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Ze zasedání MZ 
Předposlední veřejné zasedání MZ 

v Ledči nad Sázavou před skončením 
jeho funkčního období se uskutečnilo 
dne 23. srpna 1994 od 16. hodin v zase-
dací místnosti odboru školství a kultury 
MÚ na Husově náměstí. Na programu 
bylo projednání zprávy o hospodaření 
města za I. pololetí 1994, informace o pří-
pravě komunálních voleb 1994, dále byly 
projednány žádosti o prodeje pozemků 
a o poskytnutí finančních příspěvků, in-
formace o průběhu výstavby městské 
č o v a kanalizační sítě, o přestavbě bu-
dovy bývalého soudu na MU, projednání 
změny počtu účastníků a výše podílu 
v zakladatelské smlouvě společnosti 
LEDPLYN, byl projednán a neschválen 
záměr na založení společnosti „Majet-
ková správa zařízení města s. r. o." a ne-
schválena žádost firmy Olga Knížková, 
penzion OAZA, na krytí úvěru 3 mil. Kč 
po dobu 1 roku. Nejsledovanějším a též 
nejdiskutovatelnějším bodem programu 
bylo stanovení počtu členů městského za-
stupitelstva pro komunální volby 1994. 
Přítomní zástupci politických stran 
KDU-ČSL a ODS předložili návrh na 
15-ti členné zastupitelstvo, zástupci 
KSČM obhajovali dosavadní počet 21 
členů. Městské zastupitelstvo kvalifiko-
vanou většinou stanovilo pro příští vo-
lební období počet členů MZ na 15. 

Z jednání MZ, které trvalo více jak 
čtyři hodiny, vám přinášíme další infor-
mace na jiném místě tohoto čísla LN. 
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Ostatky sv. Václava v Ledči nad Sázavou 
Ostatky svatého Václava, které v rámci programu „Desetiletí duchovní obnovy ná-

roda" putují po českých a moravských diecézích, byly dne 22. července převezeny 
i do Ledče n. S. Přivezl je k nám Dr. Josef Pokorný, bývalý ledečský děkan ze Světlé 
nad Sázavou. Před kostelem sv. Petra a Pavla je v odpoledních hodinách přivítal místní 
děkan Jan Srnský a starosta města pan Emil Kolařík spolu s věřícími. Po pobožnosti 
putovaly ostatky dále do Humpolce. Program vyhlásil v roce 1987 kardinál Tomášek 
jako přípravu na tisícileté výročí smrti sv. Vojtěcha. Letošní sedmý rok tohoto programu 
symbolizuje právě pouť sv. Václava, který jako český kníže usiloval o kulturní a ná-
boženské povznesení české země. 
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Hospodaření města Ledče za první pololetí letošního roku 
Za první pololetí letošního roku dosáhly 

k 30. 6. 1994 příjmy MěÚ v Ledči n. S. částky 
37 345 tisíc Kč a ve výdajové části bylo vy-
placeno 31426 tisíc Kč, což v porovnání s vý-
sledky hospodaření města za stejné období 
v loňském roce znamená nárůst o cca 16 mil. 
Kč. Vlastní příjmy města dosáhly hodnoty 
18 973 tis. Kč, na které se daň z příjmů podílí 
částkou 7 527 tis. Kč, daň z nemovitostí část-
kou 778 tis. Kč, příjmy z rozpočtových or-
ganizací dosáhly hodnoty 10 492 tis. Kč, 
správní poplatky činily ,176 tis. Kč. 

Ostatní příjmy sestávající z úroků, naho-
dilých příjmů, pokut, sankčních poplatků a po-
platků vybraných na podkladě vyhlášek města 
Ledče činí 1 699 tis. Kč. 

Dotace z rozpočtu ČR, která pro letošní 
rok má dosáhnout částky 6 809 tis. Kč, před-
stavuje celkem 4 126 tis. Kč. 

Z dotace z fondu ŽP ČR na výstavbu 
ČOV bylo čerpáno 5 945 tis. Kč. 

Dar města Egg ze Švýcarska činil 205 tis. 
Kč. 

Z výsledku hospodaření loňského roku bylo 
v příjmové části použito celkem 6 395 tis. Kč. 

Výdaje Městského úřadu v Ledči n. S. byly 
částkou 3 888 tis. Kč směrovány do školství, 
vnitřní správa MěÚ si vyžádala náklady 
4 223 tis. Kč, na místní hospodářství (TS, by-
tové a tepelné hospodářství) bylo použito cel-
kem 7 948 tis. Kč, na sociální věci 4 520 tis. 
Kč (z toho na přístavbu Domu s pečovatelskou 
službou 3 256 tis. Kč), pro zdravotnictví bylo 
spotřebováno 1 704 tis. Kč, na kulturu vydalo 
naše město 422 tis. Kč (z toho na Ledečské 
noviny částku 23 tis. Kč). Výdaje na výstavbu 
představují 82 tis. Kč, což jsou náklady 
vzniklé v souvislosti s novým územním plá-

nem, na vodní hospodářství a životní pro-
středí 7 007 tis. Kč, z čehož na ČOV bylo 
vyčerpáno 6 145 tis. Kč. 451 tis. Kč předsta-
vuje všeobecná pokladní správa a 1 181 tis. 
Kč věnovalo město na komunikace (oprava 
ulice 28. října si celkově vyžádala téměř 1,5 
mil. Kč). 

Technické služby města Ledče vykázaly 
k 30. 6. 1994 příjmy ve výši 1 360 tis. Kč 
a výdaje TS dosáhly hodnoty 3 492 tis. Kč. 
SLUŽBY města Ledče v pololetí letošního 
roku zaznamenaly výnosy 10 311 tis. Kč, při-
čemž náklady představují 10 197 tis. Kč. 

Z celkového rozpočtu MěÚ na rok 1994 
bylo v pololetí vyčerpáno 61 % a příjmová 
část byla naplněna na 72,5 %. Převaha pří-
jmů nad výdaji činí 5 919 tis. Kč. 
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Informační servis 

Dne 8. srpna 1994 byla poprvé otevřena v domě č. 68 na ledečském náměstí nová 
lékárna „U zlatého hada", kterou provozuje stejnojmenná společnost s r. o. Obslouží 
vás zde příjemný kolektiv pod vedením dr. Ireny Nulíčkové. Kromě léků na lékařský 
předpis zde najdete i širokou škálu volně prodávaných léků, vitamínů, čajů a homeo-
patických léčiv. 
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Informace o provozu 
FITcentra 

Před rokem touto, dobou jsem infor-
moval ve svém článku o prospěšnosti 
fitness a wellnes (zdraví a zdravého ži-
votního stylu). 

Přežívající konzumní způsob života, 
fyzické a psychické zatížení aktivně 
pracujících je nutno kompenzovat. Za-
nedbatelný není ani problém obezity 
našeho národa (statistiky uvádějí až 45 
procent obézních mužů a až 65 procent 
obézních žen). 

FITcentrum je zatím jediným zaříze-
ním v Ledči nad Sázavou, které může 
napomoci eliminaci těchto neduhů. 

Prostory cvičebny byly vzhledem 
k této skutečnosti rozšířeny o další 
místnost. V nich se nachází 22 cvičeb-
ních stanovišť aerobního a anaerobního 
charakteru. Touto úpravou zároveň do-
šlo k částečnému oddělení vyznavačů 
kondiční kulturistiky a ostatních cvi-
čenců a tím i k celkovému zklidnění 
v prostorách cvičebny (touto úpravou 
jsem vyšel vstříc oprávněné kritice ně-
kterých návštěvníků). 

Provozní doba cvičebny je nezměně-
na, to znamená v odpoledních a večer-
ních hodinách, kromě nedělí. Vstupné 
zůstává zachováno: 10 Kč studující, 
15 Kč ostatní. Společnosti, organizace 

a jednotlivci mohou využít i zlevněné 
hromadné vstupenky. 

Provoz sauny bude vzhledem k její 
ekonomické náročnosti upraven a upra-
vován podle zájmu zákazníků. Zvýšeno 
bude vstupné. Ve vstupném nebude za-
hrnut poplatek za půjčení hygienických 
potřeb (zákazník může používat 
vlastní). 

Provoz sauny je zatím stanoven tak-
to: od 18.10.1994 vždy od 19.00 hodin, 
v úterý ženy, ve čtvrtek muži. Za ná-
vštěvu sauny zaplatí studující 20 Kč, 
ostatní 30 Kč. Doprovodnou službou 
při provozu sauny jsou masáže, které 
provádí paní Zdena Nosková. 

V prostorách FITcentra provozuje re-
habilitační praxi paní Marie Forma-
nová (bývalá rehabilitační sestra v Ko-
vofiniši). Rehabilitaci provádí na lékař-
ský předpis, čili bez úhrady. Provozní 
dobu má stanovenou takto: pondělí až 
pátek vždy od 8.00 hodin do 12.00 ho-
din. 

Případné další informace můžete zís-
kat na tel. čísle 0452/2136. 

Mgr. Petr Drahokoupil 
provozovatel FITcentra 

• Na provoz informační, tiskové a roz-
hlasové služby H. Brod, která městům na-
bízí možnost tricetiminutového pořadu 
v rozhlase po drátě, odsouhlasilo MZ 
v Ledči n. S. poskytování měsíčního pří-
spěvku 1 272 Kč za předpokladu, že ve-
doucí OŠK bude členem redakční rady. 

+ Komerční banka, a. s., Havl. Brod, 
vzala zpět původní nabídku na umístění 
svoji expozitury v Domě dětí a mládeže 
na Husově náměstí s tím, že z časových 
a stavebně technických důvodů dává 
přednost jinému řešení ( Elektra?). 

• Přestavba budovy bývalého soudu na 
MÚ, kterou provádí firma EUROMONT 
Jihlava ve spolupráci s Pozemním stavi-
telstvím, s. r. o., nebude zřejmě pro kom-
plikace s rekonstrukcí stropu nad 2. pa-
trem dokončena v původně požadovaném 
termínu a nutnost výměny původních dře-
věných trámů za nové způsobí i další ví-
cenáklady na tuto stavbu. 

• Volební okrsky pro komunální volby 
1994 a volební místnosti jsou z rozhod-
nutí městské rady stanoveny takto: 

okrsek volební místnost 

ě. 1 bývalé MKS, Husovo nám. 67 
č. 2 Dům dětí a mládeže 
č. 3 ZŠ Nádražní ul. 
č. 4 SOUS, Komenského ul. 
č. 5 ZŠ Komenského ul. 
č. 6 adm. budova ZD Jedlá-Habrek 

• Zapisovatelkou místní volební komise 
byla z rozhodnutí starosty města určena 
paní L. Kubistová, pracovnice MÚ Ledeč 
nad Sázavou. 

• Akciová společnost LEDPLYN, 
která měla být z rozhodnutí MZ pů-
vodně zřízena za účasti města a a. s. 
KOVOFINIŠ, bude mít v nové podobě 
celkem 11 účastníků složených z mís-
tních společností a podnikatelů a též 
města Ledeč n. S. Předmětem činnosti 
společnosti LEDPLYN bude zřízení 
a provozování plynovodu na území 
města. Vzhledem k nové možnosti na-
pojení se na tranzitní plynovod u obce 
Vrbice se plynofikace Ledče stává reál-
nou skutečností a v rámci budování ka-
nalizace již budou současně pokládány 
i některé páteřní rozvody plynu. 

• Záměr MÚ na zřízení městské tržnice 
v ohradě za prodejnou nábytku odsouhla-
sený MZ nebyl majiteli pozemku akcep-
tován s tím, že MUDr. Kos a L. Rumle-
rová hodlají v tomto prostoru zřídit sou-
kromou tržnici. Městská rada, pokud 
tržnice splní všeobecné zákonné podmín-
ky, nemá proti jejímu zřízení námitek. 
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Desetiletý Víkend 
Již deset let působí v našem městě 

country skupina VÍKEND. Vznikla 
v roce 1984 jako sdružení několika mu-
zikantů (Jiří Nusko, Petr Kafka, Josef 
Šulák, Aleš Pipek, Čestmír Pipek, Bla-
hoslav Laudát), jejichž společným přá-
ním bylo hrát trampskou a country hud-
bu. Písničky o přírodě a lidech v ní, 
hudbu ve své podstatě lidovou. Tradice 
tohoto žánru v našem městě nebyla, 
a tak nebylo nač navazovat a vše začí-
nalo zcela od začátku. Víkend hledal 
svoje výrazové možnosti, prostředky 
a stylové zaměření. Repertoár byl zprvu 
přejímán, postupně je j doplňovaly pís-
ničky vlastní, jejichž autory byli čle-
nové kapely, nejčastěji pak Jiří Nusko. 
Už tehdy kladla skupina Víkend důraz 
na vícehlasé úpravy skladeb, zaměřené 
ve stylu tzv. moderní trampské písně. 
S těmi se pak v následujících letech zú-
častňovala nejrůznějších festivalů 
a přehlídek trampských, folk a country 
skupin (např. Porta, Kutnohorská ko-
cábka, Festival trampské písně v Hor-
ním Jelení, Posázavský kandík, Posá-
zavský pacifik, Čechtická lilie a další). 
Skupina dosáhla několika úspěchů 
a ocenění, jež byla vždy nejen hlavní 
odměnou, ale zároveň hnacím motorem 
k další činnosti. 

Kapela léty prodělala řadu změn ve 
svém složení. Za svým zaměstnáním 
odešel Čestmír Pipek, dnes člen praž-
ské skupiny Moskyti. Velmi dobře je j 
svým výrazným vokálem nahradil Mar-

tin Havlín. Po létech se odešel své nové 
profesi plně věnovat i Petr Kafka a jeho 
kontrabas nahradila baskytara Gustava 
Hájka. Další posilou se stal Josef Ježek, 
který zde vedle houslové hry uplatnil 
také svůj charakteristický vokální vý-
raz. 

To už jsme ale v období, kdy těžištěm 
činnosti skupiny se stává hraní na coun-
try bálech. V tomto období byl znač-
ným přínosem příchod a účinkování 
Antonína Buriana, který nejprve akor-
deonem a později i syntetizátorem 
vtiskl hudebnímu projevu kapely nový 
zvuk, který časem doplnil hráč na bicí 
Miloš Soldát. 

V současné době účinkuje skupina 
Víkend nejčastěji na country bálech, ale 
posluchači ji mohou slyšet také v rámci 
nejrůznějších společenských a kultur-
ních akcí, ať už v našem nebo v jiných 
městech, kam je zvána. 

A tak věřme, že s rostoucí oblibou 
hudebního stylu, kterým country je, na-
jde mnoho dalších spokojených poslu-
chačů, ale především dost síly a nadše-
ní, které tento náročný koníček vyžadu-
je. Skupina VÍKEND oslavila svoje de-
sáté výročí 22. října 1994 v sále hotelu 
Sázava v Ledči nad Sázavou. V progra-
mu, jehož začátek byl ve 20.00 hodin, 
vystoupili také všichni bývalí členové 
skupiny a skupiny, které s Víkendem 
dříve nebo v poslední době spolupraco-
valy. 
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Současné složení skupiny VÍKEND: 
zleva stojí Aleš Pipek, Miloš Soldát a Gustav Hájek, 
sedící zleva Blahoslav Laudát - vedoucí skupiny, Josef Ježek, Josef Šulák. 

Integrovaná 
střední škola v Ledči 

Dne 1. září 1994 byla v Ledči nad Sá-
zavou zřízena Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR integrovaná 
střední škola strojnická (ISŠ). Tato škola 
vznikla spojením středního odborného 
učiliště strojírenského a střední průmys-
lové školy strojní. Její výhodou je to, že 
může žákům, končícím školní docházku 
nabízet jak učební obory, které se učí na 
středních odborných učilištích, tak i stu-
dijní obory s maturitou, které se učí na 
středních průmyslových školách. Příkla-
dem toho je otevření nového studijního 
oboru s maturitou Manager - asistent pod-
nikatele. Tento obchodně technický pod-
nikatelský obor začalo 1. září tohoto roku 
studovat 59 studentů. ISŠ tak může, jako 
jediná škola tohoto zaměření v našem 
okrese, nabízet širokou škálu studijních 
a učebních oborů a umožňuje i vzájemný 
přestup studentů ze studijních oborů s ma-
turitou do učebních oborů zakončených 
výučním listem a naopak. 

Slavnostnímu otevření ISŠ byli pří-
tomni Mgr. Kadlec, ředitel školského 
úřadu v Havl. Brodě a starosta města pan 
Kolařík, kteří si prohlédli nově vybudo-
vané odborné učebny pro výuku technic-
kého kreslení, výpočetní techniky a psaní 
strojem. 

Mgr.Radomír Nulíček - ISŠ 

Hasičský červenec 
Vysoké tropické teploty v letošním létě 

a enormní sucho mělo vliv na vznik znač-
ného počtu požárů. Jednotky PO však ne-
vyjížděly jenom k požárům. Velké teploty 
se projevily na únavě lidí a techniky 
i v dalších činnostech, proto byli hasiči při-
voláni k likvidaci většího počtu dopravních 
nehod, olejových havárií, úniku látek 
a k technické pomoci. V historii statistiky 
požárů České republiky nebylo dosud za-
znamenáno, že by byla překročena hranice 
3 000 požárů v měsíci. Letošní červenec 
bude svými 3 449 požáry nejspíše měsí-
cem rekordním. 

I v našem okrese vyjely jednotky PO 
v měsíci červenci k likvidaci 65 událostí, 
z čehož bylo 40 požárů. Oproti roku 1993 
narostl počet požárů o 344,5 procenta. 
Přímá škoda dosáhla hodnoty 1 437 600 
korun, přesahující o 17,4 % škodu z celého 
1. pololetí. Uchráněné hodnoty dosáhly 
výše 7 191 000 Kč, což je o 89,7 % více 
než v 1. pololetí. Jednotka PO Ledeč n. S. 
se podílela za uvedené období na lividaci 
12 událostí, z čehož bylo 7 požárů. 

Na číslech jednoho prázdninového mě-
síce jsme chtěli spoluobčany informovat 
a těm, kteří nám byli nápomocni, poděko-
vat a všechny upozornit, že léto i dovolená 
je za námi a zima na sebe nenechá dlouho 
čekat. 

Překontrolujte si svá topidla, než je 
uvedete opět do provozu, ať nemusí rušit 
vaší rodinnou pohodu hasičské houkač-
ky. Hasiči 



Konec ledečské kartáčovny 
V roce 1901 přichází do Ledče Damián 

Skalický, přední mistr největší české a ra-
kousko-uherské kartáčovny císařského 
rady Jana Hrdiny v Pelhřimově a zakládá 
v našem městě kartáčnickou živnost, kte-
rou o 20 let později přejímá jeho syn Bed-
řich. 

O rok později začíná řemeslnou výrobu 
kartáčnického zboží ve svém domě čp. 
256 v nynější Komenského ulici Rudolf 
Moravec. V tomto domě se dosud vyrá-
běly fosforové sirky a ještě dlouho po 
ukončení jejich výroby ho Ledečáci nazý-
vali „Sirkárnou". K tomuto domu přistavil 
Rudolf Moravec v roce 1911 souběžně 
s hlavní ulicí tovární budovu o ploše 300 
čtverečních metrů a vybavil ji moderními 
dřevoobráběcími a kartáčnickými stroji, 
poháněnými velkým naftovým motorem 
(ten lze dosud vidět jako vzácnou tech-

nickou památku v kamenické dílně bratří 
Jindrů na Horní Pasece). Tak vznikla 
„První ledečská továrna na kartáčnické 
zboží a štětky", jak je zaprotokolováno 
v rejstříku krajského obchodního soudu 
v Kutné Hoře. 

Obě tyto ledečské kartáčovny poskyto-
valy zaměstnání padesáti lidem, dobře 
prosperovaly a vyráběly široký sortiment 
zboží. Obzvlášť ceněné malíři v českých 
zemích byly štětky z dílny Bedřicha Ska-
lického a štětce z továrny Rudolfa Morav-
ce. 

Do této továrny jsem přišel v roce 1942, 
za války jsem se vyučil kartáčnickému ře-
meslu a když jsem se stal po válce jejím 
majitelem, rozšířil jsem ji novou výstav-
bou výrobní a skladovací plochy trojná-
sobně a vybavil ji novými stroji a sociál-
ním zařízením. 

Integrovaný záchranný systém okresu 
Pro občany Ledečska připojené na tele-

fonní ústřednu v Ledči n. S. od 11. 7. 1994, 
pro výkon lékařské služby první pomoci 
(LSPP), platí provozní řád vydaný Okresním 
úřadem Havlíčkův Brod - referátem zdravot-
nictví. 

V pracovní době od 7.00 do 15.30 hodin 
poskytuje LSPP Zdravotnické zařízení 
v Ledči n. S. - ten lékař, který má rozpisem 
služeb (žurnálem) určenou službu, následu-
jícím způsobem: 

Po volbě telefonního čísla 2500 se ozve 
služba na ústředně ZZ v Ledči n. S. a v pří-
padě, že pohotovostní službu koná lékař ZZ 
v Ledči n. S., pracovnice ústředny volajícího 
spojí s ordinací lékaře. Koná-li službu již 
privatizovaný lékař, oznámí pracovník 
ústředny telefonní číslo ordinace tohoto lé-
kaře. 

V mimopracovní době je dispečinkem 
přepojeno číslo 2500 na vyčleněnou ordina-
ci, ve které je zajištěn výkon LSPP, a to od 
15.30 do 7.00 hod. následujícího dne. 

V případě stavů bezprostředního ohro-
žení života lze volbou čísel 7 155 (číslo 7 je 
předvolba pro H. Brod ze všech automatů) 
pomocí mince nebo telef. karty pomoc při-

Dokončení z 3. strany 

Zatím poslední velká změna v územ-
ním členění státu proběhla v roce 1960 
na základě znění zákona č. 36/60 Sb., 
který zřizoval okresní obvody v takové 
podobě, v jaké je známe dosud a nově 
vytyčoval i obvody krajské. 

ONV v Chotěboři a v Ledči nad Sáza-
vou zanikly k 1. 7. 1960 a většina jejich 
správního území byla spojena s obvodem 
ONV Havlíčkův Brod. Nově vzniklý ob-
vod okresu Havlíčkův Brod byl podřízen 
KNV Hradec Králové a tento stav trval 
až do roku 1990, kdy došlo k faktickému 
zrušení krajského zřízení tím, že do sou-
stavy nově volených zastupitelských 
sborů nebyl již krajský stupeň zařazen. 

- O K -

volat. Stejně je tomu u letecké záchranné 
služby, t. j. volby tel. čísla 7 223 35. V obou 
případech dojde ke spojení s jedním centrál-
ním dispečinkem v H. Brodě, který rozhodne 
o způsobu poskytnutí rychlé zdravotnické 
pomoci. 

Tento provozní řád má pro řešení stavů 
bezprostředního ohrožení života jeden zá-
važný nedostatek, který neumožňuje obyva-
telům Ledečska přivolání pomoci bez pou-
žití mincí nebo telefonní karty. Měl by být 
řešen rozvojem kapacit účastnických přípo-
jek ve východních Čechách v roce 1995. 

Žádám spoluobčany, aby uvedená tele-
fonní čísla nezneužívali ke své zábavě, dá-li 
se to „zábavou" nazvat, neboť mohou ne-
přímo zavinit smrt jiného spoluobčana, kte-
rému pak bude pomoc poskytnuta pozdě. 

J. Forst 

Továrna nebyla znárodněna hned 
v roce 1948, protože počet jejích zaměst-
nanců byl těsně pod limitem padesáti. Po 
dvou letech však zlikvidoval tehdejší 
Okresní národní výbor v Ledči výměrem 
firmu Skalický a přikázal převést její za-
městnance k firmě Moravec. Tak byl limit 
pro znárodnění překročen a továrna byla 
začleněna do národního podniku Spojené 
kartáčovny v Pelhřimově. 

V roce 1953 se pokusil tehdejší ředitel 
KOVOFINIŠE Hanousek ledečskou kar-
táčovnu zlikvidovat a zřídit v objektu 
učňovské středisko. Během šedesátých let 
se o totéž pokusil podnik, chtěl výrobu 
převést do Pelhřimova. Tehdejší „lido-
správa" však nedala souhlas s likvidací 
ledečské kartáčovny, protože pro téměř 
100 žen nebyla v místě jiná práce. 

V roce 1992 mně byla na základě res-
titučního zákona po soudních procesech 
s pelhřimovským podnikem ledečská kar-
táčovna navrácena. Ovšem jen budova, 
moje původní stroje a zařízení již dávno 
dosloužilo. Pronajmul jsem akciové spo-
lečnosti Spojené kartáčovny budovu, aby 
kartáčnická výroba, které jsem věnoval 17 
let své aktivity, mohla pokračovat v na-
šem městě nerušeně dál. 

Letos se však Spojené kartáčovny 
ocitly v závažných odbytových potížích 
a proto se rozhodly převést ledečskou vý-
robu do Pelhřimova. Svým zdejším za-
městnancům daly výpověď z práce a mně 
z pronájmu budovy. A tak skončila 1. čer-
vence 1994 v našem městě kartáčnická 
výroba s 93 letou tradicí, k lítosti žen, 
které přišly o práci, i dosud žijících kar-
táčníků, z nichž nejstarší je mistr v oboru 
J. Kabeláč a J. Hospodka, který v továrně 
odpracoval 54 let. 

Mně teď připadá povinnost, umístit 
v opuštěné budově jinou perspektivní vý-
robu, která by poskytla práci ledečským 
ženám, o kterou je v našem městě tak 
velká nouze. Zdeněk Vorlíček 

Živnostenská pojišťovna, a. s. 
Představujeme Vám Živnostenskou pojištov-

nu, a. s. Naše pojišťovna byla založena s českým 
soukromým kapitálem a s českými lidmi, pouze 
zajištění našich rizik, které je u každé pojišťovny 
naprosto nutné a obvyklé, zabezpečuje švýcar-
ský a německý kapitál. 

Směr našeho dalšího vývoje určují potřeby 
podnikatelské a občanské klientely. Měřítkem 
naší práce je a zůstane rychlá služba zákazní-
kovi, tj. rychlá výplata finanční náhrady v pří-
padě škodné události. 

V současné době Vám můžeme nabídnout 
služby nové, kterými jsou pojištění domácností, 
budov a staveb a pojištění odpovědnosti. 

Dnes Vám chceme představit zejména kom-
plexní pojištění domácnosti. Je to nový druh 
pojištění a poskytuje komplexní pojistné krytí. 
Zahrnuje pojištění proti požáru, výbuchu, úderu 
blesku, záplavě, povodni, vichřici, proti krupo-
bití, vodě z vodovodního zařízení, vloupání 
a krádeži, pojištění za škody vzniklé při běžné 
činnosti v životě občana. Poskytujeme výhod-
nou cenovou politiku pro všechny, zajména pak 
pro členy bytových družstev, kterým je automa-
ticky poskytována sleva 20 % ze základního 
pojistného. 

Příklad: (byt v Ledči n.S.) 

Výše poj. částky 

100 000,-
200 000,-

300 000,-

roční pojistné 

200,- Kč 
200,- Kč 
288,- Kč 

Při oceňování majetku a následném výpočtu 
pojistné částky je sjednáno pojistné na novou 
hodnotu (v případě pojistné události je pojiště-
nému vyplacena náhrada tak vysoká, aby si po-
škozenou věc movitou i nemovitou mohl znovu 
jako novou v současné době zakoupit či posta-
vit). 

Ve svých službách klientům preferujeme 
rychlost a seriozní přístup. Pokud jsme Vás pře-
svědčili o výhodách našeho pojištění, najdete 
nás vždy v úterý a ve čtvrtek od 14.30 do 17.00 
hodin na adrese: 

Průchová Eva, 
Hrnčíře 24, 
Ledeč n.S. 

Veškeré informace se dozvíte též na tel. č. 
0452/4156. 

Pracovníci ŽP 



Ledečtí skauti 
ve Francii 
Dokončení ze str. 5 

veliký úspěch. Francouzům se to strašně 
líbilo. Také jsme si udělali malou exkurzi 
do místní zbrojnice hasičů, měli tam dost 
zajímavých věcí a novinek Jezdili jsme na 
různě párty a večírky a dělali i celodenní 
výlety - například do překrásného města 
Chaumountu. Zhlédli jsme všechny zajíma-
vosti tohoto krásného města a prošli se nád-
hernými parky s fontánami a květinovými 
obrazci. Čas utíkal a krásné chvilky také 
narušil kašel a vysoké horečky jednoho 
z nás - Kšilta. Musel být přestěhován k To-
nymu a náš zdravotník měl plné ruce práce. 
Nakonec ale přece všechno dobře dopadlo 
a Kšilt již potom byl i v Paříži a i na tábo-
ře. To ale předbíhám. 

Po rozloučení s rodinami jsme odjeli do 
vzdálenějšího městečka Puelemoutiere, kde 
jsme po celý zbytek tábora měli spát pod 
stany spolu s místními skauty. Plácek, který 
jim tu patří, je sice pěkný a né zrovna prca-
ťý, ale kam se to hrabe na naši základnu 
na Horkách v Ledči n. S. 

Po příjezdu na tábor se musela postavit 
nová lávka přes místní říčku a sprchy, aby 
se dalo kde umýt a v těch vedrech i osvěžit. 
Tragédií byly záchody - kdo včas neutekl, 
měl mokro v botách (byl to záchod šlapací 
- šlapky jako na vojně u nás). 

Koupat jsme se jezdili do nádherného 
jezera s pláží - to bylo žůžol 

Na táboře se rozběhla mánie - digitální 
hry. To protivné pípání bylo slyšet od rána 
do večera a největší případi to odnesli bo-
lestí hlavy, takže Onak zdravotník měl zase 
co dělat. Velkých ohňů bylo jen málo, a tak 
jsme si každý večer udělali alespoň malý 
ohýnek a to pro nás byly ty nejkrásnější 
chvíle. 

I tady byla uspořádána spousta akcí: 
Olympiáda - rozdělili jsme se na několik 
družstev (každé družstvo bylo nějaký stát) 
a soutěžili v různých disciplínách. Štětináč 
si při košíkové podvrtnul kotník a muselo 
se také ověřit, jak funguje nemocnice ve 
Francii, ale i pojištění. Musíme konstato-
vat, že k naší spokojenosti - perfektně. Ště-
tinová účast na dalších akcích byla hodně 
na vážkách. Nakonec jel i do Paříže, ale 
držel se na francouzské holi. 

Stejně jako minulý rok u nás, tak i nyní 
jsme s Francouzi dobývali Bastilu. Formou 
hry tak slaví svůj státní svátek Popravuje 
se král, chytá se jeho družina a nakonec 
se zapálí Baštila a potom se tančí. Prostě 
oslava. Jeden z večerů byl také věnován 
diskotéce, kterou vedl a řídil Serge. Vyblbli 
jsme se pořádně. 

Na oplátku jsme zase my pro ně vymys-
leli soutěžní odpoledne plné zajímavých her 
a soutěží. Ovšem nejlepší dvě akce tohoto 
tábora nás teprve čekaly až nakonec - Ni-
gloland a samozřejmě Paříž. 

Nigloland je veliký zábavný park pro děti 
a nejen pro ně. Je tu spousta nádherných 
atrakcí. Vyřádili jsme se jako malé děti. 

A konečně Paříž - celou jsme jí postupně 
autobusem projeli, protože pěšky bychom 

toho moc nestihli. Všichni se už moc těšili 
na Eifelovku. Jo to moc nádherná stavba. 
Po 688 schodech jsme vyjeli výtahem až 
nahoru, tedy jen někteří. To byl výhled 
- náš autobus byl maličký jako krabička 
od sirek a lidičky jako mravenci. Zjistili 
jsme tu pár zajímavostí: Eifelovka měří 
320,73 metrů, bylo zapotřebí 7 miliónů tun 
oceli a odtud do Prahy to bylo 890 km. Po 
tomto zážitku jsme navštívili museum umění 
- Louvre - viděli slavnou Monu Lisu. Měli 
jsme zde také čas nakoupit dárky a bylo 
opravdu z čeho vybírat. 

Poslední den byla na naší počest uspo-
řádána slavnostní večeře. V noci se strhla 
strašná bouřka, to na oplátku za to, že po 
celý tábor bylo nádherné počasí. A nastalo 
loučení, na které také člověk nezapomíná. 

Čtyřleté volební období současného měst-
ského zastupitelstva a tím i městské rady 
a starosty se chýlí ke konci. Ve dnech 18. 
a 19. listopadu se uskuteční nové komunální 
volby, ve kterých si občané našeho města 
zvolí svých 15 zástupců a ti je po další čtyři 
roky budou zastupovat při samosprávě měs-
ta. Bude z koho vybírat? 

Ve stanoveném termínu předložily svoje 
kandidátky celkem čtyři volební strany a to 
ODS, KDU-ČSL, KSČM a Sdružení nezá-
vislých kandidátů „Za rozvoj města". Každá 
volební strana předložila kandidátku úplnou, 
což znamená, že o 15 míst v zastupitelstvu 
se bude ucházet celkem 60 kandidátů. Ze 
současného zastupitelstva nekandidují pouze 
MUDr. Vyroubal, MUDr. Pavlíček, MUDr. 
Jaremenková, ing. Mainer a V. Hlava. 
Ostatní poslance naleznete na jednotlivých 
kandidátních listinách v sousedství nových 
či staronových kandidátů. 

Volební stranou č.l pro listopadové ko-
munální volby je ODS. V popředí jejich kan-
didátky figurují pánové Hálek, Urban, Pleva, 
Palán a Vorlíček. 

Číslo 2 patří kandidátní listině 
KDU-ČSL, kde se na prvních místech ob-
jevují jména Slavíček, Poborský, Kouba, 
Maštálka a Fejt. 

Ještě jednou se sejde městské zastupitelstvo 
zvolené v prvních svobodných volbách na 
podzim roku 1990. Od té doby se změnilo roz-
ložení politických sil v něm zúčastněných. 
Dnes jsou v zastupitelstvu nejsilnější skupinou 
Nezávislí se šesti mandáty. S pěti mandáty 
následují komunisté. Třetí místo zaujímají po-
slanci bývalého OF, nyní bez stranické přísluš-
nosti, v počtu čtyřech, a poslanci KDU-ČSL, 
rovněž se čtyřmi mandáty. Na konci po jed : 
nom mandátu mají LSNS a ODS. Tento pře-
hled napovídá, kdo určoval v uplynulých čty-
řech letech rozhodujícím způsobem dění 
v Ledči n. S. v oblasti patřící do pravomoci 
samosprávy. 

Předposlední, srpnové zasedání zastupitel-
stva rozhodlo, že příští městské zastupitelstvo 
se bude skládat jen z 15 poslanců. Zkušenost 
uplynulého období říká, že toto zúžení může 
posloužit dobru Věci. Množství nezajišťuje 
ještě kvalitu a už vůbec ne odpovědnost. 

Zbydou jen krásné vzpomínky, za které stojí 
skautovat. 

Po cestě domů jsme se ještě stavili v su-
permarketu, kde se utratili poslední franky 
a pak hurá domů. 

Sesmqlil Bouřlivák, vedoucí 1. oddílů 
skautského střediska Ledeč nad Sázavou. 
501.04. 

Dovětek náčelníka střediska A. Baye - To-
nyho: „Já jen mohu konstatovat, že mám 
v našem středisku vynikající děti a každý 
z rodičů na ně může být hrdý. A to je skau-
tování se vším všudy, jak má být. 

Děkuji zúčastněným a v roce 1996 na-
shle v Anglii! 

Sdružení nezávislých kandidátů „Za roz-
voj města" je volební stranou číslo tři a jejich 
kandidátní listina začíná pěticí Tichý, Vrba, 
Pospíchal, Kolařík a Jaremenko. Jejich kan-
didatuře musela dle volebního zákona před-
cházet petiční akce na podporu sdružení, kte-
rou vzhledem k velikosti obce muselo vy-
jádřit více jak 449 voličů. Samostatně kan-
didující jedinec by takových podpisů musel 
v našem městě získat více jak 139. 

S číslem 4 vstupuje do voleb volební 
strana KSČM se jmény Svoboda, Tejkal, Se-
vera, Bohatý a Ptáček na prvních pěti mís-
tech. 

Hlasovací lístky se jmény jednotlivých 
kandidátů obdrží voliči nejpozději tři dny 
přede dnem voleb zřejmě prostřednictvím 
poštovní a novinové služby. 

O umístění volebních místností vás infor-
muje náš informační servis. 

Volební kampaň začíná deset dní a končí 
48 hodin přede dnem konání voleb. V jejím 
průběhu vám na stránkách Ledečských novin 
přineseme kompletní kandidátní listiny a pří-
padně i volební programy jednotlivých vo-
lebních stran. O výsledku voleb vás budeme 
informovat v prosincovém čísle LN. 

-sv-

Den, kdy půjdeme k volebním urnám a roz-
hodneme se, komu dáme svých 15 hlasů, jimiž 
bude v Ledči n. S. každý volič disponovat, se 
rychle přibližuje. Předvolební kampaň bude 
krátká, devět dnů od 8. do 16. listopadu. Již 
dnes volič, který chce při samotných volbách 
rozhodovat odpovědně, začne hledat infor-
mace o těch, kdo se budou ucházet o jeho 
hlas. Právě dostatek informací omezí riziko 
jeho případné mýlky a z ní plynoucího zkla-
mání na minimum. Zůstává na každém osob-
ně, co bude považovat při svém rozhodování 
za určující. Buď se dá oslepit populistickými 
sliby, které mohou být splněny jen na úkor 
někoho jiného, ať dnes či v budoucnu, nebo 
se ztotožní s nesobeckým pohledem na život, 
který ví, že jednostranným uspokojováním jen 
svých požadavků by zatížil život těch, kdo při-
cházejí po něm. Svobodný člověk přeje svo-
bodu i druhým a podle toho jedná. 

Jan Hálek 

Před komunálními volbami 

60 kandidátů prp komunální volby 



Sovinec 
Do historie Ledče nad Sázavou se zapsal 

mimo jiné i jeden z pánů, a to Burian Le-
dečský z Říčan, který žil za vlády krále Vla-
dislava (jak se píše v publikaci o Ledči z pera 
Antonína Kosteleckého). Jeho ženou byla 
Žofka ze Sovince, a ta zemřelá neobyčejnou 
smrtí. Roku 1509 ve středu předsv. Tomášem 
(ten den připadá na 7. března) se propadla 
na hradě ještě se čtyřmi osobami, „ neboť se 
dům ten na dvě roztrhl". Někde jsem četl, 
že prý bylo na hradě veselo a tak veselí mělo 
tragickou dohru. 

Z toho mála vznikla otázka, kde ten So-
vinec byl a kde je nyní? Jestliže se jede od 
Šternberka na Moravě do podhůří Jeseníků, 
vidíme kopce, údolí, spoustu lesů a nad hlu-
bokým zářezem Valšovského dolu ční na ši-
rokém skalnatém ostrohu hrad Sovinec. 
Hrad vystavěli někdy kolem roku 1333 bratři 
Vok a Pavel ze Sovince. V první polovině 
14. století se lze s pány ze Sovince setkat po 
dobovém zvyku pod německým názvem „ de 
Aulnburg" (Eulenburg). Jde o starý český 
rod z domácí moravské čeledi Hrutoviců. 
Podle právní knihy Ctibora Tovačovského 
z Cimburka náleželi páni ze Sovince mezi 
patnáct starobylých moravských panských 
rodů, jako byli Boskovicové, Cimburkové či 
Pernštejnové. Patřila jim přednost mezi 
ostatními rody P zemi a lze se s nimi setkat 
nejen v nejvyšších zemských úřadech, ale 
i při závažných událostech. Jméno Petra ze 
Sovince lze nalést na protestním listu šlechty 
proti upálení Mistra Jana Husa. Sovinec také 
byl jednou z husitských pevností, který do-
konce ohrožoval i Olomouc. Ne náhodou byl 
Sovinec zvolen jako místo důležitých porad 
mezi Prokopem Holým a Zikmundem Kory-
butovišem. Páni ze Sovince byli i věrnými 
spojenci Jiříka z Poděbrad. Do dnešní doby 
zachované hradní jádro pochází z konce 15. 
století. Ješek Pňovský ze Sovince se stal 
v roce 1505 dokonce nejvyšším sudím. Jistě 
šlo asi o nejbližší příbuzenstvo již vzpome-
nuté Žofky ze Sovince, která v této době žila. 
Ale krátce poté se synové Ješka vrhli na do-
lování a zákonitě se dostali na pokraj fi-

nanční zkázy. V roce 1578 koupil panství 
Vavřinec Eder ze Štávnice. Jeho dcera Anna 
si vzala horlivého evangelíka Jana staršího 
Kobylku z Kobylího. Brzy se dostal mezi mo-
ravské direktory a za stavovského povstání 
mu byla svěřena správa země. Po porážce 
povstání byl donucen prodat pod cenou So-
vinec Řádu německých rytířů. S nimi z hradu 
se vytratila i čeština. Roku 1626 padl hrad 
do rukou dánských vojsk. Roku 1643 dobyli 
hrad Švédové. Hrad chátral, a až roku 1857 
dal velmistr hrad opravit. Na hradě se stří-
daly různé instituce. Třeba tu býval chla-
pecký řádový seminář, byla tu i lesnická ško-
la, ale později - a to až do 2. světové války 
- sloužil hrad jako letní sídlo s řádovým mu-
zeem a velkou knihovnou. 

Jako zajímavost lze uvést, že zde jednu 
noc trávil nedobrovolně i generál Lafayette, 
když prchal z olomouckého vězení. (Tento 
voják a politik - 1757-1834 - se zasloužil 
jako aktivní účastník francouzské revoluce). 

Nacisté po okupaci v roce 1938 hrad 
a majetek Řádu zkonfiskovali. V roce 1940 
se stal hrad zajateckým táborem pro důstoj-
níky O FLAG VIII H/Z. Tedy filiálním tábo-
rem blízkého O FLAG VIII H v Dlouhé Louč-
ce. Byli zde především francouzští důstojníci. 
Jak jeden z nich vzpomínal, byl příjezd 
v noční době k hradu velice ponurou zále-
žitostí. Pak byla na hradě silná posádka SS 
a hrad byl pečlivě uzavřen a střežen a co se 
tu dělo, je zatím neznámé. V prvních květ-
nových dnech 1945 při průchodu fronty hrad 
vyhořel a tak vše důležité pro poznání zničily 
plameny. V začátku 50. let se hrad opravil 
z toho nejhoršího a opravy a rekonstrukce 
pokračují dodnes. V hradě je nyní galerie 
současného umění, je zde vyhlídková věž, 
jsou zde bytové prostory a je zde i vinárna. 
S dalšími rekonstrukcemi se počítá i do bu-
doucna. 

Jestliže se Žofka ze Sovince provdala 
a žila na ledečském hradě, byla hodně daleko 
od svého rodiště a míst, kde prožila mladá 
léta. Cesta do Ledče jistě trvala několik dní. 
Ale dá se předpokládat, že kraj kolem Ledče 
jí jistě připomínal místa pod Jeseníkem. 

Dr. M. Vostatek 

Ledečtí skauti 
ve Francii 

Datum odjezdu byl určen na 3. 7. 1994, 
tedy neděli. Již před druhou hodinou od-
polední, kdy byl plánován odjezd, bylo na 
našem náměstí pěkně rušnou. Poněvadž 
sluníčko pěkně pálilo, zalezli jsme do stínu 
stromů a čekali na příjezd autobusu. Řidiči 
pan Herman a pan Bradáč přijeli přesně. 
A začalo velké nakládání stanů, báglů 
a kufrů. Co čert nechtěl, vloudila se do na-
šeho nakládání malá chybička, nechtělo se 
nám to všechno do autobusu vejít. Po malé 
poradě jsme museli oželet pitivo na cestu, 
i když v tom vedru to nebylo zrovna povzbu-
zující. Poslední věci, co se již nechtěly vejít 
do zavazadlového prostoru, zmizely 
v uličce a pod sedadly autobusu. 

Konečně ve 14.30 hodin jsme vyjeli. 
V autobuse panovala skvělá nálada, po-
slouchali jsme písničky, hrálo se na kytary 
a také se mastily karty. Z počátku to bylo 
fajn, ale již k večeru člověk nevěděl, jak si 
sednout. 

Do Německa jsme se dostali přes hra-
niční přechod Rozvadov, kde odbavení pro-
běhlo v pořádku, a dokonce i s přáním pana 
celníka, „aťse máme v tý Francii dobře!" 

A pak jsme jeli a jeli, občas byla pře-
stávka na jídlo a na protáhnutí žeber. Po-
maloučku se začínalo stmívat, až byla do-
cela tma a to již se nedalo nic jiného dělat, 
než jít spát. V půl druhé ráno jsme zarazili 
na parkovišti u francouzských hranic, starší 
vystoupili a šlo se hledat místo k přenoco-
vání. Našli jsme jedno příhodné a po do-
mluvě s majitelem zde můžeme do rána pře-
spat. Na toaletách, kde bylo perfektně čisto, 
jsme se trochu umyli, pak se zavrtali do 
spacáků a pokušeli se usnout, což se nám 
mračna komárů a hejna mravenců pokou-
šela překazit. V 5.00 hodin ráno byl již 
každý z nás vzhůru a zdravotník Onak měl 
plné ruce práce. 

Po ošetření štípanců jsme v rychlosti vše 
zbalili a prchli do autobusu. Za německou 
hranicí již byla Francie, tam jsme se na-
snídali. Bylo probráno co a jak se bude 
dále dělat a Tony připomněl (zcela zby-
tečně), jak se máme chovat a že reprezen-
tujeme naši vlast. Potom jsme ještě probrali 
některé další organizační věci a jelo se dál. 
To již byla sladká Francie. Vesničky čisté 
a malebná pole a stráně. Něco po 14. ho-
dině jsme konečně přijeli do městečka Vig-
nory. Francouzští skauti nás sice čekali 
o několik hodin déle, ale za malou chvilku 
se už začali sjíždět rodiče. To zařídil tamní 
skautský náčelník Erick. Byli jsme podle 
jejich přání rozděleni do rodin, kde budeme 
týden bydlet a oni se o .nás budou starat. 
Rozvezli nás po nedalekých městech a sa-
motách, ale i tam se nás několik zase sešlo 
dohromady, takže jsme na různé akce cho-
dili společně. Chodili jsme se koupat do 
nedaleké dravé říčky la Marné, hráli různé 
hry a chytali ryby. Jednou jsme se také byli 
podívat u nich ve škole. Jindy jsme zase 
uspořádali pro malé děti ze školky vystou-
pení naší skautské kapely Šok. Sklidili jsme 

Pokračování na str. 6 



Něco o školní družině 
Začíná nový školní rok a rodičům, 

jejichž pracovní doba trvá obvykle 
0 dvě až tři hodiny dále než školní 
vyučování jejich „ratolestí", vy-
vstává opět problém, co s volným ča-
sem mladších dětí. Chci jim připome-
nout, že je zde ledečská školní dru-
žina. Práci šesti pedagogických pra-
covnic, které se zde starají o přibližně 
160 dětí, je třeba ocenit. 

Nejde totiž vůbec o „hlídárnu", 
kam si rodiče děti odkládají. Prog-
ram školní družiny je pestrý. Děti 
se zde mohou bavit podle svých 
zájmů v několika kroužcích. V dra-
matickém kroužku nacvičují diva-
delní představení, které pak mají 
možnost zhlédnout jejich spolužáci. 
Baví je nejen samotné divadelní 
zkoušky, ale také samostatná pří-
prava kostýmů, dekorací a někdy 
1 výroba loutek. 

V turistickém kroužku děti pozná-
vají okolí Ledče pěšky nebo. na ko-
lech. 

V kroužku disko tanců si osvojují 
nejen kultivovanější pohyb, ale také 
společenské chování. 

Sportovně založené děti navštěvují 
kroužek gymnastiky, ty méně ši-
kovné a zdatné si zvyšují fyzickou 
zdatnost v kroužku zdravotní tělesné 
výchovy. 

Pro ty, kteří mají zájem si osvojit 
alespoň několik desítek slovíček ci-
zího jazyka, je zde kroužek anglič-
tiny a němčiny. Děti se učí hrou, 
takže nelze říci, že by šlo o další zátěž 
vyučováním. 

Také výtvarný kroužek je mezi 
dětmi oblíben. 

Protože vychovatelky dbají na to, 
aby děti odreagovaly stres ze škol-
ního vyučování, je program zájmo-
vých kroužků střídán se sportovními, 
zábavnými a kulturními akcemi. 
V minulém roce děti navštívily dět-
ská představení v Paláci kultury 
v Praze i v Horáckém divadle v Jih-
lavě, zoologickou zahradu v Jihlavě, 
dvě dětská filmová představení v le-
dečském kině. Zúčastnily se koncertů 
žáků ZUŠ v Ledči. Oblíbily si také 
sportovní hry a závody v přírodě i po-
sezení u táboráku. O vánoční besídce 
a dětském karnevalu se děti podílely 
na přípravě programu. 

Je tedy zřejmé, že pedagogické 
pracovnice školní družiny organizují 
čas dětí kvalitně a s vysokým osob-
ním nasazením. Přihlásíte-li své dítě 
do školní družiny, uděláte pro ně 
mnohem více, než bude-li sledovat 
ve volném čase televizi, video nebo 
běhat po ulicích. 

MUDr. J. Horáková 

Hradní věž 
bude přístupná 

Holubi škodí památkám snad všude. V našem 
městě si vybrali za své sídlo i věž ledečského 
hradu. Stačilo několik rozbitých okének, které 
majitel nezasklil, a holubi se chopili příležitosti. 

Věž byla vždy přístupná návštěvníkům mu-
zea a je z ní krásný pohled na město i okolí. 
Nová kustodka muzea Pavla Macháčková se 
rozhodla, že s partou mladých lidí z celé repub-
liky uskuteční na hradě víkendová setkání 
a uklidí věž i nádvoří hradu, aby mohly být 
opět přístupné. Vstříc jim vyšel i pan Píchá 
z Lesů ČR, poskytl jim ubytování a postaral se 
o zasklení všech oken tak, aby sem již holubi 
neměli přístup. 

Mladí lidé odstranili velkou vrstvu holubího 
trusy i zdechlin ze schodů i v patrech, vše ukli-
dili a chtějí, aby v příští turistické sezoně byla 
opět přístupná turistům. 

Pokud by měli o práci na hradě zájem i další 
mladí lidé z našeho města, rádi je mezi sebou 
přivítají. Informace jim přímo podá Pavla na 
telefonu 3138. Víkendová setkání se budou na 
hradě konat až do jara příštího roku. 

-FP-

Potřebujete zhubnout 
a zbavit se některých X 
zdravotních problémů • 
Nabízím Vám 
HERBALIFE 
- světovou jedničku 
v oboru bylinných 
a vitamínových 
přípravků 
pro štíhlou linii # 
Zavolejte na tel. číslo: 
0452/33 26 

Adresa: D. Geherová 
Poštovní 95 

584 Ol Ledeč n. Sázavou 

KOVOFINIŠ, a. s. 
58467 Ledeč n.S. 
přijme 

• KONSTRUKTÉRY 

• PROJEKTANTY 

VŠ, SŠ - technické 

Nabízíme dobré platové 
podmínky. 

Informace: 
KOVOFINIŠ, a. s. 
Ledeč nad Sázavou 
personální úsek 
tel.: 0452/451 nebo 461 
linka: 430 nebo 466 



UZEMNESPRAVNI CLENENI 
NAŠEHO REGIONU V MINULOSTI 

Otázka, jak rozčlenit a následně také 
řídít náš nevelký stát, není nastolována 
jen současnými politiky, ale zajímá také 
širokou veřejnost. Jak všem dokazují 
různé návrhy a názory na „terén", který 
má být dělen, otázek a nejasností je stále 
dost. 

Zkusme se tedy v této souvislosti 
ohlédnout o více než století a půl do mi-
nulosti a porovnávejme vývoj územního 
uspořádání v našem kraji. 

V rakouské monarchii byla prvoinstan-
ční veřejná správa politická, soudní i fi-
nanční až do sklonku feudalismu vykoná-
vána prostřednictvím patrimonií a někte-
rých vybraných měst. Výkonnými orgány 
patrimonií přitom byly vrchnostenské 
úřady a u měst magistrální úřady. 

Správa území okresu Havlíčkův Brod 
(stav z r. 1960) byla v roce 1843 vyko-
návána prostřednictvím magistrátů krá-
lovského města Německý Brod, měst 
Habry, Chotěboř, Ledeč, Přibyslav, měs-
tyse Lipnice, vrchnostenských úřadů 16 
panství (Dolní Královice, Golčův Jení-
kov, Habry, Herálec, Horní Studenec, 
Chotěboř, Ledeč nad Sázavou, Lipnice 
nad Sázavou, Okrouhlice, Polná, Ronov 
nad Doubravou, Světlá nad Sázavou, Stří-
tež, Větrný Jeníkov, Vilémov, Žleby a Tu-
padly) a 19 statků (Bačkov, Běstvina, 
Břevnice, Česká Bělá, Dolní Křupá, Klo-
kočov, Květinov, Libice nad Doubravou, 
Maleč a Modletín, Nová Ves u Chotěboře, 
Nová Ves u Světlé, Pohled, Rozsochatec, 
Skřivánek, Štěpánov, Úhrov, Úsobí, Věž, 
Vrbice). 

Zásadní změnu v organizaci veřejné 
správy přinesl rok 1848, kdy po zrušení 
poddanství a zániku patrimonií v jejich 
feduální podobě starý správní systém ztra-
til své opodstatnění a bylo proto zřejmé, 
že musí dojít k postátnění správních or-
gánů již v první instanci. 

Nová organizace vstoupila v platnost 
k 1. 1. 1850, když její hlavní zásady byly 
schváleny císařským nařízením ze dne 
26. června 1849. Základní územní jed-
notky státní správy, tzv. politické okresy 
byly vytvořeny podle jednotných hledisek 
tak, aby se zásadně nelišily ani rozlohou, 
ani počtem obyvatel. 

Vyššími jednotkami se staly kraje 
a země a nejvyšším orgánem státní správy 
ministerstva vnitra ve Vídni. 

Země Čechy byla rozčleněna do 7 krajů 
(mimo kraje stála Praha) a do 79 politic-
kých okresů, přičemž jakožto výkonné or-
gány okresů byla v jejich sídlech zřízena 
okresní hejtmanství (v letech 1850-1855 
nazývaná podkrajské úřady), vedená 
okresním hejtmanem. 

Celý územní obvod dnešního okresu 
Havlíčkův Brod tehdy připadl do působ-
nosti Pardubického kraje a za sídla pod-
krajských úřadů byla zvolena města Cho-
těboř, Německý Brod a Ledeč n. Sáz. 

Součástí procesu změn po roce 1848 
byla i oddělení výkonu moci politické od 
výkonu moci soudní. Na území okresu Le-
deč n.S. vznikly soudní okresy Dolní Krá-
lovice a Ledeč nad Sázavou. 

Tato organizace veřejné správy, vytvo-
řená pod vlivem revolučních událostí roku 
1848, brzy přestala vyhovovat záměrům 
vídeňské vlády. Od 26. května 1855 za-
hájily činnost smíšené okresní a krajské 
úřady (slučovaly moc politickou a soudní 
do jednoho úřadu). 

Místo dosavadních 7 bylo zřízeno 13 
krajů, přičemž území celého dnešního 
okresu připadlo do kompetence krajského 
úřadu v Čáslavi. 

Výnosem ministerstva vnitra z r. 1868 
byla okresní hejtmanství v sídlech býva-
lých krajských úřadů v Čechách vybavena 
přenesenou působností místodržitelství, 
zejména v oblasti dozoru nad ostatními 
hejtmanstvími svého obvodu. Pro sledo-
vanou oblast byla sídlem takového dohlé-
dacího okresního hejtmanství Čáslav. Ne-
šlo však o obnovu bývalých krajů. 

Stálým orgánem první instance státní 
správy se tedy stala okresní hejtmanství, 
tvořená několika okresy soudními. Počet 
hejtmanství v Čechách se z počátečního 
stavu 89 do konce roku 1908 zvýšil na 98. 

Na území dnešního okresu bylo obno-
veno hejtmanství v Ledči nad Sázavou 
(s. o. Dolní Královice a Ledeč nad Sáza-
vou). 

Samostatná Československá republika 
po svém vzniku převzala správní systém 
monarchie, pouze s tím rozdílem, že 
okresní hejtmanství byla v roce 1919 pře-
jmenována na okresní správy politické 
a v roce 1925 na okresní úřady. 

Všechna okresní zastupitelstva (samos-
právná) byla rozhodnutím zemských 
správ politických v roce 1919 rozpuštěna 
a nahrazena tzv. okresními správními ko-
misemi, jejichž obvody byly shodné s ob-
vody soudních okresů. Tento stav trval do 
31. 12. 1928, kdy byly zrušeny a jejich 
kompetence přeneseny na okresní zastu-
pitelstva, která se stala součástí úřadů 
a byla přímo řízena okresními hejtmany. 

Uzemní změny, vyvolané Mnichov-
skou dohodou, se území dnešního okresu 
Havlíčkův Brod přímo nedotkly. 

Změna nastala až po okupaci zbytku 
Česko-Slovenska, po 15. březnu 1939. 
Veškerou výkonnou mocí byl pověřen 
vrchní velitel německé okupační armády 
generál von Brouchitsch, jemuž byly 
přímo podřízeny armádní skupina 3 (Če-
chy) a 5 (Morava) a zčásti i někteří velitelé 
nižších vojenských jednotek, armádních 
sborů, které označeny římskými číslice-
mi, vytvářely 7 územních obvodů (v Če-
chách 4 a na Moravě 3). Každý velitel 
armádního sboru měl k dispozici civilního 
správního šéfa, který ve svém obvodu řídil 
tzv. oberlandráty, jejichž působnost byla 

vymezena ve dvojí linii: byly nejnižšími 
správními úřady pro německé státní pří-
slušníky a zároveň kontrolními orgány, 
vykonávajícími dozor nad okresními 
a obecními úřady. 

Území dnešního okresu Havlíčkův 
Brod spadalo do kompetence 2 oberlan-
drátů - Pelhřimov (okresy Humpolec, Le-
deč, Pelhřimov) a Německý Brod (okresy 
Německý Brod, Chotěboř, Čáslav). 

Vojenská správa Protektorátu však 
trvala jen velmi krátce. S platností od 15. 
4. 1939 přešel výkon správy na zastupu-
jícího říšského protektora a na nižší české 
úřady. Ke dni 22. 4. 1939 bylo reorgani-
zováno i územní členění. K oberlandrátu 
se sídlem v Německém Brodě byly při-
členěny politické okresy Humpolec, Ka-
menice n.L., Ledeč, Pelhřimov a Vlašim 
a naopak okres Čáslav byl připojen k obe-
rlandrátu se sídlem v Kolíně. 

Sídlem oberlandrátu pro okresy Hum-
polec, Ledeč a Čáslav se stal Kolín, okres 
Chotěboř byl začleněn pod oberlandrát 
Pardubice a s. o. Polná, Štoky a Přibyslav 
pod oberlandrát Jihlava. 

V souladu s tzv. Heydrichovou správní 
reformou došlo na území Protektorátu 
k 15. 6.1942 kreorganizaci soustavy obe-
rlandrátů. 

Politické okresy Humpolec a Ledeč nad 
Sázavou byly podřízeny okresnímu hej-
tmanství s rozšířenou pravomocí 
(OÚsRP) v Táboře, které podléhalo obe-
rlandrátu v Českých Budějovicích. 

Všechna protektorátní nařízení, ne-
platná podle mezinárodního práva 
a ústavy ČSR, zrušil dekret prezidenta re-
publiky č. 121/1945 Sb. ze dne 27. 10. 
1945. V územním členění státu byl obno-
ven stav z roku 1938 se složkami zem-
skými, okresními a obecními. 

Ještě v době okupace začaly vznikat 
v některých oblastech revoluční národní 
výbory, jejichž činnost byla legalizována 
dekretem prezidenta republiky o volbě 
a pravomoci národních výborů. Měly to 
být zastupitelské sbory a orgány veřejné 
moci pro obvody jednotlivých obcí, 
okresů a zemí. Byly obnoveny okresy Le-
deč n. S. (s. o. Dolní Královice a Ledeč 
n. S.), které podléhaly Zemskému národ-
nímu výboru v Praze. 

Uzemní reorganizace, které vstoupila 
v platnost v r. 1949, zrušila dosavadní 
zemské uspořádání a vytvořila zřízení 
krajské, představované v českých zemích 
13 kraji. Zároveň došlo ke zrušení malých 
soudních okresů. Jejich pravomoci přešly 
na okresní soudy v sídlech okresních ná-
rodních výborů. 

Obvody okresů Havlíčkův Brod, Hum-
polec, Ledeč nad Sázavou a bývalého s. 
o. Přibyslav, připojeného k okresu Žďár 
nad Sázavou, byly začleněny do správy 
KNV Jihlava. 

Pokračování na str. 4 



Význam sokolských sletů HLEDÁM PRONÁJEM 
v Ledči n. S. 

pro obchod s oděvy 
a textilem. 

Menší úpravy zajistím. 
Možnost zaměstnání 

pronajímatele. 
Telefon: 0327/931298 

CENTRUM 
Dům dětí a mládeže v Ledči nad Sázavou 

rozšiřuje svoji nabídku 
o tyto kursy pro dospělé: 

ANGLICKÝ JAZYK pro začátečníky 
NĚMECKÝ JAZYK pro začátečníky 
NĚMECKÝ JAZYK pro pokročilé 
(Ceny budou stanoveny podle počtu zá-
jemců) 
OBSLUHA POČÍTAČŮ AT 
(kursovné 450 Kč) 
MODERNÍ ŽENA 
Program: 
poradenství v odívání, výběr látky, výběr 
a zhotovení střihu, strojové šití, klasický 
kurs šití od nastříhání k hotovému výrob-
ku, úpravy a opravy oděvů, poradna ka-
deřnice a kosmetičky. 
Lekce je možné navštěvovat příležitostně 
(15 Kč), nebo pravidelně jako celoroční 
kurs (150 Kč). 

Zahájení kursů: říjen 1994 
Přihlášky a informace podají pracovníci 
DDM. 

• 
Dále Centrum DDM nabízí 
MAMINKÁM s předškolními dětmi od 
věku tří let „HLÍDÁNÍ". 
Vždy v úterý - čtvrtek od 10 do 11.30 
hod., vstupné 10 Kč. 
Zaměření: úterý - výtvarné 

středa - cvičení 
čtvrtek - stavebnice 

Při Centru DDM je dále zakládán 
SOUBOR SBOROVÉHO ZPĚVU, 
kam jsou vybírány děti od 3. tříd po před-
běžné talentové zkoušce. 
Informace o termínu zkoušky získáte 
v DDM - tel. 2415. 

pracovníci DDM 

Žáci ISŠ v Itálii 
Ve dnech 9.-16. září navštívilo 20 stu-

dentů Integrované střední školy strojnické 
v Ledči nad Sázavou rekreační středisko 
Riccione v Itálii. Během zájezdu navští-
vili Benátky, San Marino a delfinárium 
v Rimini. Zbytek času věnovali koupání 
a slunění. Zájezd byl pro studenty příno-
sem a přivezli si z něj celou řadu zážitků 
a poznatků. 

Mgr.Radomír Nulíček - ISŠ 

V Praze proběhl ve dnech 1. až 6. čer-
vence 1994 XII. všesokolský slet, jehož 
se také jako cvičenky zúčastnily žákyně 
ledečského Sokola se svými dvěma ve-
doucími. 

Každý z jedenácti předcházejících sletů 
probíhal ve zcela jiné atmosféře, tak jak 
se vyvíjel hospodářský a politický život 
v naší zemi. 1.všesokolský slet v roce 
1882, tedy 20 let po založení Sokola, se 
konal na Střeleckém ostrově. Slavnostní 
průvod Prahou čítal 1 600 krojovaných 
sokolů a hostů. Odpoledne se konalo cvi-
čení, ve kterém vystoupilo před 2 500 di-
váky necelých 700 cvičenců za řízení M. 
Tyrše. Bylo to vystoupení světově jedi-
nečné. Uvažme, že 1. olympijské hry se 
konaly až o 14 let později! Cviky byly 
sice jednoduché, ale přesnost provedení 
působila strhujícím dojmem. 

Druhý všesokolský slet v roce 1891 se 
konal v Královské oboře. Tehdy už vy-
stoupilo 2 310 cvičenců z 206 jednot. Prů-
vod Prahou, v němž pochodovalo 5 520 
sokolů v krojích, byl nevídanou podíva-
nou a vyvolal odezvu u veřejnosti i na-
dšené komentáře novinářů a spisovatelů. 
V roce 1889 byla založena Česká obec 
sokolská. 

Třetí až sedmý sokolský slet se ko-
naly na Letenské pláni. Při 3. sletu se slav-
nostního průvodu Prahou zúčastnilo 7 533 
krojovaných mužů a v jeho čele jelo 
60 sokolů na koních. Na 4. sletu na 
Letné cvičilo po prvé v historii také 
867 žen, které cvičily s kužely. Na 
Žofíně koncertovaly sokolské pěvec-
ké kroužky, v Národním divadle se 
hrála Kovařovicova opera Psohlavci. Při 
5. sletu se průvodu zúčastnilo 12 555 
krojovaných sokolů a několik set cizinců. 
6. slet v roce 1912 se 14 000 cvičenci, 
8 hudbami a 16 trubačskými sbory se stal 
mohutnou manifestací slovanských ná-
rodů v rakousko-uherském mocnářství 
a největší tělocvičnou slavností na světě. 
Sokolstvo přežilo i 1. světovou válku se 
ctí jako významný bojovník za naší samo-
statnost. V legiích na všech frontách vzni-
kaly sokolské jednoty. 7.slet v roce 1920, 
první slet ve svobodném Československu, 
uvítal na tribuně 1. prezidenta T. G. Ma-
saryka. 

Osmým sletem počínaje se všechny 
další slety konají již na Strahově. V roce 
1926 zasedl v čestné lóži kromě prezi-
denta i diplomatický sbor. Devátý slet 
v roce 1932 se koná za hospodářské krize, 
přesto se na cvičišti vystřídalo během 
sletu 188 000 cvičenců a ve 3 průvodech 
prošlo Prahou 104 600 sokolů. Na tribu-
nách bylo při každém vystoupení přes 200 
tisíc diváků. 

Při desátém všesokolském sletě v roce 
1938 složili sokolové hold prezidentu Be-
nešovi a přijali z jeho rukou sokolský pra-
por. V průvodu, který trval přes 4 hodiny, 
vyhrávalo 3 000 hudebníků v 98 kapelách. 
Tento památný sokolský průvod byl ná-
rodní manifestací, která posilovala stati-

síce našich občanů k obraně demokracie 
a samostatnosti. Myšlenka semknutosti 
k obraně byla motivem celého sletu. 
Všechna vystoupení před vyprodanými 
tribunami měla vysokou úroveň. 

Před XI. všesokolským sletem skončila 
v roce 1945 nejstrašnější válka dějin, v níž 
bylo popraveno 1 212 sokolů a dalších 
10 400 bylo vězněno a mučeno. To měla 
ČOS opět přes 3 300 jednot s více než 
milionem členů. XI. slet v roce 1948 byl 
rozloučením se svobodou. Na sletišti se 
vystřídalo přes 64 000 žen a 54 000 mužů. 
Denně naplnilo tribuny přes 200 000 di-
váků. Průvod se stal obrovskou manifes-
tací odporu sokolstva i veřejnosti proti na-
stoupivší totalitní nadvládě. Tento slet byl 
největší sokolskou slavností všech dob 
s více než půl milionem cvičenců. Brzy 
po něm skončila na dlouhá léta i činnost 
ČOS. 

Dnes můžeme s klidným svědomím 
prohlásit, že uspořádat po 46 letech 
XII. všesokolský slet v roce 1994 bylo 
rozhodnutí moudré. Přese všechno, přes 
apatii politiků, přes ignoranci mnohých 
sdělovacích prostředků, přes nevalný zá-
jem sponzorů se Sokol vrátil do podvě-
domí našich občanů. Nedělního průvodu 
Prahou se zúčastnilo 21 000 sokolů, 
z nichž asi 1 400 přijelo ze zahraničí. Na 
prvním veřejném vystoupení v Praze, kte-
rému předcházely akce v jednotách a žu-
pách, se představilo celkem 33 100 cvi-
čících. Stejný počet cvičenců vystoupil 
i druhý den. Cvičení přihlížel i prezident 
Václav Havel po návratu z USA, ministři, 
členové parlamentu, primátor Prahy 
a řada významných činitelů a hostů. Po 
oba dny zhlédlo vystoupení více než 
65 000 diváků. Bylo zastoupeno 35 tisko-
vých agentur s 300 akreditovanými novi-
náři. I přes drobné nedostatky je náš po-
slední slet hodnocen velmi kladně a na to 
mohou být všichni sokolové hrdi. 

Sokol je nejstarší tělocvičná organiza-
ce, která vznikla na území Rakousko-
-Uherska. Svým humanistickým zaměře-
ním, vlasteneckým a demokratickým pů-
sobením byl pro všechny totalitní režimy 
nebezpečný. Proto byl za obou světových 
válek zakázán a dokonale zmizel po roce 
1948 na celých 42 let. Byl zrušen celkem 
čtyřikrát, ale vždy znovu obnoven v letech 
1918,1945,1968 a 1990, což svědčí o síle 
jeho myšlenek a tradic. 

Z původních 3 200 sokolských jednot 
s více než milionem členů se po roce 1989 
obnovilo přes 900 jednot asi se 170 000 
členy. Zásluhou sokolského tělocviku 
a sokolských sletů rostlo sebevědomí ná-
roda, jimi se upevňoval náš národní život, 
v Sokole měly demokratické ideály a zá-
sady stále svou oporu. XII. všesokolský 
slet navázal za ztížených hospodářských 
podmínek na nejlepší sletové tradice 
a ukázal, že sokolské ideály slouží v každé 
době ku prospěchu celého národa. 

Stanislav Matějek 



Pohlednice „Letem českým světem" 
je vytištěna barevným knihtiskem zo-
brazujícím motýla. V křídlech motýla 
jsou pohledy na Ledeč. Vlevo je pohled 
na město z nově postavené školy v Ko-
menského ulici a samotná škola. 
Vpravo pak pohled na náměstí z vý-
chodní a západní strany. Vydal j í svým 
nákladem v roce 1908 ledečský ob-
chodník J. Weiner. Tiskárna není zná-
má. Podobnou pohlednici mají i j iná 
města v Čechách. Tato pohlednice byla 
poslána z ledečské pošty do Prahy 
v roce 1908. 

František Pleva 

Ledečské pohlednice 

Dr. Eduard Doubek nás opustil 
Když sledoval v neděli 18. září fotba-

lový zápas, byl stižen náhlou nevolností 
a přes úsilí našich lékařů se týž den jeho 
ušlechtilé srdce zastavilo. 

Koho jsme to ztratili? Dovolte mi vy-
slovit názor, že my, ledečtí občané, jsme 
ztratili nejvýraznější postavu našeho 
města a kraje. Připomeňme si jeho boha-
tou činnost, která začínala v poválečné 
době a trvala téměř celé půlstoletí. 

Především zhodnoťme jeho histo-
ricko-literární práce, vycházející z pečli-
vého studia mnoha historických pramenů 
i výpovědí žijících svědků. Dal nám díla 
trvalé hodnoty, na která mohou navazovat 
další badatelé. Můžeme si v nich číst a stu-
dovat ucelenou historii Dolních Královic, 
Zahrádky a Světlé nad Sázavou. Nesčetné 
dílčí historické práce věnoval našemu 
městu a pracoval na svém stěžejním díle 
o svém milovaném rodišti, které už bo-
hužel nedokončil. Ve dvou vydáních vy-
šly jeho populární Pověsti z Posázaví. 
S jeho průvodcem v ruce můžeme to naše 
krásné Posázaví poučeni procestovat. Na-
psal monografii partyzána Pulce a anglic-
kého stíhače Fiřta. Mnoho menších histo-
rických a cestopisných prací doplňuje 
jeho hlavní literární činnost. Dr. Doubek 
je bezesporu dosud nejvýznamnějším his-
torikem našeho regionu. 

Na ledečské gymnázium přišel hned po 
jeho založení jako mladý profesor dějepi-
su, zeměpisu a němčiny. Jeho vynikající 
pedagogické schopnosti mu záhy získaly 
respekt studentů a vděčnost jejich rodičů. 
Na škole založil v roce 1949 divadelní 
kroužek, jehož činnost pak obohacovala 
kulturní dění ve městě. Dr. Doubek byl 
jeho dramaturgem a režisérem až do roku 
1978, kdy byl kroužek tehdejšími moci-
pány zlikvidován. Na svoji tradici navázal 
až letos, kdy studentky gymnazia - opět 

pod vedením Dr. Doubka - úspěšně před-
vedly hru amerického autora. 

Po sovětské okupaci byl Dr.Doubek, 
tento skvělý učitel, „normalizátory" z le-. 
dečského gymnazia vyhozen a vrátil se 
jako jeho ředitel až po listopadové revo-
luci. Věděl, že čas jeho pracovní aktivity 
je omezen a tak se soustředil na vnitřní 
a vnější úpravy gymnazijní budovy, této 
jediné a vzácné secesní stavby v našem 
městě. Dík jemu září dnes ledečské gym-
názium do našeho náměstí „barvami Al-
fonse Muchy", jak mě sám řekl. 

Velkou práci vykonal Dr. Doubek 
v kulturní osvětě našich občanů. Vzpo-
meňme jeho nezapomenutelných prochá-
zek naším městem a jeho okolím, při kte-
rých vykládal poutavě o jeho památkách, 
o přírodě, která nás obklopuje, o činnosti 
našich předků. Oblíbené byly i jeho ně-
kolikadenní vyjíždky po naší vlasti, při 
kterých byl zasvěceným průvodcem. Při-
pomeňme jeho kursy německého jazyka, 
který perfektně ovládal. A nakonec vzpo-
meňme jeho neúnavné práce pro ledečský 
sport, o němž soustavně informoval 
v Cestě Vysočiny. Poslední zprávu o fot-
balovém klání na našem stadionu 18.září 
už napsat nemohl. 

Převážná část aktivit Dr. Doubka spadá 
do čtyř desetiletí, kdy vše ovládali komu-
nisté, kulturu nevyjímaje. Osobnosti jako 
on, které svojí činností získávaly popula-
ritu a úctu veřejnosti, nevytrubovaly ob-
lbující komunistickou ideologii, byly vše-
lijakým těm funkcionáříkům trnem v oku. 
Tak musel Dr. Doubek při prosazováni 
svých záměrů bojovat proti kabinetním ši-
kanám, které vyvrcholily jeho vyhazovem 
z milovaného učitelského povolání. Ani 
pak nezatrpkl a pokračoval ve své zá-
služné práci pro nás až do pádu komunis-
mu. 

Přes svůj věk se rozhodl vstoupit do 

místní politiky, aby přispěl k upevnění 
naší nově nabyté demokracie. Kandidoval 
v prvních svobodných komunálních vol-
bách před čtyřmi roky do obecního zastu-
pitelstva za Čsl. stranu národně socialis-
tickou v koalici s Občanským fórem a Čsl. 
stranou lidovou. Ve volbách obdržel nej-
větší počet hlasů z kandidátů všech poli-
tických stran, tak velké autoritě a důvěře 
se těšil u svých voličů!. V radě obecního 
zastupitelstva pracoval pak až do svého 
skonu. 

My, Ledečáci, uzavíráme ušlechtilou 
osobnost našeho přítele Eduarda Doubka 
ve svých srdcích. Budeme na něho a na 
jeho dílo vždy s úctou a vděčností vzpo-
mínat! 

Zdeněk Vorlíček 
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