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ZPRÁVY Z RADNICE 
(upraveno pro potřeby zpravodaje)

USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 25. června 2012

ZM schvaluje:
– zařazení částky 204.000,- Kč do rozpočtu Města Ledeč 

nad Sázavou na vybavení 1 třídy MŠ Stínadla v Ledči 
nad Sázavou. 

– zadání zakázky vybavením nábytkem Mateřské školy 
Stínadla v Ledči nad Sázavou fi rmě Profi l nábytek a.s. 
se sídlem Hradská čp. 280, Humpolec. 

– provedení „plynofi kace objektu čp. 790, Barborka 
v Ledči nad Sázavou“.

– doplnění Zřizovací listiny ZUŠ Ledeč n. S. z 9. 11. 
2009 v čl. VII Okruhy doplňkové činnosti o: - pořádání 
kurzů a jiných vzdělávacích akcí.

– bez výhrad Zprávu o výsledcích přezkoumání hospoda-
ření Města Ledeč nad Sázavou za rok 2011 zpracova-
nou auditorem ing. Pavlem Lelkem, CSc. číslo osvěd-
čení 1421.

– bez výhrad Závěrečný účet Města Ledeč nad Sázavou 
za rok 2011 vyvěšen dne 8. 6. 2012, sejmut dne 25. 6. 
2012.

– po projednání hospodářského výsledku příspěvkové 
organizace Základní škola Ledeč nad Sázavou za rok 
2011 převedení hospodářského výsledku ve výši 
259.884,51 Kč do rezervního fondu a fondu odměn 
(v poměru 88,50 % do rezervního fondu a 11,50 % 
do fondu odměn).

– po projednání hospodářského výsledku příspěvkové 
organizace Mateřská škola Ledeč nad Sázavou za rok 
2011 převedení hospodářského výsledku ve výši 
167.694,33 Kč do rezervního fondu a do fondu odměn 
(v poměru 75 % do rezervního fondu a 25 % do fondu 
odměn).

– po projednání hospodářského výsledku příspěvkové or-
ganizace Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou 
příspěvková organizace za rok 2011 převedení hospo-

dářského výsledku ve výši 58.881,73 Kč do rezervního 
fondu a do fondu odměn (v poměru 19 % fondu odměn 
a 81 % do rezervního fondu).

– po projednání hospodářského výsledku příspěvkové 
organizace Středisko volného času příspěvková organi-
zace Ledeč nad Sázavou, Mizerov 82 za rok 2011 pře-
vedení hospodářského výsledku ve výši 88.471,47 Kč 
do rezervního fondu a do fondu odměn (v poměru 20% 
do rezervního fondu a 80% do fondu odměn).

– po projednání hospodářského výsledku správy měst-
ských bytů za rok 2011 fi rmy ATOS spol. s r.o. Ledeč 
nad Sázavou využití hospodářského výsledku ve výši 
1.197.524,38,– Kč takto:

 1) 997.524,38,-Kč zařadit do rozpočtu města Ledeč nad 
Sázavou opravy byt. a nebyt. hospodářství

 2) 200.000,-Kč ponechat na účtu nájemného ATOS.
– poskytnutí fi nančního příspěvku z prostředků vyčleně-

ných ZM – paní Kohlmayerové na akci „Ledeč nad Sá-
zavou Dům čp. 76 – obnova a konzervace jižního a zá-
padního průčelí bytového domu“ ve výši 152.000,- Kč, 
což je 20 % z celkových nákladů.

– poskytnutí fi nančního příspěvku z prostředků vyčleně-
ných ZM – Římskokatolické farnosti na rekonstrukci 
střešního pláště na opravu fasády budovy děkanství 
v Ledči nad Sázavou ve výši 52.130,- Kč.

– přijetí neinvestiční dotace z Kraje Vysočina ve výši 
28.000,- Kč na akceschopnost JPO.

– prodej objektu na pozemku parc.č. st. 79/2 – jiná stavba 
a pozemku parc. č. st. 79/2 – zastavěná plocha a nádvo-
ří v k. ú. Ledeč nad Sázavou (objekt na nábřeží u mostu 
přes řeku na levém břehu řeky Sázavy) Petru Caskovi 
za částku 900.000,- Kč.

– vyvěšení záměru prodeje pozemku parc. č. st. 173 v k. 
ú. Ledeč nad Sázavou (ul. Na Potoce).

– vyvěšení záměru prodeje jiné stavby ( dřevníky) v Led-
či nad Sázavou ul. 28. října u domu čp. 400, na pozem-
ku parc. č. 453/3 v k. ú. Ledeč nad Sázavou. 

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

21.–22. 7. Dr. Maštálka Vojtěch, 
Habrecká 450, Ledeč n. S. Tel.: 569 721 553

28.–29. 7. Dr. Popovičová, 
Habrecká 450, Ledeč n. S. Tel.: 569 721 509

4.–5. 8. Dr. Pexa Jiří, 
Zámecká 730, Světlá n. S. Tel.: 569 477 111

11.–12. 8. Dr. Kočová Jana, 
Habrecká 450, Ledeč n. S. Tel.: 724 170 466

ZUBNÍ POHOTOVOST ČERVENEC 2012

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY – nově otevřené  Stu-
dio SALVE v Nádražní 270 (naproti poště), Ledeč n. 
S. Tel.: 608 958 876. Otevírací doba: PO–PÁ 9–16
Ortopedické pomůcky, obvazy, ortézy, hygienické 

potřeby, inkontinentní pomůcky, kojenecké potřeby. 
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Obchodní ředitelství se sídlem
 v Ledči nad Sázavou  

vypisuje výběrové řízení na pozici:
Odborník poradenského servisu v oblasti fi nancí a úvěrů 

Získáte:  
– Nadstandardní ohodnocení
– Jistotu úspěšné fi rmy
– 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
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S rozladěním a pocitem veliké křivdy sledujeme současné 
postoje ledečské radnice k činnosti Oblastní charity v našem 
městě. Ač ledečský městský úřad má odbor sociálních služeb 
a ač město Ledeč nad Sázavou má projednaný a schválený 
Komunitní plán sociálních služeb a v něm zakotvenou po-
vinnost podporovat stávající poskytovatele sociálních služeb 
ve městě, nechová se tak. Naopak svými ofi ciálními i neofi ci-
álními výroky na veřejnosti, ale hlavně svými skutky, zasévá 
nedůvěru až nepřátelskou náladu mezi veřejnost a podkopává 
obětavou práci Oblastní charity a jejích zaměstnanců. Nemile 
se nás dotýká, že se pan starosta Vaněk ve své „svaté vál-
ce“ zaštiťuje námi a našimi dětmi a ač zván, nikdy stacionář 
(coby starosta) za provozu nenavštívil a neseznámil se s ním. 
Letos v polovině června tomu bylo právě 10 let, kdy ledeč-
ská radnice vyslyšela přání nás, rodičů dětí s postižením, 
a ve spolupráci s Oblastní charitou Havlíčkův Brod zřídila 
v tehdy nevyužívané třídě Mateřské školy na Stínadlech den-
ní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením. 
Tehdejší zastupitelstvo města pod vedením pana Urbana uví-
talo nabídku Oblastní charity pomáhat v našem městě na poli 
sociálních služeb. Nebyl to totiž jen stacionář, ale též charitní 
ošetřovatelská služba, raná péče a mateřské centrum, které 
v Ledči nad Sázavou začaly působit a dodnes působí. Za 10 
let existence ve stacionáři našly pomoc tři desítky handica-
povaných osob a v zaměstnání se vystřídaly dvě desítky pra-
covníků, kolem padesáti středoškolských a vysokoškolských 
praktikantů, dvě stážistky z Německa a řada dobrovolníků. 
Se zaměstnanci Oblastní charity jsme v denním styku, po-
máhají nám nejen s péčí o naše děti s postižením, ale též jsou 
zdrojem informací, rad, pochopení a místem, kam se můžeme 
kdykoliv obrátit se žádostí o pomoc a o radu. Žádný z nás 
rodičů dětí s postižením se necítí být jako rukojmí stacionáře, 
jak se mylně domnívá pan starosta. Zúčastnili jsme se řady 
jednání, schůzek, kdy se rozhodovalo o dalším směrování 
charitní péče, jsme zapojovaní do hospodaření a zajímáme se 
o jeho efektivitu. Musíme se tedy ohradit proti zavádějícím 
informacím a útokům publikovaným opakovaně v Ledeč-
ském zpravodaji a Havlíčkobrodském deníku a uvést tímto 
článkem skutečnosti na pravou míru. Máme k dispozici i ná-
jemní smlouvu z roku 2002, ve které jsou uvedeny následující 
nájemní podmínky pro působení stacionáře v prostorách MŠ 
Stínadla: nájemné 1000,- Kč/rok, úhrada za energie: 10000,- 
Kč/čtvrtletně. Úpravu prostor v MŠ realizovala tehdy Oblast-
ní charita na své náklady za cca 250 tisíc korun a po dobu 
svého působení v MŠ Stínadla zde prováděla opakovaně 
výmalbu místností, nátěry oken a topení, výměnu podlaho-
vé krytiny, osazení parapetů. Vždy na své náklady, mnohdy 
též vlastními silami či za pomoci nás – rodičů dětí s postiže-
ním. Oblastní charita užívala v MŠ Stínadla volné prostory 
o podlahové ploše 202 m2 společně se ZŠ Habrecká, jejímž 
zřizovatelem je Kraj Vysočina. Smluvně stanovená částka 

za úhradu energií byla cca poloviční než skutečnost, která 
mohla odpovídat částce 80 tisíc korun ročně. Běžný provoz 
stacionáře a rehabilitační třídy potřeboval ke své existenci 
pitnou a užitkovou vodu, světlo, teplo jako v běžném bytě. Ne 
školní kuchyň vařící snad stovku jídel denně pro MŠ, ne prá-
delnu sloužící pro MŠ i veřejnost. To jsou hlavní energetické 
spotřebiče v objektu MŠ a bylo by nespravedlivé jejich spo-
třebu rozpočítávat dle podlahové plochy i na Oblastní charitu! 
V nájemní smlouvě není zakotvena povinnost nájemce uvést 
prostory do původního stavu v případě výpovědi smlouvy.
Nahlédnete-li do výroční zprávy Oblastní charity za rok 2010, 
která je k dispozici na jejich webových stránkách, snadno si 
ověříte, jakým způsobem je činnost stacionáře fi nancována, 
a to z 62 % z MPSV, z 9 % z kraje, z 14 % z vlastní činnosti, 
z 8 % z darů a ze 7 % z příspěvků obcí. V Ledči nad Sázavou 
přispívalo město na činnost charity po dlouhá léta částkou 
100–120 tisíc Kč ročně (na 6–7 svých spoluobčanů s posti-
žením). Pro srovnání uvedu, že v roce 2010 to bylo v Hum-
polci 1 132 tisíc, v Chotěboři (pro o.s. FOKUS) 850 tisíc 
a v dvoutisícovém G. Jeníkově 250 tisíc korun. Na činnost 
stacionáře Petrklíč přispívají např. Světlá nad Sázavou část-
kou 60 tisíc korun, Čechtice a Dolní Kralovice 20 000,- Kč, 
Trhový Štěpánov a Ostrov 10 000,- Kč, i Kozlov a Číhošť 
a další obce, odkud stacionář děti sváží. Denně zde tři svo-
zová vozidla najedou cca 250 km. Takto získané prostředky 
jsou stacionářem využívány na různé terapie, dopravu dětí 
a na provoz. Stacionář Petrklíč se po léta potýká s nedosta-
tečnou kapacitou svého zařízení. Poptávka po jeho službách 
překračovala vždy jeho kapacitní možnosti. Proto se Oblastní 
charita před dvěma lety odhodlala připravit projekt na stavbu 
nového zařízení. Získala tehdy od města nevyužívaný poze-
mek v Barborce, nechala zpracovat projekt a vyřídila si též 
stavební povolení. S těmito dokumenty pak požádala o dotaci 
z EU a letos v dubnu získala příslib z ROP ve výši 20 mil. 
Kč. Vlastní podíl charity bude činit 4 mil. Kč a charita k jeho 
úhradě byla připravena použít výtěžek z celostátní Tříkrálo-
vé sbírky. Vzhledem k nevstřícnému postoji města a z toho 
plynoucí nejistotě existence stacionáře v prostorách na Stí-
nadlech se charita rozhodla výtěžek Tříkrálové sbírky použít 
k zakoupení zánovního rodinného domku v Pivovarské ulici, 
který nákladem necelých 300 tisíc korun nechala upravit a le-
tos v květnu do této budovy svoje zařízení přestěhovala. Jak 
s touto budovou naloží po dostavbě nového zařízení v Bar-
borce, zda ji odprodá či využije k dalším svým službám, je 
jen na ní. V každém případě se Oblastní charitě podařilo svo-
ji činnost v ledečském regionu i v současné nelehké situaci 
zachovat a navíc získat nemalé prostředky pro její budoucí 
rozšíření a zkvalitnění. Jsme za to ze srdce vděčni.
Květa Bencová a rodiče dětí navštěvujících stacionář Petrklíč

PŘÍSPĚVEK K TÉMATU ČTĚTE JEŠTĚ NA STRANĚ 5.

SITUACE KOLEM PETRKLÍČE OČIMA RODIČÚ

TÁBOROVÝ OHEŇ STOLETÍ

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

Právě před sto lety, 16. července 1912, byl na tomto mís-
tě zapálen rukou zakladatele českého skautingu, prof. An-
tonínem B. Svojsíkem, pro prvních čtrnáct chlapců, tábo-
rový oheň a teď, po stu letech, ten večer 16. července 2012 
zde zahoří „Táborový oheň století“. 

Oldskauti – Sony S.O.
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KALEIDOSKOP

Na konci června se ledečský hrad stal dějištěm dvou zajímavých 
kulturních akcí. V pátek a v neděli se na nádvoří odehrála re-
príza Shakespearova Večera tříkrálového v provedení divadla 
Mimochodem, zatímco v sobotu se zdmi hradu rozléhaly skvělé 
skladby v rámci putovní hudební akce Jazzový most.

 (JN)

Ve dnech 5. a 6. června se uskutečnily dvě významné školní akce. Slavnostní otevření výstavy fotografi í „Ledeč dříve a nyní“, 
výtvarných prací žáků školy a školní družiny a slavnostní otevření školního arboreta. Ve středu 6. června se před budovou školy 
v Komenského ulici konal „školní jarmark“. Prostory před budovou se odpoledne zaplnily spoustou návštěvníků. Nakupovali vý-
robky žáků, prohlíželi si arboretum, výstavu a nahlíželi i do školy. Na akcích se podílela většina pedagogických pracovníků školy, 
část provozních zaměstnanců a všichni žáci. Finanční prostředky na materiál k výrobě prodávaného zboží poskytlo SRPŠ. Mnoha 
výrobky k prodeji přispěla i řada rodičů. Část peněz za prodej bude využita na nákup laviček do arboreta. Vedení školy děkuje všem, 
kteří se na výše zmiňovaných akcích podíleli. 

P. Vágnerová, ředitelka školy

Svatý vít přál poutníkům. U kostela v bývalé Zahrádce se konala tradiční pouť. Počasí bylo vskutku letní, a tak každý chladnější 
závan z přehradních vod byl vítaný. Rodáci a přátelé se sešli v hojném počtu a v korunách starých stromů mizely historky i vzpo-
mínky jedna za druhou. Pro ty, kteří bojují se zdravotními obtížemi, to tu bylo letos ještě složitější než jindy. Kostel je totiž v čás-
tečné opravě, tudíž bylo potřeba překonat pár stavebních překážek. Ale ani tyto tvrdší podmínky poutníky neodradily a kostel byl 
na mši svatou naplněn k prasknutí. A když zazněly sladkobolné tóny a texty skupiny Kolibříci o staré řece, mnohé oči přítomných 
vlhly. Díky organizátorům, přízni všech věrných Zahrádečáků a všem, kteří si toto romantické a magické místo zamilovali, prožili 
poutníci krásné odpoledne, plné přátelství a nostalgických vzpomínek. 

-ok-

Na opačném konci města se zase jel atraktivní závod – INTER 
MČR – v motokrosu. Za pěkného počasí a na dobře upravené 
trati se jel závod v kategoriích 65 ccm, ženy, Veteráni a Open. 
Diváci mohli sledovat zajímavé souboje jednotlivých jezdců 
a přesvědčit se, že „slabé“ pohlaví by v tomto sportu prohnalo 
mnoho mužů. 

(Slad.)
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PŘEHLED TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC ČERVEN 2012

JASNÉ SMLOUVY DĚLAJÍ DOBRÉ PŘÁTELE 

POŠKOZENÍ DVEŘÍ A VOZIDLA – ve středu 13. 6. přijali policisté oznámení o poškození 
dveří a osobního vozidla. Zatím neznámý pachatel v době od 11. do 13. 5. poškodil skleněnou 
výplň vchodových dveří do domu v ulici Stínadla a dále v době od 2. do 3. 6. nezjištěným 
předmětem propíchl pneumatiku pravého zadního kola u vozidla Opel, které bylo zaparkované 
před stejným domem. Poškozeným způsobil škodu v celkové výši nejméně 12.500 Kč. 
VLOUPÁNÍ DO GARÁŽÍ – v době od začátku června do sobotního odpoledne 16. června 
se neznámý pachatel vloupal do garáže v ulici Jaroslava Haška v Ledči nad Sázavou. Z garáže 
odcizil křovinořez, rádio a radiomagnetofon. Krádeží způsobil pachatel škodu přes sedm tisíc 
korun. Případ policisté prověřují pro podezření ze spáchání přečinu krádež. Ve stejné době 

došlo k vloupání i do vedlejší garáže, kde neznámý pachatel odcizil motorový člun zn. Honda se závěsným motorem 
a různé rybářské vybavení. Poškozenému majiteli způsobil škodu v celkové výši téměř 70.000 Kč. 
KRÁDEŽ MOTOCYKLU – policisté přijali oznámení o krádeži motocyklu z garáže u domu v obci Hněvkovice. 
Zatím neznámý pachatel ve čtvrtek 21. 6. v době mezi 6. a 17. hodinou vnikl násilím do plechové uzamčené garáže 
a to tím, že vystříhal otvor ve vratech garáže a vnikl do vnitřních prostor. Z garáže následně odtlačil motocykl zn. 
Husaberg FE 650. U motocyklu ulomil stojánek a poté ho zanechal přibližně 500 metrů od místa odcizení, kde ho 
později nalezl majitel. Škoda byla vyčíslena na několik desítek tisíc korun. Ve věci byly zahájeny úkony trestního 
řízení na neznámého pachatele pro přečin krádež. 
VLOUPÁNÍ DO REKREAČNÍHO OBJEKTU – ledečští policisté šetří krádež vloupáním do rekreačního objektu 
v obci Chřenovice. Zatím neznámý pachatel se v době od 23. do 25. 6. nezjištěným způsobem dostal do uzavřeného 
dvora rekreační chalupy, kde z neuzamčeného dřevníku odcizil pět sekyrek. Dále se vloupal do vedlejší dílny a garáže, 
kde odcizil různé nářadí, a to el. vrtačku, nýtovací kleště, kompresor s hadicí a manometrem a další věci. Z garáže pak 
odcizil dvě benzinové sekačky a další nářadí. Poškozený majitel vyčíslil škodu na téměř 30.000 Kč.

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

(Komentář k článku na str. 3)
Když jsem se seznámil s obsahem článku „Situace 

kolem Petrklíče očima rodičů“, původně jsem nechtěl 
na tento článek vůbec reagovat. Ale fakta v něm jsou 
tak překroucená, že, bohužel, opět musím zaujmout 
stanovisko. Já sám se snažím držet pokud možno faktů 
a čísel, ta ovšem nikdo nevyvrací a diskuze sklouzává 
do roviny, že zaséváme nepřátelskou náladu mezi veřejnost 
a podkopáváme obětavou práci Oblastní charity. Nevím jak. 
Já osobně si řadových zaměstnanců charity nesmírně vážím 
a jejich práci skutečně obdivuji. Ale zpět k reakci na můj 
článek – ano, stacionář jsem nenavštívil. Na začátku mého 
volebního období jsem sice byl jaksi neformálně pozván, 
ale žádné ofi ciální pozvání jsem nedostal. Ale nemám 
žádnou předpojatost vůči zařízením charity – do Mateřského 
centra Ledňáček jsem byl pozván několikrát, a pokud jsem 
mohl, rád jsem přišel. O to více mě překvapilo, že jsem, 
jako vrcholný představitel města, které přispělo na činnost 
stacionáře statisícovou částkou, nebyl pozván na otevření 
nového Petrklíče v Pivovarské ulici. Nicméně pan starosta 
Světlé nad Sázavou a jeden z radních našeho města mě jistě 
důstojně zastoupili. 

Jinak, co se týče nákladů na činnost stacionáře – náhrada 
nákladů byla jednoznačně vyřešena Smlouvou o podnájmu 
nebytových prostor ze dne 1. 4. 2003 (tedy žádný rok 2002) 
mezi Mateřskou školou Ledeč n. S. a Oblastní charitou. Tato 
smlouva stanovovala nájemné 1.000,- Kč ročně a paušální 
částku na úhradu tepla a teplé užitkové vody, vodné, stočné 
apod. Tato paušální částka byla 500,- Kč měsíčně a stacionář 
ji roky neplatil. Až v březnu 2011 provedl jednorázovou 
úhradu 30.000,- Kč – což představuje úhradu za 5 (pět) 

let. Ale o tomto jsem psal loni v dubnovém Ledečském 
zpravodaji. Možná by rodiče dětí navštěvujících Stacionář 
Petrklíč měli po vedení stacionáře vyžadovat předkládání 
těch smluv, podle kterých stacionář opravdu funguje. 
Zřejmě by se předešlo mnohým nedorozuměním. Už 
vůbec nerozumím poznámce, že stacionář nepotřeboval 
školní kuchyň a prádelnu, když roky bral z této kuchyně 
obědy a roky pral v prádelně. A prádelna, mimochodem 
NIKDY NEPRALA pro veřejnost. Kdyby rodiče dětí 
požádali vedení stacionáře, aby je seznámilo s výše 
uvedenou podnájemní smlouvou, dočetli by se v čl. VI.5 
toto: „Ke dni skončení podnájmu je podnájemce povinen 
předat předmět podnájmu ve stavu, v jakém jej převzal 
s přihlédnutím k obvyklému opotřebení“. Ne nadarmo se 
římští právníci řídili heslem „Clara pacta, boni amici“, tedy 
že jasné smlouvy dělají dobré přátele. 

Co se týče poznámky o nevstřícném postoji města a nejistotě 
existence – město nabídlo stacionáři objekt Mateřské školy 
28. října a bylo odmítnuto. Já sám jsem dobře věděl, že 
stacionář má požádáno o dotaci na budovu nového stacionáře, 
a NIKDO stacionář ze školky nevyháněl. Město bylo ochotno 
počkat na dokončení výstavby areálu v Barborce. Tak, jak se 
rozhodli, rozhodli se sami!

A poslední poznámka – od 1. června letošního roku 
začal stacionář účtovat manipulační poplatek za svoz 
nemohoucích dětí do Základní školy speciální v Ledči. Jedná 
se o denní pevnou částku + platbu za ujeté kilometry. Takže 
se nedomnívám, že bych mylně považoval klienty stacionáře 
za rukojmí. A o sociálním cítění všech účastníků této smutné 
a zbytečné aféry si čtenáři jistě udělají názor sami. 

Petr Vaněk, starosta města



6

První zmínky o obci Pavlov pocházejí z roku 1289. 
V roce 1850 vznikl v Pavlově Obecní úřad. V době své-
ho největšího rozkvětu měla obec 429 obyvatel. Od roku 
1901 v obci aktivně působí Sbor dobrovolných hasičů, 
který má v současné době 42 členů a je stěžejní orga-
nizací obce. Většina společenských akcí je realizována 
právě členy SDH, přičemž poslední z těch větších se ko-
nala v rámci slavnostního otevření Stanice Pavlov o.p.s. 
v květnu letošního roku. Součástí SDH Pavlov je i ry-
bářské sdružení, které má k využití tři obecní rybníky. 
V současné době má obec Pavlov 124 obyvatel, nejstar-
ším občanem je pan Josef Benák, 85 let a nejmladšímu 
občanovi je jeden rok. Zastupitelstvo obce má pět čle-
nů. Starostou obce je Bc. Roman Krecl, místostarostou 
Ing. Josef Pavelka a členy jsou: Ing. Roman Svoboda, 
paní Václava Tvrdíková a Zdeněk Pavelka, který zastu-
puje část obce Svatojánské Hutě.

S naším zvolením do funkcí zastupitelstva v roce 1996 
jsme nejdříve začali řešit požadavky, které se, z našeho 
hlediska, zdály pro obec zásadní. Příkladně jako je záso-
bit obec dostatečným množstvím kvalitní pitné vody, a to 
i s ohledem na předpokládanou budoucí bytovou výstav-
bu, zamezení postupnému ubývání obyvatel obce, vy-
tvoření podmínek pro výstavbu nových rodinných domů 
a tím i přilákat mladé lidi do obce. Upravit vzhled obce 
tak, aby se obec stala pro potenciální zájemce o výstavbu 
rodinných domů atraktivnější, výstavba sportoviště a vý-
stavba dětského hřiště, udržení prodejny potravin v obci 
a také místního pohostinství.

Naši předchůdci ve funkcích provedli celkovou ply-
nofi kaci obce, vybudování nového elektrického vedení, 
uloženého v zemi a spoustu dalších akcí, které poskytly 
dobrý základ pro další rozvoj obce. Nám se zatím poda-
řilo po nástupu do funkcí, v rámci našeho rozpočtu a zís-
kaných dotací, ve vztahu k zásobování pitnou vodou, vy-
budovat novou vrtanou studnu, zrekonstruovat úpravnu 
vody, 500 m vodovodní sítě a prodloužit vodovodní řád 
o celkové délce 700 m. Tím došlo k napojení další sku-
piny rodinných domů na obecní pitnou vodu. Zároveň 
jsme zavedli systém vodoměrů pro zprůhlednění odbě-
ru a kontroly spotřeby pitné vody. Na vykoupených po-
zemcích jsme vybudovali technickou infrastrukturu, kde 
již dnes stojí rodinné domy, a tak došlo v obci Pavlov 
ke zvýšení počtu obyvatel. 

Za pomoci dotací z fondů Evropské unie se zrekon-
struoval povrch obecních komunikací v celkové dél-
ce 1,8 km, upravila náves obce, vybudovali jsme nové 
chodníky, nové autobusové čekárny a pořídila se techni-
ka na údržbu. 

Za použití dalších dotací, hlavně z fondů Kraje Vyso-
čina, se podařilo zrekonstruovat obecní knihovnu a zpří-
stupnit veřejný internet, rozšířit na několika místech ve-
řejné osvětlení obce.

V loňském roce pak začala výstavba víceúčelového 
hřiště, na které byl vypracován projekt od roku 2007. Po-
koušeli jsme se získat na tuto výstavbu dotace z fondů EU 
po 3 roky, bohužel, bezvýsledně. Proto jsme přistoupili 
k rozdělení realizace výstavby na 2 etapy a vybudování 
hřiště (dětské a víceúčelové), za poskytnutí dotací z ji-
ných zdrojů a s omezenějším technickým řešením. Proti 
původnímu projektu tak chybí osvětlení hřiště a plocha 
hřiště je tvořena asfaltovým povrchem. Z Kraje Vysočina 
jsme získali dotace na obě etapy, a to ve výši 180 tisíc 
korun. Vedle tohoto hřiště došlo rovněž, na návsi části 
Svatojánské Hutě, k realizaci výstavby menšího dětské-
ho hřiště, a to za použití dotací MMR. Pro děti a jejich 
rodiče je potom v místě hřiště postaven přístřešek. Do-
tace a rozpočet pokryly pouze část investice. Mnoho 
práce na výstavbě obou hřišť jsme provedli svépomocí. 
Občané tak strávili na výstavbě a dokončovacích pracech 
spoustu hodin, a to bez jakékoliv odměny. Občané se 
podílejí i na dalších akcích obce. Chceme všem, kdo se 
na této akci podíleli, velmi poděkovat, bez jejich pomoci 
by hřiště nebylo možné letos předat k užívání a muselo 
by se čekat na další přísun peněz do rozpočtu obce. Záro-
veň se významnou měrou na realizaci obecních projektů 
podílí místní podnikatel, Ing. Pavel Francl, kterému patří 
rovněž velké poděkování. (Pokračování příště.)

Roman Krecl, starosta obce
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HORNINY A MINERÁLY LEDEČSKA - KŘEMEN

RAKOUSKOUHERSKÉ 
LETECTVO NA LEDEČSKÉM 

NÁMĚSTÍ
Skutečnou zajímavost zapůjčil pro Le-

dečský zpravodaj ledečský rodák pan I. V. 
z Prahy. Nedatovaná fotografi e zachycuje 
vojenskou kolonu při krátkém zastavení 
na ledečském náměstí. Speciálně upra-
vené povozy, tažené koňmi, převážejí 
letouny značky Fokker E III, v částečně 
rozebraném stavu. Dle typu letounů, ve-
litelského vozidla v pozadí a typu unifo-
rem postávajících pilotů lze přibližně určit 
dobu pořízení fotografi e (1916–1917 bě-
hem I. sv. války).

Přesná trasa kolony není známa, jisté je, 
že letiště v Chotusicích u Čáslavi tehdy 
ještě neexistovalo. Možná je také varian-
ta, že zaplachtované stroje jsou poškozené 
a jsou převáženy na generální opravu.

Kdo by chtěl vidět funkční repliku 
stejného stroje, stačí navštívit letiště 
Pardubice-Kunětice, při akcích Letecké-
ho muzea Ing. Jana Kašpara.

-ph-

Křemen je obecně známý minerál, s chemickým vzor-
cem SiO2, hojně se vyskytující v litosféře, kde tvoří jeden 
z nejdůležitějších prvků. Křemen je běžnou součástí žuly, 
pískovce a mnoha jiných hornin. Vyskytuje se v bezpočtu 
podobách a barev, a přestože ho dobře známe, často není 
řádně k poznání. Křemen také vytváří celou řadu krásných 
sběratelských a drahokamových odrůd, mezi které napří-
klad patří křišťál, růženín, záhněda, chalcedon, hvězdovec, 
achát, onyx, ametyst, morion  a další. Jeho drahokamové 
odrůdy mnohdy přímo udivují svou krásou, tvarem a ně-
kdy dokonce vzbuzují pochyby, zda je možné, aby za je-
jich vznik byla odpovědná jen sama příroda. 

Podíváte-li se kolem sebe, váš pohled se téměř kdy-
koliv setká s křemenem v nějaké podobě a využití. Je 
součástí všech prvků urbanistiky s obsahem přírodního 
původu, je nepostradatelný v hutnictví, skleněné výrob-
ky všeho zaměření by bez něj nemohly existovat a totéž 
platí o výrobě chemické a brusivu. Je výchozí surovinou 
pro syntézu křemíku, jehož polovodičové vlastnosti utvá-
řejí náš současný svět – hodiny, přístroje na měření času, 
PC, radiotechnika, laboratorní sklo a sklářský průmysl. 
Křemité sklo propouští UV paprsky, a proto se používá 
k výrobě baněk halogenových žárovek. Další využití je 
pro optická vlákna, fi ltry pro fi lmové projektory. Křemen 
je po živcích nejrozšířenějším minerálem zemské kůry.  
Díky tomuto minerálu čtete i tyto řádky.

Na mnoha místech v okolí Ledče se tento minerál 
vyskytuje v hojné míře, což vedlo k jeho dobývání pro 
sklářský průmysl (melechovské a tasické sklárny), vět-
šinou však jako stavební kámen. Nedaleko Ledče, nad 
obcí Ostrov, se dokonce uvažovalo o těžbě tohoto mi-
nerálu. Podle informací získaných na místě byl křemen 
těžen jen primitivně a v malém měřítku začátkem 20. 
let povozníkem Fröhlichem z Ledče nad Sázavou. Větší 
bloky na výchoze byly roztloukány palicí, popřípadě roz-
střelovány a dopravovány autem do sklárny v Tasicích. 
(Pokračování příště.)

Ladislav Dlouhý
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O CESTĚ, PUTOVÁNÍ A CÍRKVI
Léto je dobou cestování. Cestujeme za odpočinkem, 

navštěvujeme své vzdálené blízké, toužíme po zážitcích 
a neznámu. Letní vedra nás pozvou ke koupání a výle-
tům, řada z nás navštíví zajímavé památky minulosti doma 
i v cizině. V zahraničí si jistě nenecháme ujít návštěvy kos-
telů (naše jsou většinou kvůli nenechavcům zavřené). Že 
tam chodí věřící lidé, nás nepřekvapí. Proč ale v kostelích 
potkáme i mnoho lidí, kteří v Boha nevěří? Kvůli zajímavé 
architektuře, uměleckým dílům, kvůli odpočinku a osvě-
žujícímu chládku? Nebo kvůli tichu, které vybízí k zamy-
šlení nad smyslem života, v proudu věků naší minulos-
ti, přítomnosti a budoucnosti? Možná cítí dotek něčeho 
přesahujícího, třeba věčnosti a univerzální pravdy, dobra, 
moudrosti a lásky. Kdo něco podobného zažil, ten si uvě-
domí mnohé. Třeba to, že má-li mít cesta smysl, nestačí 
jen poznání vnějšku, člověk musí poznat sám sebe, naučit 
se žít s tím jaký je, nalézt své místo na zemi, mezi lidmi 
i v duchovní sféře. Sebepoznání dá cestování nový rozměr, 
změní ho na putování. A podpora hledajících poutníků je 
nejdůležitějším úkolem církve. Kruh se uzavírá a hle – 
mění se ve spirálu stoupající vzhůru… 
VYBRANÉ FARNÍ AKCE 
13. 7., 27. 7., 3. 8., 10. 8. v 19 hod. Přednášky na faře 
(přednášející P. ThDr. Jan Bárta) 

19. 7. v 18 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání 
spojené s modlitbami za rodiny)
Bohoslužby v kostele Proměnění Páně v Kožlí: každý 
čtvrtek v 19.00
Bohoslužby v kostele sv. Jana Křtitele v Sačanech: 11. 7., 
25. 7., 8. 8. od 18.00 
Podrobnější seznam akcí naleznete na:
www.ledecns.farnost.cz
OZNÁMENÍ
13.–19. 8. se uskuteční 11. farní tábor pro děti 9–15 let. 
Místo: Josífkov-Spáleniště (Vysoké n. J.). Předběžná 
cena 1200,- Kč. Informace a přihlášky na farním úřadě 
u pí Jany Sklenářové. 
PŘIPOMÍNÁME SI 
25. 7. Sv. Jakuba, apoštola (Ježíšův učedník, popraven kvůli 
své víře. Dle tradice je pohřben v Santiagu de Compostella. 
Již od středověku se pořádají k jeho hrobu pěší poutě).
27. 7. Sv. Gorazda (pocházel z Moravy, byl přímým ná-
sledovníkem věrozvěstů)
4. 8. Sv. Jana Maria Vianneye (prostý člověk, který se 
stal knězem, nezištně a obětavě sloužil druhým. Dnes je 
dáván za vzor kvůli své obětavosti a odhodlání.)

Za Římskokatolickou farnost – 
děkanství napsal a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

NĚKDO TO RÁD NA DIVADLE A S XAVIEREM BAUMAXOU

DIVADELNÍ SDRUŽENÍ MIMOCHODEM PŘED-
STAVUJE PROGRAM NA ČERVENEC

Na své si tak přijdou milovníci tvorby dramatické i hu-
dební. Na přímé pozvání do Ledče zavítá velmi známý 
litvínovský písničkář a kytarista Xavier Baumaxa, jehož 
texty si získaly řadu skalních příznivců díky obratným 
slovním hříčkám, parodování hudebních stylů či jiných 
muzikantů a řadou popkulturních odkazů. Xavi, který se 
v žádném případě nebojí nadsázky a humoru, se představí 
13. 7. ve 20 hod. na dolním nádvoří hradu. Jeho koncert 
můžete brát jako skvělý předstupeň pro chystaný třetí roč-
ník multižánrového hudebního festivalu Mimofest, který 
se chystá na srpen.

V duchu osvědčené tradice, podle které Mimochodem 
do Ledče zve i ochotnické či poloprofesionální divadel-
ní spolky z okolí i vzdálenějších koutů ČR, budete mít 
možnost zhlédnout výkony kouřimského sdružení Mrsťa 
Prsťa. Jejich roztančená bláznivá komedie Někdo to rád... 
je založena na světoznámém fi lmu, ve kterém není nikdo 
dokonalý. Tento soubor, který si od svého založení v roce 
1999 velmi zakládá na improvizaci a originálním herec-
kém výrazivu, se představí v sobotu 28. 7. ve 20 hod. opět 
na ledečském hradu.

Z chystaných akcí na další měsíce jmenujme multižán-
rový hudební festival Mimofest, na kterém se v polovině 
srpna představí vybraná hudební tělesa z celé republiky, 
a dokonce i ze zahraničí; dále reprízu veleúspěšné kome-

die Monsieur Amédée a premiéru písněmi nadité hry Bala-
da pro banditu, kterou doplní sborové zpěvy i živá hudba. 
Máte se opravdu nač těšit.

Rádi bychom ještě upozornili na možnost zapůjčení 
divadelních kostýmů na maškarní plesy a jiné kulturní 
akce. Kostymérna divadla Mimochodem obsahuje více 
než 300 skvostů napříč různými styly i staletími, mezi 
kterými najdete řadu plášťů, honosných rób, košil, kaza-
jek a doplňků. Více informací můžete získat od správky-
ně kostymérny Markéty Sýsové na divadelním e-mailu.
Více informací se můžete dozvědět na webových strán-
kách divadla www.mimochodem.com a můžete se také 
přihlásit k odběru novinek na adrese divadlo@mimocho-
dem.com. Rezervace vstupenek na divadelní představení 
lze provádět na adrese rezervace@mimochodem.com či 
na čísle 775 646 629.   

JN-

Hlídání bytů, chat, garáží i osob. 
Prodáváme jednoduché bezdrátové zabezpečení 

ovládané i mobilním telefonem. Pro seniory 
tlačítko pomoci v nouzi s odposlechem prostoru.

Cena  3600,- Kč
Možnost pomoci při montáži a nastavení.

Elkomplex + s.r.o 
Ledeč nad Sázavou tel. 602 252 365
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RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V LEDČIRYBÁŘSKÉ ZÁVODY V LEDČI
První červnovou sobotu se konaly rybářské závody do-

spělých na rybníku HUTĚ II. V letošním roce se zúčastnilo 
58 rybářů. Rybáře nejen z Ledče, ale i okolních měst a obcí 
provázelo poměrně nepříznivé počasí, které řadu z nich od-
radilo. Proto také o 20 účastníků méně než loni.

Po zápisu a losování startovních míst byl v 6 hodin zahájen 
první poločas.  Opět byly k vidění všechny druhy techniky lovu 
a o pravidelné doplňování tekutin závodníků se průběžně sta-
ral pan Procházka se třemi pomocníky. První poločas probíhal 
v pohodovém tempu a v 8,30 byl ukončen. Závodníci měli jen 
30 minut na vystřídání míst. Po této části vedl závodní pole 
pan V. Ticháček z H. Brodu s mírou nachytaných ryb 510 cm 
a na druhém místě byl pan J. Kudrna z Ledče s mírou 342 cm. 
Od 9 hodin souboj o první místo mohl pokračovat. Jenže ryby 
se rozhodly, že budou brát méně nebo vůbec a prakticky po-
lovině závodníků se v této části nepodařilo chytit ani šupinku, 
a tak každá rybka, každý centimetr byl vzácností. Pro někoho 
byly ty dvě hodiny do konce závodu nekonečné, protože ryba 
ne a ne zabrat. V 11 hodin byly závody ukončeny a už se jen 
netrpělivě čekalo, kdo vyhrál. Nakonec celkový vítěz vyhrál 
jen o 13 cm. A zde jsou výsledky rybářských závodů: 

1. Jiří Kudrna, Ledeč n. S. (597 cm) 
2. Václav Ticháček, H. Brod (584 cm) 
3. Martin Komárek, H. Brod (439 cm)
Po třech letech, kdy „Putovní pohár“ cestoval 2x do Pla-

ňan a loni do Světlé, letos díky vítězství domácího závod-
níka zůstává v Ledči. Tím získal i cenu starosty města pro 
nejlepšího domácího závodníka.

Všem děkujeme za účast a přejeme hodně rybářských 
úspěchů a hodně zdraví. Budeme se těšit, že se v příštím 

roce zase na závodech všichni sejdeme v hojném počtu a že 
se zúčastní více rybářů a bude nám i přát počasí. Kompletní 
výsledkovou listinu a fotografi e najdete na www.rybari-le-
dec.estranky.cz

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem sponzorům, 
kteří věnovali hodnotné ceny na rybářské závody dospělých: 
ATOS Ledeč n. S., Barvy Alenka, Bohdanečská palírna, 
Clipet s.r.o., Čerpací stanice ADAM,, Eko-lak, Elkomplex, 
Envicomp, EST + a.s., GALATEK, K + K, KF Novodur, 
Kowa, Kukuřičný mlýn Mrzkovice, LB Fisch, Město Ledeč 
n. S., Pracolor, Salmon – Martin Píbil, Schäffer Sudex, Šve-
ma, Zemko Kožlí a Vinárna pod hradem – Tomkovi.

Dětské rybářské závody mají v letošním roce termín v so-
botu 1. 9. 2012. Těšíme se na hojnou účast všech dětí, které 
mají chuť si zazávodit a vyhrát pěkné ceny. 

Jiří Papok – jednatel MO

Hasiči z okrsku č. 17 opět po roce měřili své síly, tentokrát 
při okrskové soutěži v Ledči nad Sázavou, na pronajatém 
pozemku od místního AMK Na Rašovci.

Soutěž probíhala dle pravidel požárního sportu, to zname-
ná jednotlivci běhali na 100 m  překážek, družstva soutěžila 
v požárním útoku s vodou (do výsledkové listiny se časy 
sčítají) a děti též v požárním útoku.

Za krásného a slunečního červnového odpoledne se sešlo 
z okrsku č. 17 dvanáct družstev mužů a dvě družstva dětí. 
Všichni účastníci byli dobře naladěni a připraveni poprat se 
o putovní pohár a několik hodnotných cen, které pro soutěží-
cí zajistili pořadatelé z domácího SDH  Ledeč nad Sázavou.

Na nástup přišli soutěžící přivítat: ředitel hasičského zá-
chranného sboru z H. Brodu  pluk. L. Vacek, jeho předchůd-
ce J. Nácovský, vedoucí aktivu zasloužilých hasičů v H. 
Brodě Josef Cihlář a místostarosta města Ledče J. Doležal. 

Soutěž začali muži na 100 m překážek. Nejlepším v pře-
kážkách byl Tomáš Borovský z Kozlova, druhý Jaroslav 
Chudoba z Číhoště a třetí Roman Borovský rovněž z Koz-
lova. Celkové výsledky soutěže můžete zhlédnout na www.
hasici ledeč.cz.

Po skočení překážek nastoupili nejmenší hasiči, a to 
z Bělé a Kozlova. Děti se vrhly rovnou na útoky s vodou, 
za podpory všech ostatních závodníků a hlavně za podpory 
svých rodičů. Lépe se útok povedl Kozlovským.

Jakmile opustily děti dráhu a pořadatelé prodloužili trať, 
pustila se do požárních útoků družstva mužů. Nejlépe si ved-
li chlapi z Hradce II, druzí byli Kozlov I a na třetím místě 

se umístili Ledečští. Na prvním místě v celkovém pořadí, 
putovní pohár a nejlepší cenu si odnesli za první místo ha-
siči z Kozlova I, na druhém místě byli hasiči z Ledče a třetí 
z Hradce II. První dvě místa jsou postupová, a tak borci mo-
hou jet na okresní soutěž do Havlíčkova Brodu.

O celý průběh soutěže a o ceny pro soutěžící se postarali 
hasiči z Ledče, za což jim patří veliký dík, dále dobře soutěž 
řídili pánové Vítek Hess – velitel soutěže a Václav Pokorný 
– hlavní rozhodčí soutěže.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem rozhodčím a pořa-
datelům, kteří dokázali věnovat svůj volný čas naší soutěži 
a přijít pro dobrou věc něco udělat. Dále tímto děkuji i všem 
sponzorům, kteří přispěli na soutěž, a AMK Ledeč nad Sá-
zavou za propůjčení pozemku.

Za okrsek č. 17 – Ledeč nad Sázavou 
starosta okrsku Borovský Josef  

ČERVNOVÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ V LEDČIČERVNOVÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ V LEDČI
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V popředí fotografi e můžeme vidět sochu Mistra Jana Husa, umístěnou 
na západní straně Husova náměstí. Sochu zhotovil z umělého kamene 
sochař Rudolf Kabeš a slavnostně odhalena byla v květnu 1926. 
Ve srovnání se současným snímkem se kolem sochy dříve nacházelo 
ohrazení. 
Za sochou Mistra Jana Husa stojí dnes již hodně zchátralý dům, který byl 
původně postaven jako obecná dívčí škola v roce 1838.

pí uč. Marta Smolíková 

LEDEČ NAD SÁZAVOU VČERA A DNES OČIMA DĚTÍ

CENY Ď - PODĚKOVANÍ ZA POMOC

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

KOUPÍM
provozuschopný kotel H 41 (H 4).

Nabídky prosím dávejte  na telefon: 607 126 624

NOVÉ KADEŘNICKÉ SLUŽBY
V komfortním prostředí salonu Petra Vavřičková 
„Beauty by me“ působí nová kadeřnice Tereza Kun-
tová, která Vám poskytne veškerou péči a poradenství 
o Vaše vlasy. Přijďte vyzkoušet profesionální fran-
couzskou vlasovou kosmetiku L´Oreal, která pomůže 
navrátit Vašim vlasům lesk a pružnost. 
Objednávky na tel.: 773 131 595. Zaváděcí ceny. 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 

PRODÁM
panelový byt 3+1v Ledči n. S. Byt je v přízemí, po celkové rekonstrukci. 

Cena 890 000,- Kč. Kontakt na tel.: 775 907 447

NABÍZÍME A PROVEDEME
veškeré zednické práce. Kontakt: 608 260 425

 Ve čtvrtek 21. června byly v pražském Národním divadle 
již podvanácté uděleny Ceny Ď. Prestižní ocenění se uděluje 
v různých kategoriích jednotlivcům, sponzorům i organiza-
cím za všeobecně prospěšnou, často nezištnou činnost, za mo-
rální postoj či mimořádný čin. 

Kolegium, jehož členkou je také prezidentka stonožkové-
ho hnutí „Na vlastních nohou“ Běla Gran Jensen, to nemělo 
snadné. Ze čtrnácti krajských předkol ve všech kategoriích 
do pražského fi nále postoupily desítky nominovaných. Nosi-
telem Ceny Ď v kategorii pro mecenáše nebo dobrodince Hnu-
tí na vlastních nohou se v letošním roce stala Základní škola 
z Ledče nad Sázavou. Tato škola, zvláště pak její učitelky Dana 
Tůmová a Jaroslava Příhodová, již řadu let organizuje nejrůz-
nější stonožkové aktivity. Získané fi nanční prostředky pravi-
delně využívají příslušníci jednotek Armády České republiky 
působících v zahraničních operacích k realizaci nejrůznějších 
humanitárních projektů, především na pomoc dětem.

Cenu ředitelce školy Petře Vágnerové společně s Bělou 
Jensen předal první zástupce náčelníka Generálního štábu 
AČR generálmajor Miroslav Žižka. „Je mi ctí vám poděkovat 
a ocenit vaši spolupráci s příslušníky české armády prostřed-
nictvím stonožkového hnutí,“ uvedl při předání ceny generál 
Žižka a dodal: „Právě tato spolupráce a ony desetitisíce a sta-
tisíce dolarů, které jsme od hnutí již převzali a které použí-
váme v místě nasazení v zahraničních operacích, nám neje-
nom pomáhají udržovat a zlepšovat životní úroveň především 
místních dětí, ale pomáhají nám také chránit životy našich 
vojáků. Díky vaší pomoci i my můžeme pomáhat.“

Ve slavnostně „oděném“ Národním divadle se udělova-
ly také další Ceny Ď. V kategorii „Morální vzor“ byl letos 

za prosazování etických norem ve společnosti oceněn Domi-
nik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský, metropolita a pri-
mas český. Cenu mu předal první místopředseda Senátu Par-
lamentu České republiky Přemysl Sobotka.

Letošní dvanáctý ročník měl přece jednu zvláštnost a tou 
bylo udělení Ceny Ď v kategorii „Morální vzor v zahrani-
čí“. Jejím laureátem se stal ministerský předseda Norského 
království Jens Stoltenberg, za jeho postoj při řešení situace 
po teroristickém útoku, při kterém zahynulo přes sedmdesát, 
většinou mladých norských občanů. Cenu z rukou kardinála 
Duky převzal v zastoupení norský velvyslanec v České repub-
lice Jens Eikaas. 

Převzato z webových stránek Ministerstva obrany ČR (au-
tor článku J. Procházka).         Petra Vágnerová, ředitelka školy

Vedení našeho města s velkým zájmem oceňuje činnost 
Stonožkového hnutí, zejména práci oceněných učitelek, 
paní Dany Tůmové a Jaroslavy Příhodové. Jsme rádi, že při 
své náročné práci najdou ještě čas a chuť k mimoškolním 
aktivitám, které výrazným způsobem obohacují duševní ži-
vot naší mladé generace.              Petr Vaněk, starosta města



Všichni absolventi SOŠ a VOŠ Ledeč n. S. získali EU-
ROPASS, dodatek k osvědčení nebo k diplomu. Europass 
je jednotným celoevropským souborem dokladů o vzdělání, 
osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné 
kvalifi kaci a pracovních zkušenostech jejich držitele. Jeho 
struktura je jednotná a od roku 2005 pomáhá nejen zlepšit 
komunikaci na evropském trhu práce mezi zaměstnavateli 
i uchazeči o práci, studenty a vzdělávacími institucemi v ob-
lasti vzdělávání, ale také mobilitu občanů EU.

Dodatek k osvědčení absolventům školy usnadňuje uznání 
jejich kvalifi kace v případě, že se rozhodnou ucházet o za-
městnání ve svém oboru v zahraničí. Tento dokument v čes-
kém a anglickém jazyce popisuje obsah, úroveň, výsledky 
a kontext studia, které jeho držitel absolvoval. Přikládá se 

k vysvědčení o maturitní zkoušce, k výučnímu listu nebo k di-
plomu VOŠ (dodatek k diplomu).

Na dodatcích k osvědčení i k diplomu jsou od letošní-
ho roku nově uvedeny příslušné úrovně Evropského rámce 
kvalifi kací (EQF). Úrovní EQF je celkem osm, jsou popsány 
znalostmi, dovednostmi a kompetencemi a pokrývají všechny 
kvalifi kace. První úroveň odpovídá v ČR dokončené základní 
škole speciální a úroveň osmá dokončenému doktorandskému 
studiu. Kvalifi kace absolventů střední vzdělání s výučním lis-
tem je 3 EQF, kvalifi kace střední vzdělání s maturitní zkouš-
kou je 4 EQF, kvalifi kace absolventů vyšších odborných škol 
je přiřazena k úrovni 6 EQF společně s absolventy bakalář-
ského studia.

Ivana Vitisková

Maturitní zkoušky zahájili žáci závěrečných ročníků denní-
ho studia oboru strojírenství, oboru informatika v ekonomice 
a dálkového studia oboru podnikání již v dubnu praktickou 
zkouškou z odborných předmětů. Praktické zkoušky studij-
ních oborů probíhaly dva dny v odborných učebnách výpočet-
ních technologií. Ve studijním oboru strojírenství byla zkouš-
ka zaměřena na výpočty a grafi cké zpracování technické do-
kumentace, ve studijním oboru informatika v ekonomice žáci 
řešili úlohy výpočetních technologií, zejména z elektronické 
prezentace, databází a počítačové grafi ky. Součástí byla i část 
ekonomická, která se zaměřovala na zaúčtování účetních pří-
padů do deníku, výpočet mzdy, odpisy apod. Ve studijním 
oboru podnikání byla praktická zkouška zaměřena na část 
ekonomickou.

Od 2. května do 9. května žáci skládali státní společnou část 
maturitní zkoušky formou didaktických testů a písemných 
prací z předmětů český jazyk a literatura, anglický jazyk, ma-
tematika, německý jazyk a ruský jazyk.

Ve dnech 21.–31. května 2012 probíhaly ústní maturitní 
zkoušky. Slavnostního zahájení se zúčastnili i zástupci Měst-
ského úřadu v Ledči nad Sázavou starosta Mgr. Petr Vaněk 
a místostarosta pan Jaroslav Doležal.

Zkoušky se konaly v příjemné a přátelské atmosféře, o kte-
rou se zasloužili členové maturitních komisí i maturanti. Vět-
šina žáků přistoupila k vykonání maturitní zkoušky velmi 
zodpovědně, což se projevilo na jejich výborných výsledcích. 

Nastala doba dlouhého čekání na výsledky společné části 
maturitních zkoušek, které zpřístupnil CERMAT. Výsledky 
z matematiky a cizích jazyků našich žáků denního studia byly 
100%, všichni žáci denního studia, kteří vykonávali maturitní 
zkoušku z těchto předmětů, uspěli, výsledky didaktického tes-
tu z českého jazyka byly také 100%. 

K rozladění došlo po sdělení hodnocení písemných pra-
cí z českého jazyka u denního studia, kdy někteří výborní 

žáci neuspěli. Žáci proti tomuto hodnocení podali odvolání 
a všichni věříme, že bude úspěšné. V dálkovém studiu u ma-
turitní zkoušky neuspěli pouze jednotlivci.

Ve dnech 7. a 8. června byla na Městském úřadu v Ledči, 
za účasti představitelů města, rodičů a hostů, slavnostně pře-
dána vysvědčení o maturitní zkoušce. 

Ve dnech 4.–6. června 2012 se na Vyšší odborné škole 
v Koželské ulici konala absolutoria VOŠ studentů oboru eko-
nomika a management podniku skupiny 3.VE se zaměřením 
na ekonomiku. Po tříletém studiu 22 studentů úspěšně obhá-
jilo své absolventské práce, vykonali zkoušky z cizích jazyků 
a odborných předmětů. S vyznamenáním prospělo 7 studentů.

Ve čtvrtek 14. června 2012 se konaly na střední odborné 
škole ústní závěrečné zkoušky v učebním oboru strojní me-
chanik. Po tříletém studiu k závěrečné zkoušce, která se sklá-
dala z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného vý-
cviku a ústní zkoušky, přistoupilo 14 žáků, všichni prospěli. 
Ústních zkoušek se jako každoročně zúčastnil zástupce pod-
niku Kovofi niš s. r. o., který velmi pozitivně hodnotil výkony 
žáků. Absolventi tohoto učebního oboru bývají bezproblémo-
vě uplatnitelní na trhu práce.

V pondělí 18. června 2012 byly na Městském úřadu v Led-
či nad Sázavou za účasti starosty města Ledče nad Sázavou 
Mgr. Petra Vaňka, zástupců školy a hostů slavnostně předány 
diplomy VOŠ s právem užívat titul DiS. – diplomovaný spe-
cialista.  Dále byly slavnostně předány výuční listy absolven-
tům učebního oboru strojní mechanik. 

Všichni absolventi SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou získali 
EUROPASS, dodatek k osvědčení nebo k diplomu.

Děkujeme touto cestou zástupcům města za účast a poskyt-
nuté prostory obřadní síně.

Všem absolventům přejeme hodně pracovních i soukro-
mých úspěchů.     

Ivana Vitisková

Restaurace Vila Markéta v Ledči obnovuje, za laskavého přispění pivo-
varu Bernard, činnost Jazz clubu. 14. 7. ve 20 hod., klasické skladby z 30. 
a 40. let minulého století zahrají pánové BOB ZAJÍČEK (kornet), JARDA 
KURTZWEIL – trombon, F. Rubáš – bassaxofon, Marek Rejhon – kytara – 
zpěv, Zbyněk Malý (housle, zpěv). Jazzový club funguje s malými přestávka-
mi 15 let, za tu dobu si tu zahrály české jazzové legendy, jako V. Průchová, J. Vr-
bová, P. Erny, Tony Brych, F. Havlík, sestry Havelkovy, A. Gondolán… Přijďte si 
poslechnout jazzovou klasiku v bezchybném provedení Quintetu Boba Zajíčka. 
(Bob Zajíček kornet, Jarda Kurtzweil trombon).

LÉTO S JAZZ CLUBEM V MARKÉTĚ
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MATURITNÍ ZKOUŠKY, ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
A ABSOLUTORIUM 2012 NA SOŠ A VOŠ

EUROPASS NA SOŠ A VOŠ V LEDČI NAD SÁZAVOU
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Prostřednictvím Ledečského zpravodaje děkujeme vám všem, 
kteří jste se dne 1. června letošního roku přišli naposledy rozloučit 
s panem BOHUSLAVEM KRAJÍČKEM z Ostrova. Děkujeme 
za květinové dary i projevy soustrasti.

Manželka Marie s rodinou

PODĚKOVÁNÍ

Osud nevrátí, koho nám vzal,
vzpomene každý, kdo ho znal...
Dne 26. června 2012 by oslavil své 80. 
narozeniny pan JAROSLAV URBAN 
z Kamenné Lhoty. Zároveň si dne 
12. července 2012 připomeneme 
smutné 24. výročí, kdy nás navždy 
opustil. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpo-
meňte společně s námi. 

Stále vzpomínají manželka 
a synové s rodinami.

VZPOMÍNKA

MANŽELEM NA HOĎKU
Práce mnoha druhů, na které Vy nebo Váš manžel nestačíte, 

nebo na ně prostě nemáte čas? Neváhejte a volejte! 
Kontakty: tel.: 737 573 758, e-mail:jakekoliv.prace@email.cz

V sobotu 26. května se v tělocvičně ZŠ Ledeč konal XII. 
ročník Ledečského poháru v karate. Tento již velice prestiž-
ní turnaj přilákal do Ledče závodníky z šesti krajů republi-
ky. Sešlo se 20 oddílů, které reprezentovalo 113 závodníků. 
Před domácím 12členným výběrem, ve kterém nechyběli 
účastníci dubnového mistrovství ČR (P. Pelúch, J. Kořínek, 
R. Kujová, M. Čtvrtníková – všichni 4. místo, N. Šafranová 
– 3. místo, L. Havel – 2. místo), stál nelehký úkol, poku-
sit se posedmé obhájit titul nejlepšího oddílu turnaje. Hned 
v první soutěžní kategorii (do 8 let) se o 3. místo v kumite 
postaral Soto. V nejpočetnější kategorii (9–10 let) si výborně 
počínal P. Pelúch a obsadil v kumite 2. místo. Mezi dívkami 
(9–10let) si nejlépe vedla N. Šafranová (členka výběru re-
prezentace ČR), která získala zlato v kumite a stříbro v kata. 
Mezi staršími žačkami si R. Kujová suverénně došla pro 
zlato v kata i kumite. V kategorii žen M. Čtvrtníková vybo-
jovala stříbrné medaile v kata i kumite. V poslední kategorii 
mužů jednotlivců nenašel L. Havel (člen výběru reprezenta-
ce ČR) přemožitele a získal zlato. 

Celkové vítězství pro nejlepší oddíl si domácí zajistili až 
v disciplíně kata tým. Mezi mladšími žáky získal tým Soto, 
P. Pelúch a T. Časarová bronzové medaile, mezi staršími 
žáky pak N. Šafranová, R. Kujová a J. Kořínek vybojovali 
stříbro. Po tomto zápase bylo jisté, že pohár zůstane i po sed-

mé pořádajícímu oddílu ZŠ Ledeč, který těsně porazil druhý 
H. Brod a nechal za sebou oddíly z velkých měst (Jihlava, 
Praha, Brno, Plzeň, ...). 

Velká pochvala a poděkování patří všem závodníkům oddí-
lu, kteří podali výborné výkony a úspěšně reprezentovali naše 
město. Dále bychom poděkovali všem pořadatelům, zdravot-
níkům, ZŠ Ledeč n. S. a městu Ledeč za fi nanční podporu.

-LH- 

LEDEČSKÝ POHÁR V KARATE POSEDMÉLEDEČSKÝ POHÁR V KARATE POSEDMÉ

Krásné počasí dopřálo třetí červnovou sobotu tradiční-
mu setkání skautů a příznivců Jaroslava Foglara ve Slu-
neční zátoce. V roce 2011–2012 si připomínáme 100 let 
od založení českého skautingu. Předseda Svazu přátel 
Jaroslava Foglara Miloš Vraspír – Bobr, přiblížil dvěma 
stovkám přítomných vznik skautingu a dílo zakladate-
le A. B. Svojsíka. Na památku člena „Pražské dvojky“ 
Vladimíra Janíka – Dan, dlouholetého zástupce Jestřábo-
va oddílu, který zemřel 1. května 2012 ve věku 85 let, si 
společně všichni zazpívali hymnu „Pražské dvojky“ píseň 
…My pluli dál a dál. Rozloučení s Danem bylo skutečně 
dojemné. Za přínos pro skauting byl pamětním diplomem 
a vyznamenáním „Syrinx“ v bronzu, oceněn pan Miloš 
Vraspír. Jeho poděkování zase směřovalo Antonínu Bayo-
vi – Tony, dlouholetému vedoucímu ledečského středis-
ka skautů, za jeho iniciativu a konečné zřízení pomníku 
Jaroslava Foglara ve Sluneční zátoce. Slavomil Janov – 
Nashwille, na památku letošního setkání, přivezl ze slo-
venské Kriváně, kde Foglar také tábořil na Zelené říčce, 
čerstvě vylovený balvan.

Zájemci o historii skautingu měli možnost zakoupit, pří-
mo od autorů Janova a Noska, krásnou knihu Skautské stole-
tí, pan Vápenka zase nabízel vzpomínkovou knihu Žil jsem 

s Rychlými šípy a mistr ve vyjímání Ježka z klece Jan Trojan 
své dílo – Po stopách ježka v kleci. Skautští sběratelé měli 
na výběr z číslovaných kartiček „Ulčovek“, turistických 
známek, výročních zlatých a stříbrných medailí. Poštovní 
sběratelé z nabídky pamětních pohlednic Sluneční zátoky, 
100letého výročí českého skautingu nebo nedávného 70. vý-
ročí operace Anthropoid.       

Text a foto: Patrik Havel

100 LET ČESKÉHO SKAUTINGU VE SLUNEČNÍ ZÁTOCE100 LET ČESKÉHO SKAUTINGU VE SLUNEČNÍ ZÁTOCE

Horní řada zleva: D. Jelínek, R. Kujová, J. Kořínek, N. Ša-
franová, L. Havel, M. Čtvrtníková. Spodní zleva: M. Pecho-
vá, T. Časarová, Soto, L. Nečil, P. Pelúch. 


