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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

I. RM schvaluje:
– přijetí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na fi nancování provozních 

nákladů Pečovatelské služby Ledeč nad Sázavou v celkové výši 
107.700,- Kč. 

– obsah smlouvy na správu letního areálu se společností TS Ledeč 
nad Sázavou, s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

– přijetí Partnerské smlouvy o spolupráci při využívání a úklidu ve-
řejně přístupných venkovních prostor hradu.

– pronájem částí pozemků v prostoru letního areálu v Ledči nad Sá-
zavou, FK Kovofi niš Ledeč nad Sázavou na pořádání Městských 
slavností dne 16. 6. 2012 za celkovou částku 4.600,- Kč a pověřuje 
starostu podpisem nájemní smlouvy.

– zapůjčení 3 ks mobilních WC na kulturní akci hudebního festivalu 
do obce Kouty na den 18. 8. 2012 s tím, že doprava a náklady spo-
jené s čištěním budou hrazeny Obcí Kouty.

– ukončení nájmu bytu č. 32 v ul. 5. května 1252 v Ledči nad Sáza-
vou dohodou ke dni 20. 5. 2012.

– pronájem bytu zvláštního určení č. 32, ul. 5. května 1252, Ledeč 
nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní Eleonóře Ka-
káčkové, bytem Kožlí 123, a to na dobu určitou od 21. 5. 2012 do 
31. 5. 2013.

– nájemné sjednané dohodou ve výši 2078,- Kč měsíčně.
– pronájem bytu zvláštního určení č. 11, ul. 5. května 1252, Ledeč 

nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou panu Vratislavu Jan-
dusovi, bytem Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 16 a to na dobu 
určitou od 21. 5. 2012 do 31. 5. 2013.

 Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané doho-
dou ve výši Kč 2.080,- měsíčně.

– na základě žádosti města Zruče nad Sázavou, prodloužení výpůjč-
ky sbírkových předmětů z ledečského muzea (viz smlouva), a to do 
30. září 2014.

– uzavření „Dohody o svěření osobního motorového vozidla do spo-
lečného užívání jakožto vozidla referentského“ s pí Marcelou Kon-
čelovou, pracovnicí odboru samosprávy s účinností od 15. 5. 2012.

USNESENÍ
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou,

konané dne 28. května 2012

II. RM schvaluje:
– fi rmu Český stavitel a.s., Blodkovo nám. 41/22, Olomouc, jako do-

davatele stavebních prací na zakázku malého rozsahu na dodávku 
stavby „celková rekonstrukce jedné třídy včetně sociálního zázemí 
a výdejny jídel v MŠ Stínadla 1049, Ledeč nad Sázavou“.

– fi rmu PYRAMIDA sdružení podnikatelů Hrnčíře čp. 26, Ledeč nad 
Sázavou, jako výrobce stojanu s informačními skříněmi. 

– bezplatné zapůjčení pódia, FK Kovofi niš Ledeč nad Sázavou Hav-
líčkova čp. 585 na pořádání Městských slavností dne 16. 6. 2012 
s tím, že dopravu, montáž a demontáž si zajistí žadatel na svoje 
náklady.

– vyvěšení záměru prodeje jednoúčelového zařízení – pódia. 
– vyvěšení záměru prodeje promítací techniky z objektu bývalého 

kina v Ledči nad Sázavou.

– pronájem veřejných WC, v Ledči nad Sázavou, Husovo náměstí 
čp. 60, Marii Portové, bytem Husovo náměstí čp. 74, Ledeč nad 
Sázavou a pověřuje starostu města k podpisu nájemní smlouvy. 

– Přílohu č. 3, Dodatku č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve ve-
řejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti 
nad rámec základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro 
roky 2010–2019 s ČSAD Benešov a.s. v předloženém znění. Předmě-
tem přílohy je výčet spojů linky 200032, na které se vztahuje ostatní 
dopravní obslužnost trasy Vlašim – Čechtice – Ledeč nad Sázavou.

– uzavření smlouvy o dílo na opravu havarijního stavu střešního pláš-
tě domu s pečovatelskou službou v Ledči nad Sázavou ul. 5. května 
s fi rmou ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí čp. 
139, Ledeč nad Sázavou a zmocňuje starostu města k podpisu této 
smlouvy o dílo. 

– podat výpověď společnosti ATOS, spol.s.r.o., Husovo nám.č. 139, 
Ledeč nad Sázavou z mandátní smlouvy č. 001/95 ze dne 22. 11. 
1994 a č. 002/1995 ze dne 29. 3. 1995, zajišťující správu a údrž-
bu bytového fondu a správu zajišťující ostatní služby a objektech 
v majetku města.

– podat výpověď společnosti Lesní společnost, a.s., Hrnčíře 2, Ledeč 
nad Sázavou z nájemní smlouvy na správu lesů v majetku města. 

– zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory formou výpůjčky 
v čp. 626 včetně pozemku parc.č. st. 44/2 – zastavěná plocha a ná-
dvoří v kat. území Ledeč nad Sázavou.

– pronájem 3 místností o celkové ploše 78,30 m2 ve III.NP v budově 
polikliniky v Ledči nad Sázavou, Habrecká 450, společnosti Vyso-
činské nemocnice s.r.o., Ledeč nad Sázavou, Háj 675 s termínem 
od 1. 7. 2012 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

– zveřejnění záměru pronájmu 2 místností o ploše 29,12 m2 ve II.NP 
v budově polikliniky (bývalá rehabilitace), Habrecká 450, Ledeč 
nad Sázavou s termínem vyvěšení od 1. 7. 2012

– ukončení nájmu bytu č. 1213 v ul. 5. května 1276 v Ledči nad Sá-
zavou dohodou ke dni 31. 5. 2012.

 Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané doho-
dou ve výši Kč 1061,- měsíčně.

– Františku Holemému prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 
v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou, na dobu urči-
tou od 1. 6. 2012 do 30. 9. 2012. Rada města Ledeč nad Sázavou 
schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně ve výši 2495,- Kč.

– žádost Lenky Schusterové (nájemce bytu č. 6 v domě čp. 558, ul. 
Na Sibiři v Ledči nad Sázavou) o poskytnutí podnájmu Markétě 
Chalupové, bytem Drobovice 85, 286 01 Čáslav, na dobu určitou 
ode dne 1. 6. 2012 do 30. 5. 2013.

– dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. OdMI/106/2011 ze dne 29. 
12. 2011 na nebytové prostory v objektu čp. 16, Husovo náměs-
tí v Ledči nad Sázavou, uzavřenou s ČR – Úřadem práce, Praha 
28 – Nové Město, Karlovo nám. 1359/1 a pověřuje starostu města 
podpisem dodatku k NS.

III. RM neschvaluje:
– prominutí platby za pronájem částí pozemků v prostoru letního 

areálu v Ledči nad Sázavou, FK Kovofi niš Ledeč nad Sázavou při 
pořádání Městských slavností dne 16. 6. 2012.

ZUBNÍ POHOTOVOST ČERVEN

9.–10. 6. Dr. Vašíčková Magda, Šubrtova 2170, H. Brod Tel.: 569 421 329
16.–17. 6. Dr. Drbohlavová Oldřiška, Psychiatr. léčebna, H. Brod Tel.: 569 478 360
23 –24. 6. Dr. Dvořáková Jitka, Husovo nám. 12, Ledeč n. S. Tel.: 569 722 318
30. 6.–1. 7. Dr. Saidlová Martina, Legií 1710, Chotěboř Tel.: 739 286 730
5.–8. 7. Dr. Chládek Albert, Humpolecká 244, H. Brod Tel.: 569 426 110
14.–15. 7. Dr. Hanusek Milan, Nádražní 72, H. Brod Tel.: 569 432 442

SHÁNÍME NÁBYTEK Pro expozituru ledečského muzea na místním hradě 
sháníme nábytek ze 40.–50. let minulého století. Jedná se o dobovou úpravu interiérů 
pro další použití ve výstavnictví. Vaše nabídky nám prosím sdělte na telefonní číslo: 
731 612 460, případně e-mail: hrad@ledecns.cz. Děkujeme. 

Večer 16. července 2012 v Orlovských 
lesích mezi Lipnicí a Humpolcem, na histo-
rickém místě, jemuž se dnes říká „Kolébka 
českého skautingu“, vzplane táborový oheň, 
při kterém účastníci budou moci prožít zcela 
výjimečnou noc.

Právě před sto lety, 16. července 1912, byl 
na tomto místě zapálen rukou zakladatele 
českého skautingu, prof. Antonínem B. Svoj-
síkem, pro prvních čtrnáct chlapců táborový 
oheň a teď, po stu letech, ten večer 16. červen-
ce 2012 zde zahoří „Táborový oheň století“. 

Oldskauti – Sony S.O.

TÁBOROVÝ OHEŇ STOLETÍ
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JAK JE TO SE STĚHOVÁNÍM STACIONÁŘE PETRKLÍČ?
Vážení Ledečáci, 
v měsíci květnu letošního roku se stacionář Petrklíč přestěhoval do no-
vých prostor v Pivovarské ulici. Všichni stacionáři nové prostory přeje-
me, nicméně, v souvislosti se slavnostním otevřením nového stacionáře 
si vedení Petrklíče neodpustilo řadu tvrzení, která bych rád uvedl na 
správnou míru. Především jsme se dozvěděli, že stacionáři město nepo-
skytuje dostatečnou podporu a že se radnice rozhodla ztížit stacionáři 
podmínky existence. Fakta jsou taková, že za bývalého vedení radnice 
platil stacionář za prostory v MŠ Stínadla nájem 1000 Kč ročně a za 
služby měsíčně 500 Kč (ročně tedy 6000 Kč a vskutku netuším, jakým 
způsobem pan Vrba spočítal částku 10 000 Kč čtvrtletně). Město tak 
zaplatilo za stacionář za roky 2003–2010 částku 886 359 Kč, a když 
odečteme 48 000 Kč jako platby za služby za roky 2003–2010, zaplatilo 
město za stacionář na provozních nákladech, částku 838 359 Kč. Nadto 
stacionář dostal na příspěvcích za léta 2003–2010 částku 710 000 Kč. 
Po nástupu nového vedení radnice jsme dospěli k názoru, že tato situ-
ace je neudržitelná a dohodli jsme se, že stacionář nebude platit žádný 
nájem, ale že si bude platit své provozní náklady. Domnívám se, že 
se jednalo ze strany města o solidní přístup. I tak, v roce 2011, město 
stacionáři dalo příspěvek na úhradu provozních nákladů. Loni v únoru 
pak město nabídlo stacionáři budovu mateřské školy 28. října, a to da-
rem – tedy bezplatně! Prostřednictvím novin jsme se dočetli toto: „Je 
malá, nevešli bychom se tam. A navíc je absolutně bariérová a to je pro 
starost o postižené děti nevyhovující“. Pak ovšem bylo pro nás překva-
pení, když, ani ne po roce, byla pro stacionář zakoupena vilka v Pivo-
varské ulici za 2 990 000 Kč. A tento objekt pak prošel, řečeno slovy 
Havlíčkobrodského deníku – „nákladnou rekonstrukcí, a byl přeměněn 

v moderní zařízení sociálního typu“. Navíc jsme se nedávno dozvěděli 
toto: „Naskytla se nám naštěstí příležitost získat tento rodinný domek, 
ale nebude to poslední stěhování. Díky dotacím ve výši 20 milionů ko-
run od rady regionálního rozvoje se staví zbrusu nový objekt v ledečské 
lokalitě Barborka, až bude hotový, přestěhujeme se tam“. Ponechám 
tedy jen na vás, jak si vyhodnotíte takové hospodaření. Já se přiznám 
k tomu, že z celé situace mám jen trpkou pachuť, protože mám dojem, 
že klienti stacionáře jsou bráni jako rukojmí. A přitom především v péči 
o tyto bezbranné bychom měli táhnout za jeden provaz. Ale lži a polo-
pravdy tomuto snažení rozhodně nepomohou. 

Petr Vaněk, starosta města 

NABÍDKA KULTURNÍCH AKCÍ
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Léto nepřichází jen tak, ale v rytmu hudby…
21. červen je svátkem všech muzikantů, od roku 1982 mezinárodním Dnem hudby. ZUŠ Ledeč 
n. S. k němu chce přispět vystoupením některých ze školních hudebních uskupení na ledečském 
náměstí. Ve čtvrtek 21. června vystoupí se svým programem taneční orchestr a kapela F.I.P. 
a v pátek 22. června dechový orchestr, začínáme vždy v 15 hod. 

Pozvánka na představení Brémští muzikanti 
Na motivy jedné z pohádek bratří Grimmů připravilo literárně-dramatické oddělení ledečské 
ZUŠ představení, které můžete zhlédnout ve čtvrtek 21. června od 18 hod v sále gymnázia. 
Vstupné dobrovolné.

BITVA O NOTORBURG – Ženy v ohrožení (IX. ročník akce)
21. července 2012, Notorburg u Ledče nad Sázavou (louka pod Sechovem)
Pro velký úspěch i letos prokáží stateční bojovníci odvahu a postaví se tváří v tvář hordě zbě-
silých malých bojovníků v DĚTSKÉ BITVĚ. Součástí akce bude i dobové tržiště s ukázkou 
řemesel, soutěže pro děti i dospělé, pyrotechnické efekty v podání DRACO ARDENS, ochrana 
diváků před úpalem a jiné záchranné akce DOBROVOLNÝCH HASIČŮ z Ledče n. S., a mnohé 
další. Přijďte i vy, stateční bojovníci a nebojácné ženy, zúčastnit se další velkolepé bitvy na No-
torburgu, pojísti dobové pochutiny, popíti lahodný mok a zakřepčit si na dobrou muziku. Akce se 
koná za každého počasí (zastřešení v případě nepřízně počasí zajištěno). Přijďte všichni, těšíme 
se na Vás!

INSPIRIA
– 22. 6. a 24. 6. od 20:00 na hradě v Ledči nad Sázavou reprízy divadelního představení Večer 

Tříkrálový v podání o. s. Mimochodem
– 23. června od 18:00 opět na hradě Jazzový most, aneb čeští a rakouští muzikanti jedou Vyso-
činou.

– 23. 6.–24. 6. pro děti a mládež od 10 let připravuje o. s. Inspiria 3. výpravu (tentokrát noční): 
Zrození hrdinů – Měsíční kámen

– 29. 6.–1. 7. proběhne na ledečském hradě již VI. ročník STAROČESKÉ POUTI, kterou ve 
spolupráci s městem Ledeč nad Sázavou pro Vás připravuje o. s. Molekul

Přejeme Vám kulturně příjemný začátek léta, o. s. Mimochodem, Inspiria a Molekul

RÁDI SE S VÁMI SETKÁME V ROCE 2012 NA AKCÍCH V ZAHRÁDCE
v sobotu 16. 6. od 14 hodin ZAHRÁDECKÁ POUŤ 
v sobotu 1. 9. od 18 hodin HRADOZÁMECKÁ NOC 
v sobotu 27. 10. od 14 hodin DUŠIČKOVÉ SETKÁNÍ 
Uvítáme všechny příspěvky, náměty, materiály a pomoc při hledání a uchování památek a vzpo-
mínek na Zahrádku a při získávání fi nančních prostředků na opravu, restaurování a oživení kos-
tela sv. Víta! Občanské sdružení „Přátelé Zahrádky“

SOLNÁ JESKYNĚ 
LEDEČ NAD SÁZAVOU, Mlýnská 87

Najdete nás za infocentrem u řeky
Pobyt v jeskyni pomáhá zejména při:

– astmatu a alergiích
– dýchacích potížích a neurózách

– ekzémech, akné a lupénce
– zánětlivých onemocněních

– vyčerpání a únavě organismu
Prodáváme léčivé produkty z hadího 

jedu, konopí, soli z Mrtvého moře
a doplňky stravy.

Dále lampičky ze solných kamenů.
Výživové poradenství,
regenerační masáže.

Provozní doba:
Po-Pá 9–11 a 13–16 hod.

Po telefonické dohodě
Po–Ne 9–19 hod.  
Tel.: 606 240 805

info@solnajeskyne-ledec.cz
www.solnajeskyne-ledec.cz

MÁTE PROBLÉMY S DLUHY?
ZAJISTÍME VÁM:

• perfektní zpracování návrhu na od-
dlužení podle insolvenčního zákona

• zastupujeme v insolvenčních řízeních
• vymáháme pohledávky

Obraťte se na nás na adrese:
Advokátní kancelář,
JUDr. Pavel Barinka, 

Husovo náměstí 3, 1. patro,
584 01 Ledeč nad Sázavou.

Domluvte si schůzku předem – kdykoliv 
na telefonním čísle: +420 728 188 252.
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KALEIDOSKOP

Po tropických prvních květnových dnech přišla vlna bouřek a silných dešťů, takže Sázava vypadala jako některý z asijských vele-
toků, což krásně kontrastovalo se svěží zelení a kvetoucími stromy a keři. Alespoň se četní naši spoluobčané, většinou obchodníci, 
cítili už opravdu jako doma. Pak přišli „zmrzlíci“ a většině zahrádkářů zmrzl i úsměv. A co nezmrzlo, tak nyní schne, protože tento 
květen je na dešťové srážky velmi skoupý.

Na ledečském hradě se stále něco děje. Velkou atrakcí byli opět fi lmaři, kteří na nádvořích vytvořili krásné kulisy pro pohádkový 
fi lm Šťastný smolař. A když se kumštýři odstěhovali, tak sem zavítali svatebčané. I když květen není pro svatby příliš frekventovaný 
měsíc, spojili tu svůj příští život Petra a Radek. Tak ať je tenhle jejich „fi lm“ opravdu pohádkový, jen o štěstí a smůla nechť se 
zdaleka vyhýbá.

Máme tu červen a s ním nejdelší dny a senem vonící noci. Na začátku měsíce mají svátek děti a na konci vlastně taky, protože jim, 
k velkému gaudiu všech žáků a studentů, zavřou školu. Ve výlohách jsou tabla, pořádají se setkání bývalých žáků a také dochází na 
ocenění práce těch nejpilnějších. Jedno takové si odnesl student zdejší střední školy – Michal Cihlář, za 2. místo v celostátní soutěži 
Kovo Junior 2012. Blahopřejeme a všem žákům přejeme pohodové prázdniny.
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PŘEHLED TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC KVĚTEN 2012
OBJASNĚNÁ KRÁDEŽ V DOMĚ 
Šetřením policistů se podařilo objasnit 
krádež v rodinném domě, ke které do-
šlo koncem měsíce ledna letošního roku 
v obci Hněvkovice. Tehdy neznámý pa-
chatel odcizil v domě fi nanční hotovost, 
která byla uložena v peněžence v neuza-
mčeném příručním kufru a dále ze zásuv-
ky v obývacím pokoji pak zlaté šperky, 
a to prsteny, náušnice a řetízky na krk 
a na ruku. Poškozeným majitelům vznik-
la škoda za téměř 50 000 Kč. Z krádeže 

je podezřelá 19letá dívka z Ledče nad Sázavou. Ve zkráceném příprav-
ném řízení jí policejní inspektor sdělil podezření z uvedeného přečinu.

VLOUPÁNÍ DO KANCELÁŘE 
Vloupání do kanceláře opravárenské dílny šetří ledečští policisté. Ne-
známý pachatel v noci na úterý 8. 5. překonal oplocení areálu fi rmy 
v obci Kožlí, rozbil skleněnou výplň okna kanceláře a vzniklým ot-
vorem vnikl do vnitřních prostor. Zde vše prohledal, vypáčil zásuvky 
u psacích stolů, ale nic neodcizil. Poškozením zařízení způsobil škodu 
ve výši nejméně 2500 Kč.

KRADLI ŽELEZO 
Z přečinu krádež jsou podezřelí dva muži ve věku 20 a 32 let z Led-
če nad Sázavou. Oba jmenovaní ve středu 9. 5. v době mezi 8. a 20. 
hodinou společně před domem v ulici Pivovarská v Ledči odcizili cel-
kem 50 kg železné tyčoviny smotané do velkého oválu a tuto odtáhli do 
sběrného dvora a prodali do železného šrotu. Takto získanou fi nanční 
hotovost ve výši 255 Kč použili pro svoji potřebu. Oba dva již byli za 
obdobnou trestnou činnost v posledních třech letech odsouzeni. Mladší 
z mužů v srpnu loňského roku a starší v září roku 2010. Policejní in-
spektor ve věci zahájil úkony trestního řízení pro přečin krádež.

VLOUPÁNÍ DO DOMU 
Policisté přijali oznámení o vloupání do rodinného domu v obci Hněv-
kovice. Zatím neznámý pachatel v sobotu 12. 5. v době od 15.30 do 
20.00 hod. vnikl do neuzamčené verandy, poté vykopl vstupní dveře 
do domu a vnikl do vnitřních prostor. Místnosti prohledal a v obýva-
cím pokoji odcizil krabičku s šesti zlatými prsteny a zlatým řetízkem 

s medailonkem. Následně prohledal i pokoje v patře domu. Poškozené-
mu majiteli způsobil škodu ve výši téměř 20 000 Kč.

ŘÍDIL POD VLIVEM ALKOHOLU 
V pátek 18. 5. v odpoledních hodinách byl policejní hlídkou v Led-
či nad Sázavou kontrolován 66letý řidič osobního vozidla. Na místě 
u řidiče policisté provedli orientační dechovou zkoušku s výsledkem 
1,35 promile alkoholu v dechu, při opakovaném měření pak řidič na-
dýchal 1,46 a 1,48 promile. Lékařské vyšetření spojené s odběrem bi-
ologického materiálu řidič odmítl. Na místě mu byl zadržen řidičský 
průkaz a další jízdu mu policisté zakázali. Ve věci byly zahájeny úkony 
trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem 
návykové látky.

STŘET OSOBNÍHO VOZIDLA S MOTOCYKLEM 
K vážné dopravní nehodě vyjížděli policisté v úterý 22. 5. krátce po 13. 
hodině. K dopravní nehodě došlo v místě tříramenné křižovatky u obce 
Hněvkovice. Osmnáctiletý řidič osobního vozidla VW Golf jel v obci 
Nová Ves u Dolních Kralovic po vedlejší komunikaci. V místě křižovat-
ky vjel bez zastavení do křižovatky na hlavní komunikaci a přitom nedal 
přednost v jízdě motocyklu zn. Loncin, jehož řidič přijížděl z levé strany. 
Stejně starý motocyklista na danou situaci reagoval tak, že strhl řízení 
vlevo, ale střetu se mu nepodařilo zabránit. S motocyklem poté skončil 
v silničním příkopu. Při nehodě došlo k těžkému zranění motocyklisty, 
který byl následně letecky transportován do nemocnice v Praze.  Ke zra-
nění jiných osob nedošlo. Alkohol byl u obou řidičů na místě dechovou 
zkouškou vyloučen. Lustrací v evidenci řidičů však bylo zjištěno, že řidič 
osobního vozidla nevlastní a nikdy nevlastnil řidičské oprávnění. Dále 
bylo na místě zjištěno, že vozidlo VW Golf je dočasně vyřazeno z regis-
tru vozidel a nemá pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provo-
zem vozidla. Hmotná škoda byla vyčíslena na 20 000 Kč.

KRÁDEŽ OSOBNÍHO VOZIDLA 
Policisté přijali oznámení o krádeži osobního vozidla. Neznámý pacha-
tel v noci ze středy na čtvrtek 24. 5. odcizil osobní vozidlo zn. Škoda 
Octavia, šedé metalízy s registrační značkou 4J2 1031. Vozidlo bylo 
zaparkované před domem v ulici M. Majerové v Ledči nad Sázavou. Ve 
vozidle se nacházely různé doklady a faktury. Poškozený majitel škodu 
vyčíslil na 300 000 Kč. Po odcizeném vozidle bylo vyhlášeno pátrání.

por. Bc. Jana Mazourová, Preventivně informační skupina, H. Brod

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, 
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnos-
ti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování 
i pracovní příležitost. Více na  www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE SBÍRKU
POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžko-
vin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látky (minimálně 1 m2, 
prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek).
Veškeré domácí potřeby: nádobí bílé i černé, hrnky, sklenič-
ky – vše nepoškozené. Peří, péřových a vatovaných přikrývek, 
polštářů a dek. Obuv – veškerou nepoškozenou. 
Židle, stoly, stolky (nepoškozené).
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, kober-
ce – z ekologických důvodů
ostatní nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transpor-
tem znehodnotí, znečištěný a vlhký textil. Sbírka se uskuteční:

9. 6., 15. 6., 16. 6. 2012 v době  8–12 hodin
v hasičské zbrojnici v Koutech
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se 
nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc!

30. dubna proběhl na zahradě Hotelu Sázava první čarodějnický slet 
a zahájení grilovací sezony. Součástí odpoledního programu byly různé 
soutěže pro děti – skládání puzzle, jízda zručnosti na elektrické čtyřkol-
ce, stříkání vody na terč, a řada dalších disciplín. Děti, které absolvova-
ly celé kolo, obdržely drobné ceny. Během dětských radovánek dospělí 
postavili hranici a na ní čarodějnici, která byla večer upálena. Během 
odpoledního programu se zabavily především děti, večer pak jejich ro-
diče. Po tom, co byl vyjeden kiosek U Balvana, na ohni, který zbyl 
z hranice po čarodějnici, si přítomní mohli opéct špekáčky. Příjemnému 
aktivně strávenému odpoledni přispělo krásné počasí a skvělá atmosfé-
ra. Všem, kteří se na přípravách akce podíleli, i těm, kteří ji s dětmi či 
bez nich navštívili, se patří poděkovat. Za Sázava Team Dan Horký

ČARODĚJNICE NA SÁZAVĚ



6

(pokračování z minulého Ledečského zpravodaje)
V souvislosti s minule uváděných kulturním děním v obci bych se ráda 

zmínila, že je v Hradci velmi pěkná knihovna s internetovým připojením 
pro veřejnost a vzorně vedena obecní kronika. Vedle kroniky jsou vedeny 
přílohy s fotografi emi a ostatními dokumenty. Pro obec ji vede již od roku 
1977 místní kronikářka paní Marie Benešová. Kronika obce je vždy při 
příležitosti setkání občanů předmětem velkého zájmu. Zároveň si myslím, 
že je to především důležitý doklad časů nynějších, pro uchování zpráv pro 
časy budoucí.

Již od roku 1978, vždy při narození nového občánka, připravuje obec 
slavnostní vítání. Tento akt je vždy spojen se zápisem do kroniky obce 
a malým dárkem. Do obce jsme tak již od té doby přivítali šedesát nových 
spoluobčanů.

V obci pravidelně organizujeme, ve spolupráci s Diakonií Broumov, 
humanitární sbírku oblečení. Tato akce je vždy hojně využívána místními 
občany z Hradce, ale především širokou veřejností z okolí. Z organizač-
ních a časových důvodů budeme sbírku konat jednou ročně, a to vždy 
v měsíci září.

Nově opravená kaplička s automatickým zvoněním je využívána pře-
devším ke konání májových pobožností, o svátku slovanských věrozvěstů 
Cyrila a Metoděje a také na svátek Panny Marie 15. srpna. O výzdobu 
kapličky se vzorně stará paní Libuše Hatáková.

Na podzim loňského roku jsme po delší odmlce uskutečnili setkání 
seniorů. Bylo spojené s kulturním programem a menším občerstvením. 
Akce se vydařila, účast byla velká a setkala se s kladným hodnocením 
zúčastněných. Proto bychom v této nově obnovené tradici určitě rádi po-
kračovali.

V obci je od roku 1937 založen sbor dobrovolných hasičů. V loňském 
roce obec nechala opravit hasičskou stříkačku. Generální oprava byla 
v hodnotě 51 734 Kč a plus nové příslušenství (rozdělovač, savice) v hod-
notě 14 200 Kč. Hasičský sbor nás úspěšně reprezentuje na soutěžích, 
a to nejen družstvo chlapců, ale je zde i družstvo děvčat. Tudíž se tato 

investice určitě vyplatí. Sbor je pro obec nepostradatelným pomocníkem 
jak při údržbě, obnově a zvelebování obecního majetku, tak i při organi-
zaci kulturně společenských akcí. Pravidelná organizace turnaje v malé 
kopané, příprava dětského dne, dětského karnevalu, mikulášské nadílky 
a dalších drobných akcí.

Nutno také zmínit neustále se zlepšující družstvo místních hokejistů. V le-
tošním ročníku místní hokejové ligy se umístili na krásném druhém místě.

Od loňského roku započal svoji činnost místní spolek rybářů. Pozvolna 
zahajuje svou práci na známém rybníku u lesa. Rybaření je zde zatím 
povoleno pouze pro místní rybáře, ale již se připravují i takzvané „hosto-
vačky“. Po loňských úspěšných rybářských závodech pro děti i dospělé se 
opět chystá tato akce. Letošním termínem je 12. květen. 

Obecní úřad přispívá sboru dobrovolných hasičů, sdružením hokejistů 
a rybářů fi nančními prostředky na jejich činnost. 

V minulých letech se v obci uskutečnila investiční akce za 5,7 mil. Kč, 
v rámci které se nám podařilo opravit chodníky, vybudovat nové veřej-
né osvětlení a hlavně kompletně vybudovat komunikaci do místní části 
Úlehle. Ze Státního zemědělského intervenčního fondu jsme získali dota-
ci ve výši 4,5 mil. Kč. Zbytek fi nančního krytí byl z vlastních zdrojů.

Nové dětské hřiště, které bylo na podzim roku 2010 postaveno na za-
hradě u budovy obecního úřadu, je volně přístupno od března do října. 
Celková pořizovací cena byla v hodnotě 420 000 Kč.

Největšími fi rmami na území obce jsou: UNIMONT J.C.K. s.r.o., s níž 
má obec dobrou spolupráci, dále pak fi rma Hradecká společnost s.r.o. a na 
zemědělské půdě v katastru obce hospodaří pan Ing. Francl Pavel.

Z akcí, které zastupitelstvo plánuje pro toto volební období, je pře-
devším oprava mostku přes Olešenský potok do místní části Hamry, již 
zmiňovaná oprava „staré silnice“ a opravy dalších místních komunikací. 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří přispívají ke zvelebování 
obce a těm, kteří obec Hradec vzorně reprezentují. Dále všem těm, kteří se 
jakýmkoliv způsobem podílejí na spolupráci s obecním úřadem za jejich 
podporu a pomoc.  Za obecní úřad Hoskovcová Hana, starostka
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Záběr na pohlednici Ledče nad Sázavou 
je z Čechovy ulice a přesouváme se jím 
do doby krátce před I. světovou válkou. 
Jedna z nejmenších ulic v našem měs-
tě mohla v té době být označována jako 
malá obchodní třída. V popředí je obchod 
s železem a stavebním materiálem pana 
Jana Loukotky, výhradním prodejcem 
šicích strojů Singer a Minerva. Dále se 
zde nacházelo papírnictví, knihkupectví, 
jednatelství Uherské pojišťovny, hostinec 
s řeznictvím. Své služby tu také nabízel 
zlatník, hodinář, notář odhadce, švec 
a koncesovaná porodní sestra. V pozadí 
původní dům č. 116, Zájezdní plzeňská 
restaurace Františky Hradecké. Dům 
v roce 1932 zcela vyhořel a během nece-
lého roku majitelka nechala postavit hotel 
Sázava.

Rutil, neboli oxid titaničitý (TiO2), je čtverečný minerál. Je to jed-
na ze tří, v přírodě se vyskytujících, modifi kací oxidu titaničitého. 
Další dvě jsou anatas a brookit. Tomuto jevu, kdy minerál stejného 
složení krystalizuje v odlišných soustavách, se říká polymorfi e. 

Nejstálejší a nejhojnější formou uvedených tří je právě čtvereč-
ný rutil, který tvoří sloupcovité a rýhované krystaly, které někdy 
zákonitě srůstají a vytváří tzv. kolénkovité srostlice, velké průměr-
ně 2–3 cm. Barva minerálu je červená až hnědočerná. Je dokonale 
štěpný a na štěpných plochách silně kovově lesklý.

Rutil je zdrojem titanu, používaného na výrobu nejrůznějších 
typů odolných slitin. Sloučeniny titanu se využívají jako pigmenty 
při výrobě plastů, gumy, plnivo kosmetických přípravků, v kera-
mickém průmyslu apod.

I u nás na Vysočině jsou krásné lokality pro sběr minerálů, nejed-
ná se sice o žádná extra světová naleziště, jsou to minerály nižších 
kategorií, ale i ty jsou krásné a navíc jsou spojené s historií kraje 
a místa, kde se vyskytují.

V dnešní době, kdy naleziště zanikají, si ale člověk musí vážit 
každé lokality, a tak se na jedno takové místo vypravíme. Lokalita, 
o které si dnes napíšeme, se nachází nedaleko Ledče – podíváme 
se do okolí Chřenovic. Na polích v okolí obce se vyskytují v po-
měrně hojném množství právě rutily, tvořící valounky a omleté 

jednoduché krystaly, jejich kolenovité srostlice o velikosti až 8 cm 
a váze přes 500 g. Rutily se vyskytují v pruhu širokém asi 1 km, 
táhnoucím se od Želivky, Chotěměřic, Hněvkovic, Chřenovic, dále 
pak přes Jedlou a Sačany, směrem na Golčův Jeníkov. Občas se po-
daří najít rutil zarostlý do křemene, většinou jsou však rutily volné. 
Zdejší rutil zmiňuje již Kratochvíl z roku 1910. Na základě kvanti-
tativní chemické analýzy, kterou prováděl Bouška et. al. roku 1972, 
je zřejmé, že se jedná o čistý rutil (99,80 % TiO2) s malou příměsí 
FeO (0,07 %) a V2O5 (0,60 %).

Při troše štěstí můžeme tento kamínek na polích nalézt, ale pouze 
v době, kdy je pole zorané a spláchlé deštěm. A nezapomeňte, že na 
sbírání šutrů je nejkrásnější právě to samotné sbírání.

Největší kus rutilu, který byl u nás nalezen, je z Golčova Jení-
kova, jihovýchodně od Čáslavi. Na lokalitě byla v r. 2000 nalezena 
unikátní 12 x 12 x 8 cm velká ukázka o hmotnosti 2,128 kg. Jednalo 
se o pravidelnou cyklicky zákonitou srostlici velmi dobře omeze-
ných krystalů. Ukázka je dnes v držení německého sběratele.

Nikdo Vám přesně neřekne, kde co najít. Je to všechno o trpěli-
vosti, štěstí, pozorovacím talentu. Něco si před hledáním musí člo-
věk nastudovat a pak jen čekat, zdali ho potká to „šutrácké štěstí“ 
a on najde ten největší a nejkrásnější kámen. 

Ladislav Dlouhý

HORNINY A MINERÁLY LEDEČSKA – RUTIL
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Koncem května bylo vydáno Nařízení města Světlá nad Sázavou č. 
1/2012, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodář-
ských osnov Světlá n. S. Toto nařízení je vyvěšeno na úředních deskách 
všech obecních úřadů obcí, které se nacházejí ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností (ORP) Světlá n. S., nebo je k nahlédnutí na we-
bových stránkách města (www.svetlans.cz), popřípadě na Městském úřa-
du Světlá n. S., odboru životního prostředí.

Platnost současných lesních hospodářských osnov (LHO Světlá n. S. 
516 830 a 516 847) končí dnem 31. 12. 2013, a proto budou zadány ke 
zpracování nové lesní hospodářské osnovy s aktuálními údaji o vlastnících 
pozemků a o lesních porostech. Zajištění zpracování lesních hospodářských 
osnov zabezpečuje v souladu s lesním zákonem MÚ Světlá n. S., odbor ži-
votního prostředí (dále jen zadavatel). Náklady na zpracování osnov hradí 
stát. Zařizovací obvod nových lesních hospodářských osnov tvoří všechna 
katastrální území ležící ve správním obvodu ORP Světlá n. S. 

Nové lesní hospodářské osnovy budou vypracovány z důvodu zjištění 
stavu lesa a pro výkon státní správy lesů v lesích ve vlastnictví fyzických 
a právnických osob, které vlastní méně než 50 ha lesa v Kraji Vysočina, 
s výjimkou těch, kteří hospodaří podle schváleného lesního hospodářského 

plánu. Právnické a fyzické osoby, pro které se budou zpracovávat lesní 
hospodářské osnovy, mohou podávat písemně zadavateli (MÚ Světlá 
n. S., odboru životního prostředí) své hospodářské záměry a požadav-
ky na zpracování lesních hospodářských osnov na svém majetku, a to 
buď osobně nebo prostřednictvím svého odborného lesního hospodáře. 
Termín pro uplatnění záměrů a požadavků vlastníků lesa se stanovuje do 
30. 11. 2012. Lesní hospodářské osnovy budou zpracovány s platností na 
10 let, a to na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023. Výstupem zpracování 
lesních hospodářských osnov budou lesnické mapy (obrysová, porostní, 
těžební atd.), dále textová část (všeobecné údaje o vlastnících lesa, pří-
rodní poměry, …) a hospodářská kniha, obsahující tabulkové údaje o les-
ních porostech (druhová skladba porostu, věk, zakmenění, hospodářský 
soubor, lesní typ, návrh těžby, návrh zalesnění apod.). 

Vlastníci lesa, pro které budou lesní hospodářské osnovy zpracovány, 
mohou následně využít osnovu pro hospodaření v lese. (Dále se údaje z os-
novy používají např. ke znaleckým posudkům pro ohodnocení majetku, pro 
odnětí pozemků z plnění funkcí lesa, pro dědické řízení apod.) Dle lesního 
zákona obdrží každý vlastník lesa osnovu týkající se jeho lesa bezplatně. 

Mgr. Jiří Semerád, vedoucí Odboru životního prostředí, MÚ Světlá n. S. 

PŘÍPRAVA ZPRACOVÁNÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH OSNOV

O SPRAVEDLNOSTI A NADĚJI
Doba se mění. Možná dochází ke zlomu, po kterém mnozí léta volají. 

V minulých dnech policisté zatkli významného českého politika s mno-
ha miliony v krabici. Třeba jde o první známku toho, že naše společnost 
přestává mlčet a tolerovat nepravosti. Někteří lidé práva tuto poptávku 
vyslyšeli a první výsledek jsme již viděli. Věřím, že nebude poslední. 
Ať se spravedlnost nezastaví jen ve vyšších patrech politiky, ať je ne-
stranná, slušná a pevná. Dojde až k nám? Začne se někdy zabývat tím, 
co se děje vedle nás? A postihne to i nás samé? Vím, že nechodíme 
s miliony v krabici, ale nikdy jsme neošidili stát? Nikdy jsme nedali 
úplatek? Nikdy jsme nevyužili protekci? Umíme projevit soucit se slab-
šími? Odhodláme se k pomoci potřebným? Pokud si nezameteme před 
vlastním prahem, pokud se i my nepokusíme o změnu v sobě, pak naší 
společnosti nepomůže ani zatčení všech korupčních politiků, úředníků 
a podnikatelů, co jich u nás je. Modlím se za poctivé úředníky, politiky, 
za všechny poctivé policisty, státní zástupce a soudce. Ale naději na 
lepší svět nám darovat nemohou. Musíme ji nalézt v sobě. K tomu nám 
dopomáhej Bůh. 

VYBRANÉ FARNÍ AKCE 
10. 6. v 9.00 mše svatá s průvodem kolem kostela (slavnost Božího 

Těla) 
12. 6. v 19.00 Biblická hodina (na faře ve společenské místnosti, vede 

P. ThDr. Jan Bárta) 
15. 6., 29. 6. v 19.00 Přednášky na faře (přednášející P. ThDr. Jan Bárta) 
16. 6. od 14.00 Mezifarnostní sportovní den (u rybníka v Hradci, pořádají 

společenství mládeže a rodin) 
17. 6. v 9.00 slavnostní mše svatá s prvním svatým přijímáním dětí 

17. 6. v 18.00 mše svatá s kytarovým doprovodem (hudební skupina Na-
děje) 

17. 6. v 19.00 Spolčo na faře pro děti od čtrnácti let, středoškoláků a vy-
sokoškoláků (na programu je duchovní slůvko, modlitba, sport, hry 
a diskuze na zajímavá témata. Zajišťuje Společenství mladých)

21.6. v 18.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání spojené s mod-
litbami za děti a rodiny)

Bohoslužby v kostele Proměnění Páně v Kožlí: každý čtvrtek v 19.00
Bohoslužby v kostele Sv. Jana Křtitele v Sačanech: 13. 6. od 18.00, 

24. 6. poutní – 14.30, 
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz

OZNÁMENÍ
13.–19. 8. se uskuteční 11. farní tábor pro děti 9–15 let. Místo: Josíf-

kov-Spáleniště (Vysoké nad Jizerou). Předběžná cena 1200 Kč. Bližší 
informace a přihlášky na farním úřadě u p. Jany Sklenářové. 

PŘIPOMÍNÁME SI 
15. 6. Sv. Vít (kníže Václav s jeho jménem spojil hlavní chrám v Praze, 

jeho památku ctil i císař a král Karel IV.)
29. 6. Sv. Petr a Pavel (těmto dvěma nejvýznamnějším apoštolům je za-

svěcený chrám v Ledči.)
4. 7. Sv. Prokop (pokračoval v díle věrozvěstů, prosazoval slovanskou 

liturgii. Založil Sázavský klášter.)
5. 7. Sv. Cyrila a sv. Metoděj (šiřitelé víry a slovanského jazyka v našich 

zemích.) 
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal 

a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář
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PĚSTUJTE OPRAVDOVÉ PŘÁTELSTVÍ
A DOBRÉ SOUSEDSKÉ VZTAHY

Loňský rok uzavřeli a zhodnotili ledečští zahrádkáři na dubno-
vé výroční členské schůzi. Dozvěděli se nové užitečné informace 
z oboru a společně se 160 000 přáteli z celé republiky si připomně-
li letošní 55. výročí založení Českého zahrádkářského svazu. Ten 
pokračuje v úspěšné činnosti pěstitelských organizací z minulého 
století.

Naše základní organizace patří se svými sto osmi členy k nej-
větším v okrese. Má svého zástupce v představenstvu okresního 
sdružení i v republikové radě. Členové hospodaří na pěti hektarech 
půdy, převážně ve spolkovém a osobním vlastnictví. Menší podíl 
pronajaté půdy neohrožuje existenci osady. Pro kritický pokles 
počtu členů bylo nutné zrušit 
osadu Barborka jako součást 
základní organizace. Za dlou-
holetou organizační činnost, 
pěstitelské úspěchy a účast na 
výstavách obdrželo deset na-
šich členů celostátní vyzname-
nání.

Dobré zásobení trhu, změna 
životního stylu a stárnutí člen-
ské základny vede i u nás ke 
snižování plochy užitkových 
rostlin ve prospěch obytné a re-
kreační části zahrádek. Bavor-
ští zahrádkáři nás ale varovali, 
abychom neudělali stejnou 
chybu jako oni a nepřestali pěstovat ovoce a zeleninu pro vlastní 
potřebu. Obchody usměrňují výrobu tak, aby výpěstky především 
dobře snášely přepravu a skladování. Pěkný vzhled a skladova-
telnost jsou pak výsledkem mnoha chemických ošetření během 

vegetace i po sklizni. Zahrádkáři mají možnost vybírat z mnoha 
odolných českých odrůd a některé postřiky nahradit mechanickým 
ošetřením. Předností vlastní produkce může být kvalita a obsah 
zdraví prospěšných látek.

Od roku 1978 provozuje základní organizace moštárnu, kde je 
možné zpracovat i ovoce nevhodné pro přímý konzum na kvalitní 
mošt. Vedle místních pěstitelů sem vozí ovoce i pěstitelé ze širo-
kého okolí. V posledních letech se množství zpracovaného ovoce 
blíží hranici 10 tun.

Pro plné obsazení parcel zahrádkových osad a udržení členské 
základny bychom uvítali větší zájem mladší a střední generace. Po-

třebné odborné znalosti mohou 
všichni získat z dostupné litera-
tury a především ze svazového 
časopisu Zahrádkář, který stále 
patří ke špičkové kvalitě a není 
poplatný ani výrobním závo-
dům ani cizímu majiteli.

Zahrádkaření stále považu-
jeme za jedno z nejvhodnějších 
využití volného času. Nerozdě-
luje rodiny, umožňuje aktivní 
činnost ve zdravém prostředí 
a přináší užitek i radost z vý-
sledků. Všem pěstitelům pře-
jeme i v letošním roce hodně 
úspěchů. Bereme vážně dopo-

ručení velkého přítele českých zahrádkářů profesora Hričovského, 
abychom na svých zahrádkách pěstovali také opravdové přátelství 
a dobré sousedské vztahy.

Ing. Vladimír Vrzák, předseda základní organizace

Město Ledeč n. S. v letech 2012-13 provede kompletní revi-
talizaci zeleně v intravilánu města. Celý projekt je členěn na 15 
podprojektů (lokalit):  
sídliště Na Rámech sídliště Stínadla
starý hřbitov nový hřbitov
park – Josefa Toufara park – náměstí Svobody
pomník pod Šeptouchovem svah pod zastávkou – H. Ledeč
Na Pláckách zimní stadion
ZŠ v Nádražní ul. ZŠ v Komenského ul.
ulice Jaroslava Haška lipová alej v Nádražní ul.
ulice Koželská 

Předmětem projektu revitalizace zeleně budou zejména násle-
dující aktivity: kácení nemocných či jinak nevhodných stromů, 

skupinová výsadba keřů, výsadba alejových stromů, založení tráv-
níků, zdravotní a odlehčovací řezy, vazby v korunách stromů apod.

Na výše zmiňovanou akci Město Ledeč n. S. požádalo o fi nanč-
ní příspěvek (dotaci) z Operačního programu Životní prostředí, 
opatření 6.5. - Podpora regenerace urbanizované krajiny. Dne 16. 
dubna 2012 byla tato žádost podpořena.

celkové rozpočtové náklady na regeneraci 12 913 026,- Kč
podpořeno dotací 75 %   9 684 769,- Kč 
spoluúčast města 15 %   3 228 257,- Kč
Realizace celé akce připadne na konec roku 2012 a celý rok 2013, 
do této doby budou probíhat výběrová řízení na celou akci a další 
administrativní kroky spojené s realizací celého projektu.          

Luděk Šíma, referent rozvoje města Ledče n. S.

PROJEKT REGENERACE ZELENĚ
MĚSTA LEDČE NAD SÁZAVOU
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LEDEČ NAD SÁZAVOU VČERA A DNES OČIMA DĚTÍ 

Pohled na penzion a hotel Koželužna stojící u řeky Sázavy. Pů-
vodně se zde nacházel dům, kde se zpracovávaly kůže (odtud ná-
zev hotelu). Nejslavnější léta penzionu se datují do první poloviny 
minulého století, kdy byl navštěvován převážně místní honorací 

a pražskými výletníky. V současné době budova chátrá. V pozadí se 
nad hotelem tyčí slavná ledečská vila nesoucí jméno „Brožovka“, 
kterou nechal na počátku minulého století postavit Josef Brož.  

pí uč. Marta Smolíková

Realizátor projektu: ZŠ Nádražní Ledeč n. S., partner projektu: ZŠ 
Habrecká Ledeč n., S., název projektu: Arboretum – škola v přírodě, 
realizace: duben 2009 – duben 2012, lidé: do projektu se zapojilo 
cca 560 žáků obou základních škol a 14 pedagogických pracovníků. 

Grantový projekt s názvem Arboretum – škola v přírodě si 
klade za cíl vytvořit pozitivní vztah žáků k životnímu prostředí 
prostřednictvím vybudování tzv. arboreta, specializovaného na 
dřeviny kraje. Vytvoření arboreta předcházela řada dalších aktivit. 
Žáci nejprve fotografovali a nejrůznějšími výtvarnými technikami 
(koláže, malba, kresba, modelování atp.) vytvářeli stromy. Z nej-
lepších výtvarných prací pak byla vytvořena výstava pro širokou 
veřejnost v místní synagoze. Učitelé následně připravili pro žáky 
tři projektové dny. První projektový den s názvem „Škola v lese“ 
byl určen pro I. a II. stupeň obou základních škol. Aktivity probí-
haly v lesoparku Šeptouchov. 

Druhý projektový den – „Les ve škole“ byl zaměřen na žáky 
I. a II. stupně obou základních škol. Skupinky žáků II. stupně vytvo-
řily „prezentace“ s tématikou konkrétního vybraného stromu. 

Cílem posledního projektového dne bylo procvičení a zopakování 
znalostí, které žáci získali v předcházejících projektových dnech pro-
střednictvím plnění úkolů v lesoparku Šeptouchov. 

Po projektových dnech následovaly návštěvy již vytvořených 
arboret či lesoparků. Naši žáci se seznámili s arboretem v Táboře, 
Průhonicích a Křtinách u Brna. V průběhu těchto exkurzí žáci získali 
představu, jak takové arboretum vypadá a zároveň se také inspirova-
li, neboť je čekal další úkol – navrhnout podobu arboreta.

Žáci všech věkových kategorií se do navrhování arboreta pustili 
s velkým elánem a výsledkem bylo mnoho plastických návrhů na-
šeho arboreta. Návrhy žáků byly vystaveny na výstavě pro veřejnost 
v prostorách základní školy. Na základě návrhů žáků byl odborníkem 

na projektování a zakládání zahrad společně s pedagogy školy vytvo-
řen konečný návrh arboreta. 

Než se začalo s osazováním, bylo nutné připravit pozemek. Vyká-
cet staré a proschlé stromy a keře, pozemek oplotit, navozit ornici a za 
pomoci těžké techniky pozemek srovnat. Pak už čekala práce na žáky 
a učitele, kteří dokončili přípravu pozemku. Na jaře 2011 se začalo 
s osazováním pozemku. Osazování, kromě vzrostlejších stromů, prová-
děli žáci a učitelé pod dohledem odborníka na projektování a zakládání 
zahrad, nejen o hodinách pracovních činností, ale i ve svém volném 
čase. V arboretu bylo vysázeno 121 různých druhů rostlin (vřesy, bylin-
ky, půdopokryvné rostliny, listnaté a jehličnaté stromy a keře apod.). 

Neméně důležitou aktivitou projektu, realizovanou pedagogický-
mi pracovníky školy, bylo vytvoření powerpointových prezentací 
jednotlivých stromů, interaktivních programů pro výuku o dřevi-
nách, pracovních listů pro procvičení získaných znalostí, vytvoření 
pexesa, skládačky a encyklopedie vysazených rostlin, která bude žá-
kům pomáhat při práci s pracovními listy. Učitelé výtvarné výchovy 
vytvořili keramické destičky s popisem stromů, keřů a bylin.

Na jaře 2012 bylo arboretum dokončeno. Výuka v arboretu bude 
začleněna do školního vzdělávacího programu školy. Arboretum 
a vytvořené vzdělávací materiály budou využívány k výuce žáků 
o hodinách přírodovědy a přírodopisu. O arboretum budou žáci pe-
čovat v hodinách pěstitelských prací.

Díky podpoře projektu z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost se podařilo ZŠ Ledeč nad Sázavou zvelebit 
dříve nevzhlednou část školního dvora. Žáci na vlastní kůži poznali, 
co dá úsilí připravit celou plochu k osázení, vysázet rostliny, zalévat 
a odplevelovat je. Každý žák, ale i pedagog, který se podílel na pří-
pravě a osazování arboreta, v něm zanechal svoji stopu a bude se rád 
do arboreta vracet. Realizační tým

ARBORETUM – ŠKOLA V PŘÍRODĚ
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UŽÍVÁME SI MISTROVSKÉHO MOTOKROSU

VILÉMOVICKÁ 120ka – 2012
Šestý ročník cyklokrosového štafeto-

vého závodu dvojic na horských kolech,  
Vilémovická 120 se uskutečnil o prvním 
květnovém víkendu v areálu fotbalového 
hřiště ve Vilémovicích. Závod byl úvod-
ním dílem seriálu vytrvalostních závodů 
Poháru Melechova a jeho účastníci tak 
mohli nasbírat svoje první letošní body. 
Dvouhodinový MTB závod, konaný na 
3,9 km dlouhém lesním okruhu, kde se 
dvojice po dobu 120 minut štafetově 
střídá. Vítězí ti, kteří za stanovenou dobu 
urazí nejvíce okruhů. Závodění je urče-
no pro amatérskou sportovní veřejnost. 
Akci pořádalo občanské sdružení Mele-
chov. Na snímku ledečský Petr Caska.                                          

Sladkovský

LEDEČSKÉ ČTYŘKOLKY a SIDE 2012
Už II. ročník LEDEČSKÝCH ČTYŘKOLEK se jel 13. května jako 

MM ČR čtyřkolek a SIDE. Celý seriál, pořádaný AUTOKLUBEM 
ČR, nese letos název MAXIMA OILS QUAD CROSS CUP 2012.

Náš podnik se konal jako Memoriál Antonína Charouze staršího, 
zakladatele našeho automotoklubu, který v loňském roce zemřel. 
Záštitu převzal senátor Ing. M. Strnad.

Pro označení čtyřkolek se stále více vžívá slovo QUAD. Tedy 
kategorie QUAD se jela ve třídě MM ČR, VETERÁN, JUNIOR 
I a JUNIOR II. 

Atraktivní byl opět závod SIDE, vypsaný také jako MM ČR za 
účasti české jezdecké špičky, kterým konkurovaly posádky s jezdci 
nebo spolujezdci z Rakouska, Polska, Slovenska, Maďarska, Dán-
ska, Německa a Ukrajiny.

Za velmi chladného počasí mohli diváci sledovat zajímavé sou-
boje. Všichni se snažili získat body, které se pak v závěrečném sčí-
tání mohou hodit.

Ve třídě Juniorů byl nejlepší v JUNIOR I postavou malý T. Pi-
kart, který vyhrál obě jízdy, druhý byl D. Šetek a třetí M. Seňko. Ve 
třídě JUNIOR II zvítězil M. Klíč jn. 

Třídu VETERÁN vyhrál suverénně L. Vittek ze Slovenska, dru-
hým byl J. Faktor a na třetím místě skončil Jan Rejholec.

V nejprestižnější třídě MM ČR zvítězil M. Liška, před R. Repou 
a J. Jasanským. Martin Liška také vede v průběžném pořadí před 
Lukášem Studeným a Janem Jasanským.

Třídu SIDE ovládli bratři Rozehnalové, kteří získali plný počet 
bodů. Předvedli vyzrálý výkon a nikoho před sebe nepustili. Krásnou 
jízdu předvedli také loňští vítězové bratři Čermákové, kteří byli druzí 
před L. Černým se spolujezdcem A. Zinlkernagelem z Dánska. Tako-
vé je také celkové pořadí ve třídě po čtyřech odjetých závodech.

Pořadatelé zvládli organizačně závod velmi dobře a to také díky 
profesionálnímu vedení zkušených činovníků AČR – př. jury V. Se-
verovi, řed. závodu J. Krejčíkovi a oběma technickým komisařům 
– V. Suchému ml. a M. Práškovi.

Zvláštní dík patří pořadatelům AMK Ledeč a jejich spolupracov-
níkům, kteří trať připravili a v chladném počasí stáli celý den na 
okruhu. Děkujeme také Městu Ledeč n. S., Kraji Vysočina a hlavně 
místním fi rmám, které jsou tradičními sponzory akce.

LEDEČSKÝ MOTOKROS 2012 – 56. ročník
Jel se 19. května jako Memoriál Antonína Charouze staršího, 

opět jako podnik seriálu AČR - MATERIA CUP 2012 a záštitu pře-
vzal senátor Ing. Miroslav Strnad.

Závod byl tentokrát vypsán ve všech třídách, ve kterých se ten-
to motokros jezdí, navíc se jel ještě závod 50 ccm jako MM ČR. 
Přijelo celkem 177 jezdců! Při neúčasti zraněného Čepeláka třídu 
OPEN opanoval Michal Votroubek, který vede i v průběžném po-
řadí celého seriálu.

Závod měli pevně v režii zkušení činovníci AČR – sportovním 
komisařem byl V. Severa, technickým komisařem J. H. Suchý 
a tým časoměřičů vedl J. Vašíček. Profesionální hlasatelský přístup 
předvedl Karel Hruša. Fotografi e známého sportovního fotografa 
p. Miroslava Jirečka naleznete na www.mxfoto.sweb.cz 

Letošní domácí motoristická sezona zdaleka nekončí. Už 24. 
června se pojede INTER MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
2012 pod autoritou ČSMS. Závod se pojede v kategoriích 65 ccm, 
ženy, Veterání a Open. Určitě to bude opět zajímavá podívaná nejen 
po stránce sportovní, ale i organizační. O zářijovém vyvrcholení 
sezony vás budeme včas informovat. 

Ing. Vladimír Křivánek



12

Tento turnaj vstoupil do své druhé dvacítky a zúčastnilo se ho 
rekordních 61 družstev z celé republiky. Družstvo děvčat házené 
minižákyň, při SVČ Ledeč, přijelo na tento velký turnaj, kde se 
v první květnový víkend utkalo několik stovek mladých házenká-
řek. Ve skupině „K“ našich děvčat bylo 21 družstev (mj. DHC Sla-
via Praha, TJ Kobylisy II Praha, SKH Velká n. Veličkou, Lokomoti-
va Cheb, Sokol Písek, HC Plzeň …), zde se probojovaly do skupiny 
o 13.–18. místo. Bojovností a zejména dobrým zakončováním tuto 
skupinu dokázaly vyhrát. Účinkování na turnaji lze považovat za 
zdařilé. Velmi dobrý výkon předvedla Míša Andrdlová v brance, 
která byla vyhlášena nejlepší hráčkou družstva. Celkově je však 
třeba pochválit celé družstvo. 

SESTAVA: M. Andrdlová, E. Velíšková, V. Zíková, A. Nguyen, 
E. Pavlíková, L. Pavlíková, M. Blažková, S. Lukšíčková, K. 
Dùbravná, M. Pešková, D. Trnková, V. Hrubantová.

„ŠULCÁK“ je turnajem přátelství mezi malými a velkými, zápa-
dem a východem, kde se všichni baví a radují, že se znovu sešli na 
své házené. Za SVČ Ledeč Ivana Svobodová

Dne 2. června 2012 uplynul
jeden smutný rok od úmrtí

paní ANNY ZATOČILOVÉ
z Ledče nad Sázavou. 

Kdo jste ji znali a měli rádi,
věnujte jí prosím, spolu s námi, 

tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná manžel Jaroslav

a synové s rodinami

To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání,
v srdci bolest zůstává a stálé vzpomínání. 

Dne 22. června letošního roku uplyne 
šest let od úmrtí

pana LIBORA JIRÁČKA
z Ledče nad Sázavou. 

S láskou a úctou stále vzpomíná rodina
a ostatní příbuzní.

VZPOMÍNKA
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XXI. ROČNÍK MEMORIÁLU
KARLA ŠULCE VPLZNI

Byl ve znamení školních a okresních soutěží. Našim dětem se 
v těchto okresních kláních opět dařilo. V botanické soutěži osadili 
první místo Jana Smejkalová, Michal Kratochvíl a Milan Bauer, 
když poznali všechny rostlinky. Anička Němcová s Janou Smej-
kalovou si zajely do Chotěboře pro první a druhé místo v běhu na 
800 m. Dominika Macáková získala diplom jako nejlepší dívka 
v dopravní soutěži. Všem dětem děkujeme a blahopřejeme. Na fo-
tografi i jsou děti, které reprezentovaly školu v okresní botanické 
soutěži. -KP-

KVĚTEN V ZŠ HABRECKÁ

NABÍZÍME kompletní projekční a inženýrskou čin-
nost ve stavebnictví za rozumné ceny.
T&K projekt kontakt na mob.: 776 29 15 10 nebo 
774 51 74 56.

PŘIJMEME do mladého pracovního kolektivu PIZZERIE 
LIBERTA ve Zbraslavicích kuchaře (kuchařku) na hlavní 
pracovní poměr. Kontakt na telefon: 602 417 009

Obchodní ředitelství
se sídlem
v Ledči nad Sázavou 

Vypisuje výběrové řízení na pozici:

Odborník poradenského servisu
v oblasti financí a úvěrů 
Získáte: 
• Nadstandardní ohodnocení • Jistotu úspěšné firmy
• Vzdělání v oblasti bankovnictví • Místo v kanceláři  

Požadujeme: 
• SŠ, VŠ vzdělání • Znalost práce na PC
• Řidičský průkaz sk. B • Komunikativnost

Kontakt: Martin Pavelka
 martin.pavelka@cmss-oz.cz
 Tel. 777 300 487  

Nová pobočka v Ledči nad Sázavou

Připravujeme otevření nových obchodních prostor
na adrese Husovo nám. 59.

Předpokládaný termín je počátek srpna 2012

Do té doby můžete své požadavky vyřizovat
v pracovních dnech v čase 9–12 a 13–16 

v dočasné kanceláři pojišťovny Kooperativa a.s.,
VIG v prostorách 1. patra hotelu Kaskáda

na Husově nám., Ledeč n.S.


