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Padesátileté výročí ukončení druhé 
světové války oslavilo naše městopietním 
aktem u pomníku pod Septouchovem 
a kulturním programem na Husově ná-
městí. Z této významné události přináší-
me projev starosty města, pana Jana 
Hálka. 

Vážení občané, 
uplynulá doba poznamenala negativně 

náš vztah k historickým okamžikům z mi-
nulosti naší republiky. Jsme skeptičtí 

a zdráhaví, máme-li projevit svůj vztah 
k nim. Nelze se tomu divit. Desetiletí ko-
munistické totality s její ideologií a praxí, 
kdy se historie přetvářela k jejímu obrazu, 
degradovala připomínku minulých dějů 
na účelové rituály sloužící totalitní moci 
k ovládání lidí. 

Skepse ve vztahu k historickým výročím 
a jejich oslavám, která se usídlila v našich 
myslích, by nám ale neměla zabránit vidět 
za historií konkrétní lidi z iriasa a krve. 
Filozof Milan Šimečka výstižně pojmeno-
vává postavení člověka jako jedince ve 
světovém dění, když mluví o malých ději-
nách každého člověka, které jsou součástí 
takzvaných velkých dějin. Právě tato filo-
zofie mě vedla, když jsem Městské radě 
předkládal návrh připomenout si 50 let od 
konce 2. světové války zde u tohoto neoká-
zalého památníku. 

Války jsou, bohužel, součástí existence 
lidského společenství. I dnes je evropský 
kontinent dějištěm války, jejíž konec se 
zdá být v nedohlednu. Proč lidé válčí? 
Tuto otázku si klademe neustále. Je příz-
načné, že odpověď ukazuje vždy na pro-
tivníka a téměř nikdy do vlastních řad. 
Útočník vždy za příčinu své válečné akti-
vity označí její oběť. Odůvodnění zlého 
počínání nese vždy háv vznešených slov 
o vlasti, národu, ano i o svobodě. Do vá-
lečné vřavy pak odcházejí obyčejní lidé. 
Mocní světa je svým rozhodnutím vv-
trhnou z každodennosti jejich malých 
dějin, aby z nich udělali mnohdy nechtěné 
aktéiy dějin velkých. 

Buďme však spravedliví k těm moc-
ným. Není na škodu podívat se na jejich 
vzestup odkudsi z neznáma k vrcholům 
moci. To se nedělo, neděje a nebude dít 
v jakémsi vzduchoprázdnu. Jejich cesta 
vzhůru byla, je a vždy bude možná i díky 
podpoře či lhostejnosti těch, kteří jakkoli, 
třeba jen krátce, se stali svědky jejich 
m liiven í a jednán í. 

Na stuhách věnce, který jsme zde po-
ložili, je napsáno "50. výročí osvoboze-
ní". Je to pravda? Ano. Ale neuplynuly 
ani tři roky a přišel 25. únor 1948, s ním 
počátek nové nesvobody a totality. Tisí-
ce mrtvých a uvězněných, tisíce těch, 
kteří odmítli žít pod komunistickou své-
volí a raději odešli do emigrace. To je 
ovoce, které přinesla vláda Komunistic-
ké strany Československa. Jak se mohlo 
něco takového stát v zemi, kde byl mír? 
Co vytvořilo podmínky umožňující vznik 
únorového převratu? Rozhodnutí velké-

ho množství obyčejných lidí žijících své 
malé dějiny. Byli to oni, kdo se účastí 
a svojí volbou v parlamentních volbách 
roku 1946 stali rozhodujícími aktéry 
velkých dějin tehdejšího Československa 
a Ev ropy. Odevzdán ím svých hlasů kom u -
nistům vytvořili podmínky pro vznik tota-
lity v naší zemi. 

Již šestý rok žijeme ve státě, v němž 
byla obnovena demokracie. Jsme svo-
bodní a můžeme svobodně rozhodovat 
o své budoucnosti v této republice. Není 
to však jen svoboda sama, čeho se nám 
po Listopadu 89 dostalo. Ruku v ruce 
s ní vstoupila do našich životů i odpo-
vědnost za rozhodnutí, která v této svo-
bodě učiníme. 

Sešli jsme se u památníku be-
zejmenných obětí dvou světových válek. 
Především ti starší z nás si zde nyní připo-
mínají z této anonymity ty, které jakkoli 
znali. Pro velké dějiny byli bezejmenní. 
Každý z nich však do chvíle, než přišel 
o život, žil své malé osobní dějiny. Skrze 
ně je i dnes součástí malých dějin někte-
rých z nás. Nikdo ve světě nežije jen sám 
sobě. Naše malé dějiny vždy více či méně 
ovlivňují dějiny lidí kolem nás. Pro tuhle 
skutečnost si dovolím říci zde nad jejich 
pomyslným hrobem: "Nezapomněli jsme 
na Vás". 

Vážení účastníci tohoto shromáždění, 
děkuji Vám, že jste vykročili ze svého 
soukromí do těchto míst a dali tak najevo, 
Že nejste lhostejní, že víte o souvislosti 
svých malých osobních dějin s dějinami 
velkými. 

Jan Hálek 



K O V O F I N I Š a. s. vyzvala osobními dopisy své bývalé zaměstnance Z l 3 r á W Z F 3 . ( l l l Í C Í Í 
k návratu. V souvislosti s tím se na M Ú obrací řada občanů s žádostmi * * 
o informace. 

Na jiném místě tohoto vydání novin se k tématu vrací starosta města, Jan 
Hálek - člen dozorčí rady KF a. s. Jako spoluvlastník (Město Ledeč n. S. vlastní 
5 % akcií a. s. Kovofiniš) máme zájem na prosperitě KF a. s., a tak jsme 
požádali generálního ředitele ing. Svobodu o malý příspěvek. 
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Nová příležitost KOVOFINISE 
Mnoho obyvatel Ledče n. S. i okolních obcí s napětím sledovalo, co se 

v uplynulých letech dělo v největším podniku Ledečska, j ímž je beze sporu 
KOVOFINIŠ. Každý, kdo se o něj zajímá, ví, že došlo během let od jeho 
privatizace k útlumu výroby a odlivu zaměstnanců. Ještě počátkem letošního 
roku se ozývaly hlasy zvěstující brzký bankrot KOVOFINISE a.s. Ten by ale 
byl skutečně až tím posledním řešením v řadě j iných možností. Kdyby k němu 
skutečně došlo, bylo by j ím zasaženo ne jen těch asi 700 zaměstnanců, kteří 
v něm dosud setrvali. Zasaženi by j ím byli jej ich rodinní příslušníci závislí více 
či méně na mzdách propuštěných. Je zřejmé, že by při takovémto řešení trvalo 
několik měsíců, než by se případný nový majitel továrny rozhodl obnovit v ní 
opět provoz a zaměstnal propuštěné. Bankrot byl nepřijatelným řešením i pro 
hlavní majitele KOVOFINISE a.s. investiční privatizační fondy. Město Ledeč 
n. S. jako jeden ze spolumajitelů si uvědomovalo hrozbu nejen ve znehodnocení 
akcií, které vlastní, ale především mělo a má na mysli zachování pracovních 
míst se slušnými výdělky. 

V takovéto situaci se 28. 1. 1995 sešla valná hromada a.s. KOVOFINIŠ. Zvolila 
nové představenstvo a dozorčí radu společnosti. Rozhodla rovněž o odprodání 
dcerinné společnosti SUDEX s.r.o. Prodej Sudexu se uskutečnil v únoru t.r. Kup-
cem se stala německá společnost Schafer Werke. Prostředky takto získané vytvořily 
KOVOFINIŠI základnu umožňující mu odrazit se ode dna k nové a jak věřím 
i úspěšné etapě jeho existence. Představenstvo ve shodě s dozorčí radou rozhodlo 
i o klíčových personálních změnách ve vrcholovém vedení podniku. Jestliže se do 
té doby hovořilo mezi zaměstnanci KF o tom, že zakopaný pes je v této oblasti, pak 
tento krok jim dává příležitost ukázat svým postojem a aktivitou, že problém byl 
skutečně tam a ne v zaměstnaneckém vztahu k firmě. 

Dnes má KOVOFINIŠ dostatek zakázek. Obchodní partneři akceptují i jeho 
obchodní podmínky. Je však před ním velký problém, nedostatek pracovníků ve 
výrobě. Proto vedení KF oslovuje osobními dopisy bývalé zaměstnance. Je to 
zřejmě poprvé, kdy se v Ledči projevuje konkurenční střet o kvalifikované pracovní 
síly. Pro lidi, kteří ovládají řemeslo a umějí rychle a kvalitně pracovat, se tak 
vytvořila skutečně tržní situace, kdy mohou, za dobrých podmínek, nabídnout 
podnikatelům ve městě svůj um i výkonnost. 

Vznik konkurenčního prostředí podpořil i aktivní vstup německé firmy Schafer 
Werke mezi zdejší podnikatele. Její zástupce pan Hans-Peter Feckler mě navštívil 
27. 4. 1995 na radnici. V hodinovém rozhovoru mě stručně seznámil s historií 
i výrobními a obchodními aktivitami společnosti, jejíž zájmy v Ledči n. S. nyní 
zastupuje. 

Ubezpečil mne o dlouhodobosti záměrů Schafer Werke v našem městě. Seri-
óznost záměrů Schaferů u nás dosvědčuje i fakt, že svoji tradiční Maiparty 95 
uskutečnili 4. května u Scháfer-Sudex v Ledči nad Sázavou. Vše, co jsem zde 
vylíčil, mne utvrzuje v tom, co jsem řekl při mém zvolení starostou města: "Podni-
katelé jsou solí a krví našeho hospodářství. Úspěšní podnikatelé pak jsou i zárukou 
prosperity občanů a tím i celého města". 

Jan Hálek 

- 27.4.1995 se uskutečnilo setkání starostů 
okolních obcí s představiteli Městského 
úřadu v Ledči nad Sázavou. Stěžejním 
bodem programu tohoto setkání bylo ře-
šení doplatků na ztrátové autobusové 
linky. ČSAD Chrudim vykazuje u linek, 
které projíždí Ledči n. S. ztrátu za I. 
čtvrtletí 1995 630 tis. Kč. Z toho požadují 
uhradit od města Ledče n. S. 108 000 Kč 
a okolních obcí 23 8 000 Kč. Další doplat-
ky očekáváme ještě od ČSAD Benešov 
a ČSAD Kutná Hora. 

- V současné době jsou prováděny poslední 
korektury mapy města Ledče n. S. Vydání 
této mapy předpokládáme na pol. měsíce 
května. 

- 25. dubna 1995 se konalo MZ, na kterém 
bylo schváleno hospodaření MÚ za rok 
1994 a schválen rozpočet na rok 1995. 
V souvislosti s výstavbou "čističky 
odpad, vod a kanalizace" chybí zatím 
v městské pokladně cca 21 mil. Kč. 

- 1.8. 1996 je termín, od kdy má město 
Ledeč n. S. striktní zákaz skládkovat 
TDO (obsah popelnic) na skládce "Rašo-
vec". Řešení tohoto problému si vyžádá 
další finanční náklad v r. 1995, cca 4,5 
mil. Kč, který zatím nemáme. 

- Do rozpočtu r. 1995 nemohla být zatím 
zařazena koupě 2 ks vážících zařízení pro 
"KUKA" vozy na svoz TDO (obsahu po-
pelnic). 

- Na místo uvolněné referentky finančního 
odboru MÚ Ledeč n. S. bude přijata pí 
Starová. 

- MZ odsouhlasilo příspěvek TJ Kovofiniš 
ve výši 40 000 Kč na úhradu pojistného 
a el. energie. 

- V nemocnici Háj bude během července 
a srpna zcela rekonstruována kuchyň. Po 
dobu adaptace se bude pro nemocnici 
a nabíhající provoz mentálně postižených 
vařit ve školní jídelně v Nádražní ulici. 
Věříme, že všichni tuto mimořádnou situ-
aci pochopí a budou shovívaví k event. 
nedostatkům. 

- V červnu^t.r. se uvolní dům č.p. 16 (stá-
vající MÚ). MR a MZ rozhodlo využít 
tento dům pro školství, i když komerční 
využití by přineslo větší finanční efekt. 
MR na schůzce s řediteli ZUŠ, ZŠ a SŠ 
hledala nejvýhodnější využití. Jako nej-
výhodnější se jeví zatím varianta celý ob-
jekt využít pro ZÚŠ (základní umělecká 
škola). 

- Na výběrové řízení na místo tajemníka 
MÚ se přihlásilo sedm uchazečů. 3. 5. 
1995 se uchazeči podrobili psycholo-
gickému testu. Následovat bude 10. 5. 
1995 projednání v komisi, potom schva-
lovací řízení v MR (termín není zatím 
stanoven) a potvrzení ve funkci, které ná-
leží přednostce OKÚ ing. Přibylové. 

- Jak s byty? Na jiném místě najdete na toto 
téma článek. Pro město Ledeč n. S. nebu-
de prodej bytů, pokud ho MZ schválí, 
jednoduchý a určitě nepříchází v úvahu 
v dohledné době. Málokdo totiž ví, že 
poliklinika a 8 obytných domů jsou zá-
stavními smlouvami zastaveny na půjčky 
ve výši 20,4 mil. Kč na rekonstrukci MU 
a výstavbu "ČOV a kanalizace", a tak je-
jich prodej do roku 2002 nepřichází 
v úvahu. 

- Za odstoupivšího poslance MZ p. Boh. 
Svobodu, byl jmenován náhradník p. 
Vlaď. Bohatý, který složil "slib" do rukou 
starosty p. Hálka. 

- Jako člen okresní školské rady byl na MZ 
dne 25. 4. 1995 zvolen ing. Mil. Palán. 



Jak s byty? 

DSN 
D£TÍ 

Tento svátek všech dětí organizu-
je CENTRUM - DDM Ledeč nad 
Sázavou za pomoci firmy Kovofi-
niš a.s., která v Ietošním roce osIa-
ví 45. výročí vzniku. 
Dne 3. června na Husově náměstí, 
od 13.00 hodin. Vstupné Kč 5,-. 
K poslechu bude hrát skupina VÍ-
KEND. 
Děti se mohou těšit na pohádkové 
bytosti, u kterých si budou moci 
zasoutěžit. Připravuje se i malová-
ní triček a skákání na žirafě. V zá-
věru odpoledne bude diskotéka 
J. Černého a vystoupení ta-
nečních kroužků DDM. Připrave-
na je i módní přehlídka. 
Vstupenky budou slosovatelné -
bohatá tombola. 

A rgr 
PRODEJNA AUTODILU 
po deseti týdnech opět 
zahájila prodej 
Mimo hlavní sortiment 
- náhradní díly osobních vozů 
Škoda, rozšíříme postupně 
prodej o nejžádanější díly 
a příslušenství jiných značek 
automobilů, ale i motocyklů. 
Prodej i objednávky usku-
tečňujeme podle objednacích 
čísel katalogů. Zboží si může-
te u nás podle těchto čísel 
i objednat. 
Autodíly ŠKODA 
WAN servis s.r.o. 
Komenského 105 
Ledeč n. Sázavou 
Tel.: 0452/2294 

Město Ledeč nad Sázavou vlastní v současné době 666 bytů. Správu těchto bytů 
včetně tepelného hospodářství převzala smluvně od 1.1.1995 s.r.o. Atos (schváleno 
bývalou radou MěÚ). 

Nájemné a proti tomu údržba bytů je námět pro samostatnou polemiku. Vyhláška 
0 regulaci nájemného neumožňuje dosažení rentability bytových domů, nájemné 
musí být dotováno, respektive nelze zajišťovat potřebnou obnovu. 

Najednáních městské rady se pravidelně řeší problémy s pronájmy bytů, s další-
mi pronájmy od nájemníků a s výměnami bytů. Bytů je prostě nedostatek, v evi-
denci máme 187 žádostí. 

Současná legislativa nám při řešení mnoho možností nedává. Nájemníci jsou si 
toho vědomi, využívají možnosti přechodu nájemného vztahu na spolubydlící, 
dalšího pronajímání případně výměn bytů. Město jako pronajímatel musí například 
s podáním výpovědi podat současně žalobu u soudu a důvod naplnění podmínek 
výpovědi dostatečným způsobem prokázat. 

V Ledči nad Sázavou je řada volných respektive nevyužívaných bytů, které si 
nájemníci drží pro své děti, případně kalkulují s možnou budoucí lacinou koupí, na 
které se budou snažit obratem vydělat. O řadě takovýchto bytů víme. Je i na 
veřejnosti, aby na takovéto upozorňovala a nebála se případného svědectví. 
Potřebnost bytů by se tímto z části vyřešila. Věříme, že nám v tomto pomůže 
1 odstraňování regulace nájemného. 

Nejlépe dokáže hospodařit se svým majetkem a tedy i s byty vždy konkrétní 
vlastník. Městské zastupitelstvo bude v tomto volebním období řešit a schvalovat 
prodej městských bytů. Při stanovení způsobu bude proto jednou z podmínek prodej 
domů s byty jako celku, ve kterém jsou nájemníci zcela průkazní! 

V současné době je připravována ke schválení vyhláška o hospodaření 
s městskými byty, která bude řešit způsob jejich přidělování stanovením priorit 
potřebnosti a naléhavosti. 

Současně je třeba upozornit veřejnost i na již schválenou vyhlášku o vytvoření 
a používání účelových prostředků z Fondu rozvoje bydlení na území města Ledeč 
nad Sázavou. Tento fond bude sloužit k poskytování půjček s výhodným úrokem 
na vytvoření nových bytových jednotek formou nástaveb a vestaveb a ke zvelebo-
vání obytných budov. 

Ing. Miloslav Palán 

Nezájem o věci veřejné 
Veřejné zasedání městského zastupitelstva v Ledči nad Sázavou proběhlo dne 

25. 4. 1995 v budově domu mládeže a dětí. Tak jako vždy bylo na jeho konání 
upozorněno vyvěšenými plakáty. 

Je zarážející, jak velice mizivá je účast občanů na těchto zasedáních. Nikoho 
snad nezajímá, jak bude naše město vypadat v budoucnosti, nikdo nemá k žádné 
činnosti připomínky, nikoho nezajímá, jak rozhodují a vystupují naši zástupci, které 
jsme volili (případně i nevolili)? Přetrvává v nás ten staronový pocit, že bude 
rozhodnuto bez nás, že náš názor nikoho nezajímá a nebo je to prostě všeobecný 
nezájem o věci veřejné? 

Je to škoda! Každý Ledečák by se měl alespoň občas přesvědčit na vlastní oči, 
že i najednáních městského zastupitelstva se to přece jenom trochu změnilo. Jsou 
členové, kteří přistupují ke všem úkolům daleko zodpovědněji než dříve, mají 
danou problematiku prostudovanou a co je hlavní, jsou ochotni naslouchat připo-
mínkám a nápadům občanů (byť je jejich účast sebemenší), diskutovat s nimi 
o problémech, které je trápí a společně nalézat jejich řešení. 

Bohužel, zatím však většina spoluobčanů hubuje na všechno a na všechny nebo 
se o dění ve městě nezajímá vůbec. 

Postoj a názor, že všechno za nás vyřeší někdo jiný, je ve většině z nás hluboce 
zakořeněn. 

Velice bych si přála, aby se tato situace brzo změnila a dobrá spolupráce radnice 
s co nejširší veřejností přinášela konkrétní dobré výsledky. 

Alena Bernardová 



ODBOJ ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY NA LEDEČSKU 
Ještě jednou se na stránkách Ledečských novin ponoříme do vzpomínek lidí, kteří zažili napjaté chvíle dějin před padesáti lety. Obsáhlý a zajímavý 

materiál nám přinesla paní Olga Pešoutová. Z technických důvodů však není možné, abychom tak obsáhlou zprávu přetiskli v plném znění. Proto, 
s laskavým dovolením paní Pešoutové, Vám jej nabízíme ve zkrácené podobě. Pamětníci si jistě sami vybaví dlouhou řadu jmen obětavých a odvážných 
lidí z doby před půl stoletím. Těm mladším připomeneme těžké časy a pro ně možná neznámou kapitolu v dějinách tohoto kraje. 

Redakce 

V archivu Národního muzea se nachází bohatá literární a hlavně dokumentární pozůstalost nesmírně pilného sběratele válečné historie, pana Rudolfa Císaře. 
A kdo by odolal zveřejnění tohoto cenného materiálu po přečtení následujících slov: 

"Ledečsko a Dolnokrálovečko se zapsalo do dějin naší historie let 1938-1945 zlatými písmeny, i když bylo v té době zabarvené lidskou krví. Snad si toledečtí 
občané ani neuvědomují a snad o tom ani neví, kolik velké práce bylo vykonáno v jejich kraji, kolik statečných a obětavých občanů pracovalo v naprosté tichosti 
a i po revoluci tiše zůstali ve své skromnosti". 

Takže by bylo skutečně škoda, kdyby jména skromných a obětavých lidí zůstala pouze v archivu na papíře a mladá generace ledečských občanů by žila 
nadále v domnění, že teprve koncem války se zde objevili ruští partyzáni, tak, jak to bylo do nekonečna hlásáno komunistickým režimem. Nikdy by se 
nedozvěděli, jak pohnutá byla historie tohoto kraje, kde se občané svorně spojili proti společnému fašistickému nepříteli a nepřekážela jim stranická příslušnost 
ani společenské postavení. Ledečská ilegální skupina RUDA, vedená plk. Z. Vltavským a MUDr. F. Kremlou byla zapojena prostřednictvím prof. Majky 
Kremlové - Císařové na pražské ústředí, které předávalo zprávy našemu zahraničnímu odboji do Londýna přes Švédsko a Moskvu. 

Historie se tady opravdu začíná zapisovat do dějin protifašistického odboje už v roce 1938. Tehdy dr. Julius Kalaš, hudební skladatel a úředník Ministerstva 
financí, informoval plukovníka Vltavského, že u nich na ministerstvu jsou materiály týkající se Císařovy sklárny v Tasicích, protože koncem roku 1938 pan 
Čeněk Císař zakoupil větší počet zbraní. Tyto materiály převzaly orgány Zemského finančního ředitelství k přezkoušení, ale podařilo se je zavčas zlikvidovat. 
Gestapo se sice později částečně dostalo na stopu, ale nikdy se skutečnosti nedopátralo. V Tasicích bylo uloženo 130 pušek a během dalších let se tam soustředily 
zbraně z celého ledečského okolí. Podle záznamů o ilegální činnosti organizace RUDA na Ledečsku, sklad v Tasicích nakonec obsahoval asi 250 pušek, 60 
automatických pistolí, velké množství ručních granátů a nábojů. Při uskladnění zbraní a jejich stálém ošetřování pomáhal nejvíce pan Václav Fanta, toho času 
správce skláren v Tasicích fy Císař. Zbraně tam převážel majitel autoopravny p. Karel Kremla z Ledče n. Sáz. Panu Kremlovi byly zbraně dodávány 
prostřednictvím npor. F. Vávry, velitele četnické stanice v Ledči. Zorganizoval ze svých nejspolehlivějších četníků síť dobrých zpravodajců a v roce 1939, kdy 
byly civilnímu obyvatelstvu zabavovány zbraně a uloženy na četnické stanici je vyměnil za nepotřebné a dobré poslal do Tasic. Tyto zbraně obohatily sklad 
v Tasicích a v únoru r. 1945 mohly být v naprostém pořádku předány partyzánům, operujícím na Kutnohorsku. Historie skladu byla bohatá. Nejvíce se o to 
přičinila vojenská odbojová skupina "Obrana národa", která v oběžníku č. D-22 v odstavci V napsala tuto trestuhodnou zprávu: "Pan Císař, Tasice, okr. Ledeč 
n. Sáz. nakoupil zbraně. Je nutno s ním vejít ve styk pod heslem: Pozdravuje Vás plukovník Vltavský. Jednejte s ním opatrně, neboť je přestrašen. Je nutno 
vysvětlit, komu zbraně byly dodány a kdo organizaci vede." 

Oběžník byl datován 13. října 1939 a podepsán "Perun". Pan Čeněk Císař přestrašen nebyl a okamžitě jednal. Díky jeho okamžitému operativnímu jednání 
tasický sklad zbraní nikdy nebyl nalezen a také díky jeho značným finančním prostředkům, které vynakládal na podplácení určitých osob na gestapu. Pan Ladislav 
Císař byl uvězněn v Německém (Havlíčkově) Brodě a plk. Vltavský byl zatčen v Praze na Pankráci a po výslechu v Pečkámě převezen do Německého Brodu. 
Přes brutální jednání oba nic neprozradili a gestapo je nakonec pro naprostý nedostatek důkazů propustilo. 

MUDr. Fr. Kremla byl jmenován v r. 1939 okresním lékařem v Ledči n. S. a jeho ordinace byla nej vhodnější pro schůzky. Návštěva u lékaře byla nenápadná. 
Začátkem války byl plk. Vltavský varován, a proto byla učiněna nutná opatření. Přesto docházelo k občasnému zatýkání jednotlivých členů, ale díky zavedené 
organizaci a statečnosti zatčených, nepodařilo se gestapu spojit jejich ilegální činnost s odbojovou skupinou RUDA. 

Na dnešním Havlíčkobrodsku operovala ileg. skupina "Bartoš" vedená pplk. Josefem Škvorem z Ledče a jeho pobočníkem byl učitel Fr. Hájek, taktéž z Ledče. 
Tato skupina byla v r. 1940 gestapem vypátrána. Pplk. Škvor byl odvezen do koncentračního tábora v Osvětimi, později převezen do Lúbecku. Učitel Fr. Hájek 
díky mlčenlivosti pplk. Škvora byl pro nedostatek důkazů propuštěn. V souvislosti se zbraněmi v Tasicích byli zatčeni plk. Buršík a mjr. Talásek, kteří byli 
Němci umučeni, aniž spojení s ledečskou skupinou prozradili. 

Do řad odbojářů se snažili proniknout provokatéři a kolaboranti. Jedním z mnoha příkladů je případ pana Ladislava Miláčka, patřícího do Humpolecké 
skupiny. MUDr. Kremlu informoval o vyslání na okres osoby s krycím jménem "Malý Franta". Brzy bylo zjištěno, že se jedná o agenta gestapa a všichni byli 
před ním varováni. Bohužel, pan Miláček byl jím udán, že má vysílačku a následovalo jeho zatčení. Nejdříve byl vězněn v Táboře, později převezen do Terezína. 
Šťastněji dopadl plk. Vltavský. Toho navštívil v Ledči katolický farář v kanceláři jeho tchána panaLoukotky. Pan Loukotka jako ze zdvořilosti odešel do vedlejší 
místnosti, ale dveře, na které nebylo vidět, nechal nedovřené, aby mohl poslouchat. Návštěvník uvedl několik údajů, odkud je a začal navrhovat odbojovou práci. 
Plk. Vltavský ho nechal mluvit, když do místnosti se vřítil opět pan Loukotka, chytil údajného faráře za límec, řekl, že žádný odboj jeho zeť dělat nebude a vyhodil 
ho ze dveří. Potom udivenému zeti řekl, že dodává krytinu na střechy v celém širokém okolí, a tak zná mnohé vesnice i jejich fary. "Ten chlap lhal, není farář, 
je to provokatér." Zanedlouho byl plk. Vltavský zatčen a při výslechu obviněn z konspirace s farářem. Hájil se, že spolupráci důrazně odmítl a tchán že ho 
dokonce vyhodil. Vyšetřovateli na to uniklo: "Ja, das stimt." ("Ano, to souhlasí"). Udavačských dopisů v té době bylo dostatek. O tom by mohl nejlépe vyprávět 
listonoš ze Zahrádky pan Liška. Pan Liška podával velmi cenné informace MUDr. Kremlovi a navíc u něj v ilegalitě žil generál Slunéčko - velitel skupiny Alex, 
která současně se skupinou Bartoš zahájila Pražské povstání. Také za pomoci listonoše pana Basiána se podařilo panu Štechovi z Ledče zadržet několik 
udavačských dopisů, a tak zachránit i několik osob před zatčením. 

Dnešní člověk, po padesáti letech, si těžko dovede představit tehdejší nejistý život a odbojářskou činnost. Ta nespočívala jenom v nezákonném držení zbraní 
a na první pohled viditelné záškodnické práci, kterou prováděli za pomoci našich lidí vojensky vycvičení partyzáni, ale i v nenápadném odporu protektorátním 
vládcům. Jednou takovou zdánlivě maličkostí bylo prohlášení ledečského okresu za "nezdravý". V úředním lékařském hlášení označoval MUDr. Kremla okres 
za "epidemicky zamořený" a na základě toho bylo možno hodně dlouho Ledečsko uchránit před přílivem Hitleijugendu. Na druhé straně zase přičiněním 
okresního lékaře byly v Podhradí a Háji udrženy po celou dobu protektorátu zotavovny pro středoškolské studenty. Zde dostávali zvýšené příděly potravin, 
a protože správu táborů měli ve skutečnosti členové odbojové skupiny RUDA, podařilo se dostat do těchto táborů až 60 % dětí rodičů zatčených nebo 
popravených. Bylo také nutno získat zvýšený příděl potravin a o tuto akci se zejména obětavě staral mlynář Boh. Franci z Kožlí. Často dodal mouku bez lístků 
a někdy přidal i nějaký pytel zdarma. Pan Josef Skokan a pan Fr. Mašek, oba z okresního úřadu v Ledči, zase opatřili potravinové lístky. 

Ale i obyvatelstvo potřebovalo přilepšit v zásobování, protože mnozí z nich se starali o partyzány. Mletí mouky načerno, za minimální cenu, bylo svěřeno 
mlynáři p. Franclovi a později i mlynáři p. Musilovi z Chřenovic. Oba mlynáři byli jištěni spolehlivými četníky, kteří hlídali cesty v okolí mlýnů a o chystaných 
prohlídkách je včas varovali. 

Vesnice, dostatečně vzdálené od železnice a hlavních silnic, byly vhodným úkrytem ilegálně žijících osob. Mezi ně na přední místo patřily Kouty pod 
Melechovem, kde se objevili první parašutisté. Bylo třeba s nimi navázat ihned spojení, zorganizovat jejich zásobování potravinami, léky a oděvy. V průběhu 
let se těchto akcí zúčastnili V. Štech, Fanta z Bělé, krejčí Romanov z Ledče, M. Růžek z Kamenné Lhoty, listonoš Liška ze Zahrádky a odvážnou spojkou byla 
Mařenka Starostová - Pešlová z Kputů. K úkrytům sloužil také Josefodol u P. Čeňka Císaře, Bohdaneč a mnoho dalších vesnic. Dokonce i v Ledči se skrýval 
krátkou dobu jeden Francouz, přímo před nosem Jaroslava Koudelky, vrchního tajemníka okresního úřadu v Ledči, který po revoluci okamžitě zmizel a mamě 
byl hledaný. 

Dalším z úkolů ilegální organizace RUDA bylai finanční pomoc lidem, hlavně rodinám zatčených gestapem, vdovám a sirotkům popravených. Mimo peněz 
bylo rozdáváno šatstvo, obuv i potraviny. V rámci sociální pomoci, vzal si ji na starost odborný učitel Bohumil Novotný z Ledče. Od samého založení této 
pomoci t.j. od 17. 12. 1942 bylo vyplaceno až do června 1945 celkem 2 624 575,-- Kč. Zúčastnil se i ledečský děkan J. Šimek. V mnohých případech sám 
předával peníze a bral na sebe riziko. 

V té přetěžké válečné době hrozilo mladým lidem také "nasazení do Říše". Po uzavření škol potřebovali studenti být někde zaměstnáni, protože platila 
pracovní povinnost pro každého od 14 let a před odsunem do Říše je ochránila jedině práce v průmyslu. Nemálo se jich ukrylo ve sklárnách pana Císaře. V jeho 
kanceláři se tiskly letáky a později se partyzánům donášely různé potřeby. 

Také továrny na obuv v Ledči, pana Vorlíčka a pana Váchy, okamžitě po uzavření škol zaměstnaly mladé studenty a studentky, i když jim tito mnoho užitku 
nepřinesli. 

Pokračování na str. 5 



ODBOJ ZA DRUHÉ SVĚTO-
VÉ VÁLKY NA LEDEČSKU 
Pokračování ze str. 4 

Ani zaměstnanci drah nezůstali pozadu. 
S úspěchem umísťovali do železničních vagonů 
zapalovací destičky. Takto bylo zapáleno na posá-
zavské trati a s i60 vagonů. Sabotáže na^dráze 
organizovali p. Čábela a Fr. Smetana. Pan Čábela 
byl na udání přednosty stanice.ze Zruče n. S. v r. 
1942 zatčen a odvezen do tábora Buchenwald. Pan 
Smetana byl zatčen v r. 1943. Naštěstí oba dva se 
po válce vrátili. 

Zvláštní skupinu v této historii hráli konfidenti. 
Agent gestapa "Malý Franta" - byl sice brzo odha-
len, ale stačil pana Miláčka dostat do vězení. 

Agent Gecko - vydávající se za malíře - umělce 
a hlavně za ruského špiona. Jeho činnost byla od-
halena a po válce byl usvědčen. Vrchní tajemník 
okresního úřadu Jaroslav Koudelka, žijící celou 
válku v domě plk. Vltavského, po revoluci ihned 
zmizel. 

Agent gestapa "A" ("Augusta" podplacený 
panem Císařem byl velice prospěšný organizaci 
RUDA. V únoru r. 1945 byl při svém zatýkání 
u Kochánova gestapem zastřelen. 

Na druhé straně jsou archivní záznamy ptaé 
jmen dalších obětavých občanů z Ledečska. Jejich 
účast na odboji přímo nezapadá do jednotlivých 
příběhů. Z důvodů uvedených v záhlaví tohoto 
článku není možné uvést všechna jména uvedená 
v původním materiálu. 

Spolehnutí bylo i na všechny lékaře ledečského 
okresu, kromě jednoho ze Světlé a velký kus 
prospěšné práce odvedli mnozí nejmenovaní četníci. 

Možná, že znáte ještě několik dalších osob, 
které se odboje aktivně zúčastnily a nebyly jmeno-
vány. Pak pravděpodobně pracovaly v jiné odbo-
jové skupině, např. Bartoš - Havlíčkův Brod nebo 
Alex - Zahrádka. Tento materiál byl vypracován 
po válce panem Rudolfem Císařem, vedoucím od-
bojové skupiny RUDA, kerý byl vězněn v několi-
ka koncentračních táborech. 

2. června 1944 při posledním výslechu na 
gestapu v Kolíně bylo plk. Vltavskému řečeno, že 
už mají jeho návštěv v Ledči dost a že bude dobře, 
když se tam už neukáže. Vzniklo podezření, že 
gestapo pravděpodobně zachytilo nějaké zprávy 
0 parašutistech na Melechově. Po zatčení pana 
Císaře bylo rozhodnuto, že by plk. Vltavský svojí 
přítomností zbytečně dráždil gestapo a mohlo by 
dojít i k nějakému neopatrnému vyzrazení. Odpo-
vědnost za Ledeč převzal MUDr. Kremla. Plk. 
Vltavský byl nadále informován o důležitých 
akcích a mohl přispět svojí radou. Navázal spojení 
s odbojovou skupinou "Bartoš" v Praze a v únoru 
1945 byl jimi pověřen organizací-útočné vozby 
v případě připravovaného Pražského povstání. Ale 
to už je zase samostatný příběh naštěstí se šťastným 
koncem. Dalo by se říci, vše dobře dopadlo, tak 
proč na to ještě po 50 letech vzpomínat. 

Ano, protektorát padl, vznikla druhá republika 
a začala se zapisovat nová historie těchto sta-
tečných lidí, kteří, jak píše pan Rudolf Císař, "... 
1 po revoluci tiše zůstali ve své skromnosti." Jak to 
však s mnohými během několika málo let dopadlo, 
víme. Bylo by to zase dlouhé povídání, a to ať si se 
svým svědomím vypořádají ti, kteří se proti těmto 
statečným a obětavým lidem provinili. 

Olga Pešoutová 

Na fotografii se vracíme ke koncertu učitelů uměleckých škol. Zleva nejmladší učitelé ledečské Základní 
umělecké školy Roman Machálek na akordeon, Soňa Němečková na k\ taru a David Pleva ha housle. 

Komorní koncert 
25. dubna 1995 se uskutečnil komorní koncert v sále Gymnázia v Ledči nad Sázavou. 

Účinkujícími byli učitelé základních uměleckých škol z Ledče, Světlé nad Sázavou 
a Chotěboře. 

Když jsem čtvrt hodiny před začátkem vstoupila do sálu, kde bylo asi 5 lidí, měla 
jsem strach, aby celá akce neskončila trapným fiaskem. Naštěstí se tak nestalo a nakonec 
přišlo kolem 60 lidí a myslím si, že odcházeli spokojeni. 

Koncert byl pro mě uměleckým zážitkem a zároveň mě vyprovokoval k řadě úvah. 
Samozřejmě ne každý je milovníkem vážné hudby, přesto mě neustále zaráží, jak málo 
občanů se akcí tohoto druhu (pokud vůbec nějaké jsou) zúčastňuje. Až na dvě, tři 
výjimky jsem na koncertě postrádala učitele a profesory humanitních předmětů, kteří 
by podle mého soudu měli mít k vážné hudbě velmi blízký vztah, naopak mě potěšila 
účast dětí, převážně žáků umělecké školy. 

Doby, kdy si lidé považovali všech forem umění a návštěva výstav, koncertů jaké-
hokoliv žánru, divadelních představení profesionálních nebo i amatérských souborů 
byla pro ně milou a vítanou změnou všedního stereotypu, jsou nenávratně pryč. Zůstává 
ale jenom na nás, zda tuto skutečnost dokážeme změnit. 

Samozřejmě, že se s takovým nezájmem veřejnosti nesetkáváme jen v Ledči, ale na 
druhou stranu jsou města a městečka daleko menší než je to naše a přesto dokáží 
uspořádat i více kulturních akcí za měsíc a návštěvnost mají. Je to však vždy výsledek 
dlouholeté náročné práce skupiny nadšených lidí, a ta v Ledči evidentně chybí. Sa-
mozřejmě svůj podíl na tomto stavu nesou i další činitelé jako např. absence jakéhokoli 
důstojného kulturního stánku. Současný sál gymnázia, který byl vlastně přebudován na 
tělocvičnu, ani sokolovna nejsou určitě vhodným zázemím pro pořádání jakýchkoli 
kulturních akcí. A tak podle mého soudu zbývá využívat alespoň místní kino, které by 
ale také potřebovalo adaptaci interiéru. 

Závěrem své úvahy bych chtěla popřát všem těm, kteří se ztotožní s mým názorem, 
aby našli dost odvahy a elánu tento stav změnit. 

Alena Bernardová 
Ledeč nad Sázavou 

Informační středisko, MěÚ - odbor kultury a školství v Ledči nad Sázavou 

pořádají 

8. června 1995 v 19 hodin 

KOMORNÍ KONCERT 
posluchačů Pardubické konzervatoře 

Marie Dušková - klavír 
David Pleva - housle 

Koncert se uskuteční v secesním sále ledečského gymnázia. 
Na pořadu jsou skladby J. S. Bacha, J. Haydna, W. A. Mozarta, F. Chopina, 

F. Liszta a dalších. 



Vážení čtenáři 
Ledečských novin, 

v lednovém čísle LN jsem napsal, ze 
různé organizace ve městě očekávají 
přísun finančních prostředků na podpo-
ru své činnosti z městské "kasy". Tito 
Žadatelé jsou zřejmě zklamáni, protože 
jejich očekávání se nenaplňují. 

Městské zastupitelstvo v úterý 25. 4. 
1995 schválilo rozpočet města pro tento 
rok. Rozpočet je koncipován jako vy-
rovnaný. Jeho návrh byl veřejnosti 
k nahlédnutí na úřední desce. Kdo tak 
učinil, zjistil, ze u návrhu je přiložena 
i informace o položkách, na jejichž po-
bytí v dané chvíli prostředky nejsou. 

Město se nezříká sounáležitosti s ob-
čany, kteří jsou členy výše zmíněných 
•organizací. Nejpme však musí učinit 
zadost povinnostem, plynoucím ze zá-
kona o obcích. Jsou to, školství, soci-
ální péče, zdravotnictví a kultura. 
Městu náleží správa, údržba a provozo-
vání zařízení, která jsou jeho 
vlastnictvím. Starostí města je čistota 
veřejných prostranství, odvoz do-
movních odpadů a jejich nezávadná 
likvidace. Do jeho působnosti náleží zá-
sobování vodou a čištění odpadních 
vod. To všechno musí kiýt ze svých 
příjmů. Ty se skládají z daní různých 
poplatků, případně z peněz, utržených 
za prodej majetku města. Až potom, 
vždy se spoluúčastí města, přicházejí 
dotace. 

Proto potěší srdce starosty, když se 
objeví na radnici někdo, kdo nepřišel 
s úmyslem odnést si odtud peníze, ale 
naopak sám je městu přinese. Takový 
příjemný okamžik jsem zakusil 10. 
dubna t. r. dopoledne. Navštívil mne ře-
ditel pobočky Komerční banky 
v Havlíčkově Brodě ing. Josef Tomek. 
Nepřišel s prázdnýma rukama. Sdělil 
mi, že jím reprezentovaný bankovní 
dům daruje městu Ledeč nad Sázavou 
prostředky na obnovu chodníku, přilé-
hajícího k rekonstruované budově, 
v níž bude nové sídlo expozitury KB. 
Dne 19. 5. 1995 mi zástupce KB pan 
Kučera předložil k podpisu darovací 
smlouvu na částku 150 000,- Kč. Ne-
chápu toto gesto Komerční banky jako 
samozřejmost. Proto volím veřejnou 
cestu, abych KB a jejím reprezentantům 
poděkoval. Tento bankovní dům nazna-
čil, že je možná i jiná forma vztahu 
k městu. Pochopitelně ji může realizo-
vat jen někdo. 

Jan Hálek 
starosta 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 
30. 5. Lihačová Květoslava 

A. Jiráska 783 

75. narozeniny 
31.5. Novák Josef 

Stínadla 1041 
1.6. Švec Karel 

Na Žižkově 289 
5. 6. Malý Miloslav 

J. Haška 569 
7. 6. Och Jaroslav 

Hůrka 219 
8. 6. Tomanová Zdeňka 

Stínadla 1040 

90. narozeniny 

12.6. Kuhlmannová Antonie 
Havlíčkova 674 

92. narozeniny 
23.5. Mašinová Anna 

5. května 1202 
15.6. Tesařová Anna 

Pod skalkou 1184 

Narození 
7. 4. Rytina Daniel 

Družstevní 880 
1.5. Raul Adam 

Obrvaň 7 

Úmrtí 
30. 3. Jasanská Ludmila (1911) 

Na Rámech 448 
2.4. Kavková Jiřina (1912) 

ul. 5. května 1202 
9.4. Vičarová Růžena (1919) 

M. Majerové 660 
23.4. Klenka Bohuslav (1931) 

Stínadla 1097 
24. 4. Špačková Božena (1930) 

Partyzánská 625 
25.4. Brýdl Bedřich (1907) 

Želivská 958 
26.4. Belada Karel (1940) 

J. Haška 572 
25. 4. Křivánková Marcela (1945) 

Stínadla 1042 

Svatby 
8. 4. Jan Och 

Poděbradova 345 
Lenka Vavřičková 
Číhošť 19 

8. 4. Jaroslav Smejkal 
Bohumilice 57 
Petra Filipová 
Chotěměřice 20 

29.4. Jiří Srnec 
Stínadla 1095 
Martina Jindrová 
Údolní 921 

PROGRAM KINA 
ČERVEN 1995 
I. 6. KOKOSY NA SNĚHU 
20.00 h. Amer. film, plný humoru 

a sportu 
3. 6. NEBEZPEČNÁ RYCHLOST 
20.00 h. Akční thriller 
6. 6. VÁŠNIVÝ POLIBEK 
20.00 h. Film, ve kterém z tajemné 

minulosti vyplývají na povrch 
vášně a milování. 

8 6. NEBEZPEČNÉ PÁDY 
20.00 h. Dobrodružný film 
10. 6. PŘÍLIŠ HLUČNÁ SAMOTA 
20.00 h. Premiéra koprodukčního bar. 

filmu ČR - Francie 
I I . 6 . 
20.00 h. 
13.6. VOJNA NENÍ KOJNÁ 
20.00 h. Nový americký bar. film -

komedie 
15. 6. JAK SI ZASLOUŽIT 

PRINCEZNU 
17.30 h. Úspěšná pohádka pro malé 

i velké 
17. 6. HAZARD 
20.00 h. Tragikomedie s populárními 

herci: 
18. 6. M. Vašut, P. Landovský, 
20.00 h. R. Hrušínský, E. Vašáryová aj. 
20. 6. PLAYGIRLS II. 
20.00 h. Erotická filmová komedie 
22. 6. MÁ JE POMSTA 
20.00 h. J. Bartoška, hvězda erotického 

salonu I. Chýlková a T. Brodská 
ve filmové komedii 

24. 6. PROFESOR ODCHÁZÍ 
17.30 h. Vzrušující filmový příběh 
25. 6. s populárním Albertem Finneyem 
20.00 h. v hlav. roli 

27. 6. ROBOCOP 3 
20.00 h. Vzrušující film z doby chaosu 

korupce a občanské války 
29. 6. DOBRODRUŽSTVÍ PRISCILLY 

(Královny pouště) 
20.00 h. Příběh z australské pouště 

FIRMA INTER-SCHÓN 
provádí 

VEŠKERÉ P0DLAHÁŘSKÉ 
PRÁCE 

pro stavební firmy 
i pro soukromé osoby, 

včetnš dodání materiálu (PVC, korek, 
koberce, parketové vlisy, 

parketové mozaiky). 
MOŽNOST VÝBĚRU 

V NAŠÍ VZORKOVÉ PRODEJNĚ 
ve Světlé nad Sázavou, Lánecká 55 

tel. 0451/51573 
privát tel. 0451/51522 

MOŽNOST BROUŠENÍ A LAKOVÁNÍ 
PARKET 
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