnici. A tak pocity z této cesty 
i vzpomínek byly smíšené. 

Tolik o jednom krásném koutu na jihu 
Čech, kde několik mladých lidí z tehdej-
šího ledečského okresu prožilo pěkné 
prázdniny roku 1949. 

Dr. M. Vostatek 
• • • 

Pokřik ledečských skautů: 

„ Cistou vodu, les a skály, 
které s naším mládím stály, 
chránit bude Old-skaut každý: 
skautem jednou - skautem navždy!" 

• • • 

ZE SKAUTSKÉ KLUBOVNY 
To bylo překvapení pro všechny, kteří 

přišli až ve stanovený čas - v 17.00 hodin, 
kdy se konala pravidelná schůzka 
Old-skautů. Klubovna byla plná dětí ze 
„školy v přírodě" , které spolu se svým 
učitelem přijaly pozvání do naší klubovny 
na hradě. Prohlížely si rukodělné práce 
Vlčat, Světlušek, junáků i skautek, pěk-
nou výzdobu knihovny, krásné řezbářské 
práce, zvláště totem i dřevěnou sošku in-
diána, kterou mohli občané města vídat 
nějaký čas za výkladem fotoateliéru, dře-
věná křesla vlastnoručně vyrobená a po-
krytá kůží. Zajímal je i osud staré středis-
kové vlajky, kterou jedinou se podařilo 
zachránit, když nám byl veškerý majetek 
zabaven - nejprve v roce 1950 svazáky 
a v září roku 1950 Pionýrskou organizací. 
Návštěva se změnila na hezkou společnou 
zábavu-, když jsme zpívali nejen některé 
z veselých skautských písniček, ale spo-
lečně i několik národních, mezi nimiž ne-
chyběla ani písnička z Chodska. Kratičké 
nahlédnutí do historie hradu si mohly děti 
poslechnout již při vstupu do hlavní brá-
ny, když před tím zvolily výstup starou 
cestou, které daly přednost před pohodl-
ným schodištěm. Inu, romantika děti stále 
láká. 

Kéž by jí dávaly přednost před bruta-
litou a násilím, kterého je plno ve sdělo-
vacích prostředcích- televizi, kinech o vi-
deokazetách ani nemluvě. 

Pamětníky staré Ledče bych ještě rád 
upozornil, že se nám s pomocí Státního 
oblastního archívu na Křivoklátě podařilo 
získat zajímavé podrobnosti o záslužné 
a obětavé práci PhMr, Karla Nebeského, 
lékárníka od „Černého orla" v Ledči a za-
kladatele chlapeckého kmene Junáka 
v Ledči z pětačtyňcátého roku. Jmeno-
vaný bratr se po odchodu z Ledče věnoval 
studiu archívních pramenů k dějinám Kři-
voklátská, vypracoval řadu odborných 
studií. Ale o tom až s těmi, kdo využijí 
našeho pozvání a přijdou do klubovny. 
Pozvánka bude uveřejněna v naší skříňce 
u mostu - předběžně můžeme stanovit da-
tum na 7. 4. 1994 v 17.00 hodin. Bude 
i příležitost nahlédnout do kronik. 

Za Old-skauty S. K. 



Příroda kolem nás - Srnčí 
V dnešním povídání se seznámíme s jed-

ním z nejznámějších druhů naší fauny, se 
srnčí zvěří. Srnčí je z hlediska myslivec-
kého zvěří nejdůležitější. 

Tato zvěř, zoologickým názvem srnec 
obecný, se řadí v živočišné soustavě mezi 
savce řádu sudokopytníci, přežvýkavci 
- čeleď jelenovití. V Evropě se nacházejí 
kosterní zbytky této zvěře již od počátku 
doby ledové. V současné době žije srnčí 
v celé Evropě. U nás je rozšířena od hor-
ských pásem - poloh zhruba po stromovou 
hranici, až po nížinné lužní lesy. Nejvíce 
se vyskytuje tam, kde se střídají lesy se 
zemědělskou půdou. Srnčí nežije v párech, 
ale srnec v době říje pokládá několik srn. 
Říje - doba páření začíná v druhé polo-
vině července a trvá zhruba měsíc. Ještě 
před započetím říje si silní srnci značkují 
svoje úseky, které si úzkostlivě střeží 
a tvrdě odhánějí soky a slabší srnce. 

Myslivci ještě před říjí provádějí pra-
videlný odstřel slabších kusů. Srna klade 
asi za 40 týdnů jedno, častěji dvě červeně 
zbarvená, bíle kropenatá mláďata. Zají-
mavostí u této zvěře je takzvaná utajená 
březivost. Vajíčko po oplodnění zůstává 
v klidu v děloze až do listopadu a potom 
se začne rychleji vyvíjet. Dalším zajíma-
vým jevem je to, že se srncům začínají 
parůžky vyvíjet v době největšího strádá-
ní- v zimě. Paroží poměrně rychle na-
růstá a je obaleno srstnatou pokožkou - lí-
čím, které srnec otlouká koncem března 
až v dubnu o různé stromky a keře. Pa-
růžky zdobí pouze hlavu srnce a podle 
tvaru rozeznáváme paličkáře, špičáky, 
vidláky a šesteráky, v ojedinělých přípa-
dech i osmeráky. Pokud se jedná o nepra-
videlné srnce, je to dáno větším počtem 
výsad na té které lodyze. Pak jde např. 
o nepravidelného šesteráka, osmeráka 
apod. To jsou skutečně výjimky. Dojde-li 
k poranění pohlavních orgánů, naroste 
srnci místo paroží takzvaná paruka, kte-
rou neshazuje. Jinak srnci „ shazují" pa-
roží na podzim každým rokem. 

Srnčí zvěř se dvakrát za rokpřebarvuje. 
V letních měsících je barva srsti rezavě 
hnědá a v zimě pak šedá. Tato zimní srst 
je zajímavá tím, že je velmi hustá a po-
měrně dlouhá. Jsou to vlastně jakési tru-
bičky a dokonale chrání zvěř před zimní 
nepohodou. Srnčí je velmi přizpůsobivá 
svému okolí. Vídáme ji často v těsném sou-
sedství i velmi rušných zástaveb. Tato zvěř 
je velmi citlivá na různá onemocnění, 
hlavně parazitální. Doslova ji decimuje 
plicní strongiloza, velkým nebezpečím 
udušení je střeček hltanový, dále střeček 
podkožní, několik druhů oblých červů' 
v trávicím traktu. Velký podíl na ztrátách 
zvláště mláďat mají současné sklízicí pro-
středky píce v zemědělství. Ročně takto 
zahyne velké množství mláďat. Plašící 
prostředky jsou naprosto neúčinné. 

Zhruba před dvaceti lety se váha od-
lovených kusů pohybovala nad 15 kg. 
V současné době je váhový průměr daleko 
nižší. Velký podíl na zdravotním stavu 
zvěře má řepka. Tato plodina přináší ze-
mědělcům značné příjmy, ale pro srnčí 
znamená ohromné nebezpečí. Obsahuje 
látky, které způsobují zvěři ničivé průjmy, 
někteří jedinci oslepnou a nakonec hynou. 
Takto oslabené kusy snadno podléhají 
různým nákazám. Vzhledem k tomu, že již 
několik let jsou velmi mírné zimy, nedo-
chází u srnčí k přirozené selekci. Slabí 
jedinci přežívají, účastní se říje a z tako-
vého spojení vzniká nekvalitní potomstvo. 
Je to koloběh, který se každý rok opakuje. 

V případě řepky jde skutečně o velké 
nebezpečí. O tom, že tato plodina je velmi 
škodlivá, bylo napsáno mnoho odborných 
pojednání, ale to situaci neřeší. Pokud se 
tímto stavem nebudou zabývat v co nej-
kratší době kompetentní instituce, může 
dojít v některých lokalitách kpostupné de-
generaci a likvidaci této zvěře.* Myslivci 
svými možnostmi na řešení vzniklé situace 
už nestačí. 

Jan Fulín 

Co je to „IVANČENA"? 
(Zastavíte se někdy u skautské vývěsky 
u mostu?) 

Na horském hřebenu IVANCENA, táh-
noucím se od Lysé hory až k Frýdlantu, 
stojí uprostřed horské doliny, viditelná ze 
všech stran, prostá kamenná mohyla. Je 
to jediný památník skautského vůdce 
Vládi Cernáka a roverů Vládi Pecha, Oty 
Kleina, Milana Rottera a Quido Němce, 
kteří byli 24. dubna 1945 popraveni ně-
meckými fašisty. 

Je paradoxní, že po létech už nebyli 
hrdiny. Byli to skauti a to někomu vadilo, 
protože skauting byl u nás potlačen - i ná-

rod měl zapomenout na skautské oběti 
i hrdiny. Ale co SVĚDOMÍ? To také? 

Mohyla roste z rukou procházejících. 
Jsou zde kameny z odlehlých koutů naší 
republiky, z And, Kordiller, Himálaje, 
Austrálie, Kavkazu, ale je tu i kámen z Mě-
síce, který z Ameriky poslal kosmonaut 
Neil Armstrong-Orlí skaut a první člověk, 
který stanul na Měsíci. A je tam i kámén 
od nás, z Ledče, který tam donesli naši 
skauti při vzpomínkové výpravě. 

Dnes už tam nehlídají příslušníci STB, 
kteří za účast slibovali „ 3 roky natvrdo "... 

Old-skauti 

P & V 
M A R K E T 

OKENNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE 
v široké paletě barevných odstínů 

VÝHODY: 
• ochrana zařízení Vašeho bytu 

před účinky slunečních paprsků 
• dlouhodobá životnost 
• snadná obsluha 
• odpadá praní závěsů 
• krátké dodací lhůty 
• záruka 24 měsíců 
• poradenská služba včetně 

zaměření zdarma 
I cena 420 Kč/m2 

| včetně montáže a DPH 

OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁ: 

P&V MARKET - výroba AI žaluzií 
Husovo nám. 45,588 13 POLNÁ 
tel. 066/941379, fax: 066/9415 74 

HRAČKY SPORT - INA 
H u s o v o nám. 3, 

Ledeč n a d Sázavou 
nabíz í 

DĚTSKÉ KOČÁRKY 
Z DOVOZU 

MARCO 
za velmi výhodné 

ceny 

PROVÁDÍME POKLÁDÁNÍ 
PODLAHOVÝCH KRYTIN 

Z VAŠICH I NAŠICH 
MATERIÁLŮ 

ADRESA: 
PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE 

Miroslav SCHON 
Sázavská 580 

582 91 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 

MUDr. Jaroslava HORÁKOVÁ 
oznamuje zahájení provozu 

SOUKROMÉ INTERNÍ AMBULANCE 
v domě č. 58 na Husově náměstí 

v Ledči n. S., tel. 0452/31 87 

ORDINAČNÍ HODINY: 
St 13.00 - 17.00 
Čt 8.00 - 12.00 

Pracuje jako smluvní lékařka 
Všeobecné zdravotní pojišťovny 

a několika zaměstnaneckých pojišťoven 



70. NAROZENINY 
19. 4. Jaroslava Kohoutová, 

Ledeč n. S., Zahrádecká 905 
20. 4. Libuše Lišková, Ledeč n. S., 

Na Pláckách 431 
28. 4. Jaroslav Dobrý, Ledeč n. S., 

Koželská 210 
30. 4. Jan Minář, Ledeč n. S., 

Zahradní 931 
30. 4. Věra Fialová, Ledeč n. S., 

Z. Fibicha 782 
1. 5. Bohuslav Vohlmut, Souboř 6 

75. NAROZENINY 
3. 5. Růžena Kočová, Ledeč n. S., 

Hlaváčova 554 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
80. NAROZENINY 
19. 4. Antonín Jandejsek, Ledeč n. S., 

Růžová 113 

85. NAROZENINY 
27. 4. Jaroslav Zenger, Ledeč n. S., 

Pivovarská 122 

91. NAROZENINY 
5. 3. Anna Radikovská, Ledeč n. S., 

Hůrka 244 
- m ú -

Sokolské slety 
Připravujeme se na XII. všesokolský 

slet, který proběhne v Praze ve dnech 1. 
až 6. července 1994. Hlavními sletovými 
dny jsou 5. a 6. červenec. 

XII. sletu předcházelo už tedy sletů je-
denáct. První slet se konal 20 let po za-
ložení Sokola v roce 1882. Jeho průběh 
řídil sám zakladatel a první sokolský ná-
čelník Miroslav Tyrš a cvičilo na něm 
pouze 720 mužů. Další slety se konaly 
vždy po šesti letech (kromě období váleč-
ných) a každý následující probíhal také 
za mnohem větší účasti cvičenců. Jak So-
kol mohutněl a rozšířil se po celém čes-
kém venkově, sílily a mohutněly všechny 
další slety. 

Nejslavnějšími sokolskými slety byly 
X. všesokolský slet v roce 1938 a XI. vše-
sokolský slet v roce 1948. X. slet se konal 
v době velmi politicky vypjaté. Slety se 
stávaly součástí historie našeho národa. 
Tehdy byl každý patnáctý občan repub-
liky sokolem. 

Hlavní sletové dny památného čer-
vence 1938 předčily všechna očekávání. 
Sokolská kázeň byla na takové výši, že* 
se mohlo přistoupit ke dvěma smělým ex-
perimentům. Při prostných mužů vystou-
pil dvojnásobný počet cvičenců, a to 29 
tisíc, kteří cvičili na značkách i mezi nimi. 
Druhým odvážným experimentem byl rej 

A T s i j d o u . . . 
Po 19. ligovém kole figuruje na posled-

ním místě tabulky kdysi slavný fotbalový 
tým DUKLA Praha se ziskem pouhých 
tří bodů. Mnohonásobný mistr republiky 
a úspěšný účastník evropských pohárů 
prožívá v současnosti neuvěřitelnou krizi. 
Za poslední čtyři roky Duklu opustilo cel-
kem 44 hráčů, vystřídalo se několik tre-
nérů a kdysi hlavní dodavatel hráčů pro 
reprezentaci má dnes problémy s hráč-
skou lavičkou a bojuje o holou existenci. 
Mluví se o možné fúzi s jinými subjekty 
i o možné likvidaci oddílu. Příčiny tohoto 
stavu lze hledat ve změněné politické si-
tuaci, ve zrušení monopolního postavení 
vojenského týmu, ale hlavně ve špatné 
personální práci manažerů, kteří pro ne-
konečné dohady o další koncepci oddílu 
zapomněli na to hlavní: udržet si hráče 
schopné pro ligové klání. Výsledkem 
krátkozrakého postoje AŤ SI JDOU jsou 
tři ligové body za tři remízy a nula v ko-
lonce výhry! 

Při privatizaci a reorganizaci kdysi mo-
nopolního a dodnes největšího ledečského 
podniku nesoucího název KO VOFINIŠ se 
při provádění personální politiky a orga-
nizačních změn použilo několikrát spor-
tovní terminologie. Mluvilo se zde o „žlu-
tých kartách", o „propoceném tričku" 
a „vstřelených gólech", o šampiónech 
a divizích. Stejně jako v pražské Dukle 
převládl i v ledečském KOVOFINIŠI 
postoj AŤ SI JDOU. 

Jako první museli odejít ti, kteří proje-
vili v počátcích ekonomické reformy pod-
nikatelského ducha a jejichž návrhy na 
spolupráci s podnikem byly zamítnuty. 
Tak vznikly postupně společnosti GALA-
TEK a AQUACOMP. Změny ve vedení 

třiceti tisíc žen. Byl to až dodnes nejvyšší 
počet cvičenek vystupujících současně na 
ploše stadionu. Při sletu se konaly závody 
Mezinárodní tělocvičné federace jako 
mistrovství světa. Zvítězila v nich tehdy 
naše družstva mužů i žen. O cvičení byl 
takový zájem, že sletu se mohli jako cvi-
čenci zúčastnit jen ti sokolové, kteří prošli 
úspěšně přísnými zkouškami. Sletové dny 
žactva, dorostu a členstva se konaly úplně 
odděleně, vždy několik dní. Ve sletovém 
průvodu členstva pochodovalo šedesát ti-
síc mužů a žen ve slavnostních krojích. 
Desátý slet ukázal důrazně význam sokol-
stva pro náš národní život a pro ochranu 
demokracie. 

XI. všesokolský slet v roce 1948 byl 
posledním sletem při nástupu diktatury 
v naší zemi. Byl však stejně mohutný jako 
X. slet, ale ve zcela jiné atmosféře poli-
tické. Během sletu se velmi často proje-
vovalo opravdové smýšlení národa. XI. 
slet se stal rozloučením se Sokolem na 
dobu, jejíž délku nebylo tehdy možno od-
hadnout. Tento slet udržoval vzpomínky 
v myslích pamětníků a víru ve všechno, 
k čemu nás Sokol vedl, a víru v konečné 
vítězství hodnot, ke kterým nás vychová-
val. 

XII. všesokolský slet chce navázat na 
nejlepší sletové tradice a ukázat za velmi 
těžkých podmínek životaschopnost sokol-
ských ideálů. 

Stanislav Matějek 

podniku, reorganizace, divizionální uspo-
řádání, místní lustrování a hon na čaro-
dějnice vyvolaly odchody dalších před-
ních pracovníků do podnikatelské sféry. 
Vznikají firmy HARD a GLOST. Násle-
dovali je ti, kteří našli a nebo naopak ne-
našli pochopení ředitele KOVOFINIŠE 
při privatizaci státního podniku na akcio-
vou společnost, tak vznikly firmy EST 
a RALCO na jedné straně a společnosti 
LECOM a EKOL na straně druhé. Ne-
funkčnost divizionálního uspořádání, se-
bevražedná investiční politika a samolibé 
počínání vrcholového vedení zapříčinily 
následně odchody dalších pracovníků. 
Vznikají firmy DATEL, GANES, VYSO-
ČINA, KO VOLÁK a jako poslední v řadě 
společnost WATEK. Do výše uvedených 
společností odcházejí další a další pracov-
níci z KOVOFINIŠE, který po poslední 
reorganizaci má již méně jak tisíc zaměst-
nanců. Technické kanceláře, odbyt, vý-
zkum a vývoj jsou doslova zdevastovány 
a mají stejné problémy s „lavičkou" jako 
vzpomínaná Dukla. Varovné hlasy odbo-
rových předáků, dozorčí rady i jednotli-
vých členů vedení byly odmítány nebo zá-
měrně zlehčovány. Přitom z vlastní zku-
šenosti mohu potvrdit, že trvalo mnohdy 
2 - 3 roky, než nově přijatý absolvent ve 
funkci projektanta či konstruktéra začal 
pracovat samostatně, pokud vůbec tak 
dlouho u této práce vydržel, že hodnotu 
hotových specialistů bylo možno ocenit 
milionovými částkami a že brány KOVO-
FINIŠE opustily v posledních 4 letech ta-
kových lidí stovky. Ne všichni šli za vi-
dinou podnikání, za vidinou vyšších vý-
dělků, ne všem se odcházelo lehJko. Stejně 
jako v pražské Dukle je příčinou sou-
časné krize a. s. KO VOFINIŠ krátko-
zraký postoj AŤ SI JDOU. 

Stanislav Vrba 

Nově vzniklá firma 
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ - EFEKT s. r. o. 
nabízí zajímavá pracovní místa 
s atraktivní mzdou ve stavebnictví 
v oborech: 

• zedník 
• tesař 
• truhlář 
• obkladač 

a další příbuzné stavební profese 

Podle dohody lze zajistit 
i rekvalifikaci. 

Firma zajišťuje práce v regionu 
Ledče n. S. a Havl. Brodu. 

Bližší informace: 
L. Musil - tel. 0452/451 (461), linka 805 
F. Fialka -tel. 0452/451 (461), linka 280 

Kosmetický salon PETRA 
si Vás dovoluje pozvat do svých 

nově otevřených prostor 
na Husově náměstí v Ledčin. S., 
kde Vám v příjemném prostředí 
(pasáž prodejny Speciál Nava) 

nabízí 

kompletní ošetření Vaší pleti 
s možností výběru širokého 

sortimentu značkové kosmetiky 

PROVOZNÍ DOBA: 
denrjě od 10.00 do 17.00 

nepřet rž i té 

Tel.: 0 4 5 2 / 3 1 7 9 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU 

Petra NEŠPOROVÁ 
kvalifikovaná kosmetička 



LEDECSKE POHLEDNICE 

Pohlednice Ledče tištěná tříbarevným knih-
tiskem z roku 1903. Tiskárna není známa. Dívka 
v modrém drží dva červené vějíře. V levém vě-
jíři je pohled ze skal Šeptouchova na město 
a v pravém pohled na náměstí od jeho východní 
strany. Pohlednici vydal svým nákladem ob-
chodník s obilím I. Weiner. Právě na pohledu 
je zachycen jeho obchod v popředí. Dnes je to 
dům p. Soldáta. Pohlednice je čistá, neproběhla 
poštovním stykem. 

František Pleva 

Program kina 
KVĚTEN 1994 
1.5. 

(18.00 
(20.00 
4. 5. 

(20.00 
5. 5. 
(20.00 
6. 5. 

(16.00 
7. 5. 

(20.00 
8. 5. 

(18.00 
9. 5. 

(20.00 
11.5. 
(18.00 
(20.00 
12. 5. 
(18.00 
(20.00 
14. 5. 
(18.00 
15. 5. 
(20.00 
18. 5. 
(20.00 
20. 5. 
(20.00 
21.5. 
(20.00 
22. 5. 
(20.00 
23. 5. 
(20.00 
25. 5. 
(20.00 
26. 5. 
(20.00 
28. 5. 
(20.00 
29. 5. 
(18.00 
31.5, 
(18.00 
(20.00 

VESMIRNE KOMANDO (P) 
Další z amerických akčních 
filmů s A. Schwarzeneggerem 
ŠAKALÍ LÉTA - č. film (P) 
M. Dejdar & rokenrol. 
ŠAKALÍ LÉTA - č. film (P) 
M, Dejdar & rokenrol. 
BÉĎA A MÉĎA 
Nový kreslený film. 
NEBE A ZEMĚ - film USA (P) 
Příběh krásné Lely. 
NEBE A ZEMĚ - film .USA (P) 
Příběh krásné Lely. 
DEMOLITION MAN (P) 
S. Sfallone coby policajt. 
SUPER MARIO BROS (P) 
Sci-fi příběh USA, 
odvozený z videoher. 
BEETHOVEN 2 - film USA 
Další díl rodinné komedie 
se slavným bernardýnem. 
BLÁZNIVÁ SPOLUBYDLÍCÍ 
Komedie pro celou rodinu. 
BLÁZNIVÁ SPOLUBYDLÍCÍ 
Komedie pro celou rodinu. 
ČAS POMSTY - film USA (P) 
Dobrodružný film z pouště 
AKUMULÁTOR 1 (P) 
Český film J. Svěráka. 
AKUMULÁTOR 1 (P) 
Český film J. Svěráka. 
VEKSLÁK II (P) 
Česká film. komedie. 
VEKSLÁK II (P) 
Česká film. komedie. 
KOKOŠKY NA SNĚHU 
Film. komedie USA. 
DŮM DUCHŮ (P) 
Koprodukce SRN-Dánsko-USA 
TOMBSTONE (P) 
Filmový western. 
TOMBSTONE (P) 
Filmový western. 
FATÁLNÍ INSTINKT (P) 
Filmová veselohra 
po vzoru Bláznivé střely. 

Změna programu vyhrazena. - v p -

70 let kopané v Ledči nad Sázavou 

JARNÍ ZAPASY „A" MUŽSTVA 
Utkání na domácím hřišti jsou hraná vždy 
v neděli, začátek v 17.00 hodin. 

24. 4. KF Ledeč n.S. - Skuteč 
8. 5. KF Ledeč n.S. - Polička 

22. 5. KF Ledeč n.S. - Kostelec 
5. 6. KF Ledeč n.S. - Světlá 

19. 6. KF Ledeč n.S. - Litomyšl 
Oddíl kopané se těší na Vaši účast. 

V roce 1994 oslaví ledečská kopaná vý-
znamné výročí, od založení fotbalového 
oddílu uběhne právě 70 let. Chtěl bych 
všem, kteří se svou měrou podíleli na čin-
nosti tohoto oddílu, co nejúpřímněji po-
děkovat a popřát divákům na našich utká-
ních co možná nejpříjemnější sportovní 
zážitky a výhry fotbalistům Ledče ve 
všech kategoriích. 

V ročníku 1993-4 má v soutěžích oddíl 
kopané 6 družstev (benjamínky, mladší 
a starší žáky, mladší dorost a dvě družstva 
dospělých). Pro další období oddíl uva-
žuje o zřízení družstva staršího dorostu. 
Chloubou oddílu v soutěžním ročníku 
1993-4 jsou mládežnická družstva. Vý-
borné výsledky v podzimní části soutěže 
zaznamenali hlavně mladší žáci, vedení 
panem Hoskovcem a panem Pečou, 
i starší žáci, vedení panem Koubou a Mi-
lichovským. Obě tato družstva skončila 
v tabulce krajské soutěže svorně na dru-
hých místech. Benjamínci, vedení pány 
Dušátkem, Červenkou, Novákem a mlad-
ší dorostenci, vedení panem Procházkou, 
dosahují střídavých výsledků. 

Týdně tráví na sportovištích našeho od-
dílu téměř osm hodin asi 100 dětí, které 
si tak zvyšují svoji tělesnou kondici, zís-
kávají zodpovědnost vůči kolektivu a po-
znávají krásu nejpopulárnějšího sportu -
kopané. Mrzí nás, že někteří rodiče nedo-
ceňují naši starost a péči o jejich děti a be-
rou tuto skutečnost jako samozřejmost. 
Díky rodinným povinnostem nezůročí 
pak děti svoji týdenní přípravu na víken-
dových utkáních. Takový přístup rodičů 
není ani výchovný, ani odpovědný vůči 
oddílu kopané. Fotbalový výbor vidí 
právě v mládežnických oddílech svoji bu-
doucnost. Nejlepší motivací pro děti jsou 
dobré výsledky a kvalitní hra mužů, neboť 
v hráčích vidí svoje místní vzory. 

Tato práce závisí na trenérech družstev 
mužů, pánech Kafkovi, Habáskovi a sa-
mozřejmě také na přístupu všech hráčů. 
Cíl pro sezonu 1994 je jasný. Udržet pro 
Ledeč I. A třídu východočeského regionu. 
Je nutné poděkovat všem obětavým li-
dem, kteří se ve svém volném čase starají 
o chod fotbalového oddílu. Je to práce 
mravenčí a na jejím konci nejsou vždy 
jen ty nejlepší výsledky. 

Bez finanční pomoci sponzorů si 
dnešní fotbal už ani nelze představit. Nej-
větší měrou se na finanční pomoci po-
dílejí: Městský úřad v Ledči n. S. a KO-
VOFINIŠ a. s. Oddíl samozřejmě dě-
kuje i všem ostatním sponzorům, a to 
firmě ELKOMPLEX, WAP, OVEX, 
CASSO, VÍTAL, restauraci CEN-
TRÁL, restauraci U NÁDRAŽÍ pana 
Bačkovského, Komerční bance a. s., po-
travinám KL pana Lebedy, Lesní spo-
lečnosti, firmám MIPAS, STAVO-
UNIE, JAS, SOU strojír. a hlavnímu 
výboru TJ. Předpokládáme, že i ostatní 
firmy pomohou zachovat fotbalový oddíl 
alespoň na současných podmínkách, 
vždyť fotbal v Ledči je hlavním sportem, 
přináší lidovou zábavu pro občany města 
a okolí. Průměrná návštěvnost je 300 lidí 
na zápasech A družstva. 

Při oslavě 70. výročí fotbalu v Ledči 
počítá výbor oddílu kopané v letních mě-
sících se slavnostním zasedáním za účasti 
hráčů a funkcionářů všech generací a při-
praví jedno utkání s atraktivním soupe-
řem. Přál bych si, aby to bylo výročí dů-
stojné, odpovídající tradicím a popularitě 
kopané v našem městě. 

ing. Josef Anděl 
předseda oddílu 
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