SRPEN
2012

MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 8 * ROČNÍK XX * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou
konané dne 2. července 2012

USNESENÍ
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou
konané dne 16. července 2012
RM schvaluje:

RM schvaluje:
- smlouvu o dílo se společností Lesprojekt východní
Čechy, s.r.o., Hradec Králové, na vypracování nového lesního hospodářského plánu na období 2014 až
2023.
- prodej 2 ks thermoportů thear AP za celkovou částku
1.000,- Kč + DPH, Oblastní Charitě Havlíčkův Brod,
Denní stacionář Petrklíč, Ledeč nad Sázavou.
- prodej jednoúčelového zařízení – pódia ﬁrmě TS Ledeč n. S. za částku 31.280,- Kč.
- bezplatný pronájem částí pozemků, soc. zařízení a část
stodoly v prostoru letního areálu v Ledči n. S., pořadateli Petru Soukupovi – PESO, Ledeč n. S. na pořádání
motocyklové akce Melechovský okruh 2012, ve dnech
17. - 19. 8. 2012.
- pronájem nebytového prostoru v budově polikliniky
v Ledči v II. NP, 2 místnosti (plocha 41,23 m2) paní
M. K., bytem Ledeč n. S. s termínem od 1. 8. 2012 za
cenu nájemného 500,-Kč/m2/rok.
- manželům Staníčkovým prodloužení nájemní smlouvy
k bytu č. 9 v ul. Čechova 77 v Ledči, na dobu určitou
od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012. Rada města Ledeč nad
Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši
1903,- Kč měsíčně.

- přijetí dotace z Fondu Vysočiny na akci Přírodní zahrada
jako centrum environmentální osvěty ve výši 80.000,Kč.
- přijetí dotace z Fondu Vysočiny na akci Rozšíření komunikační infrastruktury – optické sítě ve výši 40.922,- Kč.
- pronájem 2 místností o ploše 29,12 m2 ve II.NP v budově polikliniky s termínem od 1. 9. 2012 a.s. Českomoravské stavební spořitelně, Jihlava.
- pořízení notářského zápisu pro zápis staveb ve vlastnictví města do katastru nemovitostí – stavba prameniště
– technická vybavenost na pozemku parc.č. st. 51 a stavba vodojemu – technická vybavenost na pozemku parc.
č. st. 57, vše v kat. území Vrbka u Ledče nad Sázavou.
- ukončení nájemní smlouvy č. ODMI/56/11-N na nebytové prostory - objekt na pozemku parc.č. st. 79/2 – jiná
stavba a pozemku parc. č.st. 79/2 – zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Ledeč nad Sázavou (objekt na nábřeží
u mostu přes řeku na levém břehu řeky Sázavy) se společností TS Ledeč nad Sázavou, spol.s.r.o. a to dohodou
s termínem k 30. 6. 2012.
- provedení výměny oken a dveří u budovy čp. 1252
v Ledči nad Sázavou ul. 5. května, objekt DPS vítěznou ﬁrmou z e-aukční síně Stavona spol. s r.o., České
Libchavy čp. 177, 561 14 České Libchavy a pověřuje
starostu města k podpisu smlouvy o dílo.

ZUBNÍ POHOTOVOST SRPEN 2012
11.–12. 8.
18.–19. 8.
25.–26. 8.
1.–2. 9.
8.–9. 9.
15.–16.9.

Dr. Kočová Jana, Habrecká 450, Ledeč n. S.
Dr. Vosiková Veronika, Lánecká 970, Světlá n. S.
Dr. Swaczyna Kazimír, Okrouhlice 186
Dr. Krajcarová Jana, Dobrovského 2023, H. Brod
Dr. Novotná Helena, Kalinovo náb. 605, H. Brod
Dr. Novotná Hana, Bechyňovo náb. 2, Přibyslav

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY

Tel.: 724 170 466
Tel.: 606 136 302
Tel.: 569 486 174
Tel.: 569 426 102
Tel.: 569 424 499
Tel.: 569 484 614

nově otevřené Studio SALVE
v Nádražní 270 (naproti poště),
Ledeč n. S., tel.: 608 958 876.
Otevírací doba: PO – PÁ 9–16 hod.
Ortopedické pomůcky, obvazy, ortézy,
hygienické potřeby, inkontinentní
pomůcky, kojenecké potřeby.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Nová pobočka pojišťovny
v Ledči nad Sázavou
Husovo náměstí č. 59
Od 25. července otevřeny
nové obchodní prostory.
Provozní doba je pro vás
pondělí – pátek
8.00–12.00 a 12.30–16.30 hod.
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DIVADELNÍ SRPEN PŘINESE ŽÁDANOU REPRÍZU
I ZAJÍMAVOU PREMIÉRU
Program na tento měsíc zahrnuje hudební festival, veleúspěšnou komedii
a zbrusu nový muzikál.
V sobotu 11. srpna se v prostorách
hradu bude konat již třetí ročník multižánrového hudebního festivalu Mimofest,
na který se sjedou hudební tělesa nejen
z Čech, ale dokonce i ze zahraničí. Těšit se
můžete mimo jiné na anglický rock’n’roll
v podání The Keynote Speakers, kutnohorský alternativní rock skupiny L.O.S.
a domácí punk-rockovou kapelu Bohemian Highlanders; o příjemný zážitek
se postará i člen divadla Mimochodem,
hardcore alternativní písničkář R.OneCzech. Zajištěno je i hojné občerstvení
a vaší pozornosti doporučujeme možnost
speciální akce 3+1 při zakoupení vstupenek. Ke každé třetí vstupence zakoupené
ve skupině totiž získáte čtvrtou zdarma.
Vstupné činí 100 Kč; výtěžek beneﬁčního
festivalu půjde na celkovou rekonstrukci
tamního sociálního zařízení, jejíž projekt
je již hotov.
V druhé půli srpna se na scénu divadla Mimochodem vrátí velmi žádaná hra
Monsieur Amédée, jejíž reprízu spolek naplánoval na sobotu 25. 8. Tuto podařenou
komedii mohli ledečští diváci zhlédnout
již před dvěma roky, od té doby s ní herci
jezdili po celé republice. Za zmínku také
stojí, že právě s Amédéem soubor vloni
zabodoval na Klicperově Chlumci, druhé nejstarší a nejvýznamnější přehlídce
ochotnického divadla v zemi. Markéta Prchalová a Radek Vaněček si odnesli cenu
za pozoruhodný herecký výkon, zatímco
Vojtěch Roul si vysloužil cenu za herecký
výkon mimořádný. Mimochodem vyhrálo
i cenu za nejlepší mužský herecký výkon

přehlídky, který předvedl Filip Ženíšek
v titulní roli vysloužilého profesora francouzštiny, a dokonce získalo i zvláštní
cenu poroty za nejlepší hru loňského ročníku. Představení se bude konat ve zmíněný
termín v sále ledečského hradu od 20:00
v osvědčené herecké sestavě, kterou tentokrát doplní a obohatí talentovaná Denisa
Budilová v hlavní ženské roli. Vzhledem
k tomu, že vstupenky na předchozí reprízy
této hry byly kompletně vyprodány týden
před představením, doporučujeme vám
využít možnost rezervace.
Divadelní žně tím ale ještě nekončí.
O týden později, tedy 31. srpna až 2.
září, uvede divadlo Mimochodem zcela
novou hru, kterou bude známý trampský
muzikál Balada pro banditu. V rolích vesničanů zradou zmítané osady Koločava
vystoupí mimo jiné Tomáš Doležal, Petra
Ochová, Martin Mičánek, Marek Toman

a Filip Ženíšek. Klasické libreto Milana
Uhdeho doplní živá hudba zkomponovaná Milošem Štědroněm a zpěvy herců pod
taktovkou nadané absolventky pražské
konzervatoře Petry Ochové. O režii se
postaral profesionální herec brněnského
divadla Husa na provázku Milan Holenda. Představení se bude konat každý večer
uvedeného víkendu vždy od 20:00, a to
na dolním nádvoří ledečského hradu, což
celkovou atmosféru jistě ještě umocní.
Více informací se můžete dozvědět na
webových stránkách divadla www.mimochodem.com a také se můžete přihlásit k odběru novinek na adrese divadlo@
mimochodem.com. Rezervace vstupenek
na divadelní představení lze provádět na
adrese rezervace@mimochodem.com či
na čísle 775 646 629.
Josef Nádvorník

ROZHOVOR S REŽISÉREM BALADY PRO BANDITU
Milan Holenda z brněnského divadla Husa na provázku vypráví
o režii trampského muzikálu Balady pro banditu.
Jak jste se k souboru Mimochodem vůbec dostal?
Od dětství se známe s P. Ochovou a Z. Krajíčkovou, které v souboru hrají. Pozvala mě na loňskou premiéru Večera tříkrálového a pak
jsme začali uvažovat o tom, jestli bych se nějak nezapojil. Zároveň jsem
při hře okoukl prostor ledečského hradu i soubor jako takový. Petra
měla sen zahrát si hlavní ženskou roli v Baladě pro banditu a mě ta
režie lákala. Nakonec jsme se domluvili, rozhodili jsme role podle typů
a doporučení a začali jsme s přípravami.
Jaký byl pro vás největší rozdíl mezi prací s divadelními profesionály a poloprofesionály či amatéry?
Je pravda, že profesionálové se na zkoušení většinou víc soustředí.
Ne že by si režisér nemusel občas dupnout, ale v tomhle souboru přeci
jen fungují kamarádi, kteří to dělají především proto, aby se pobavili. S tím jsem ostatně počítal. Navíc si režii vždycky dělali svépomocí
a tohle je pro ně jiné. Občas bych během zkoušení herce trochu nejraději „rozsadil“, ale rozhodně to nebylo žádné utrpení ani pro mě, ani
pro ně. Zvykli jsme si na sebe.
Jak to zkoušení probíhalo? Pozoroval jste během těch měsíců nějaké změny, nějakou křivku v průběhu procesu?

Během prvního soustředění jsem byl nadšený z elánu, s jakým do
toho všichni šli. Pak, když začala ta skutečná práce a zkoušecí rutina,
jsem měl vždycky radost, když se objevil nějaký detail, na který jsem se
upnul. Ty pak začaly hezky zapadat dohromady. Některé scény se v průběhu úplně předělávaly, ale vždycky za námi zůstal kus práce.
Vy sám v Huse na provázku v Baladě pro banditu hrajete. Nebojíte
se, že z Brna přijede na premiéru delegace na kontrolu?
Nebojím. Já jsem panu Morávkovi říkal, že to tady taky zkoušíme
a on mi drží palce. Dokonce svolil, že můžu použít pár nápadů z našeho
představení v Brně, ale nakonec na to ani nedošlo. Trochu mě uklidnil,
ačkoliv jsem se bál, že budu vykrádat, protože ztvárnění Balady v Provázku je hodně dobré a líbí se mi. Ale nakonec jsme ledečskou Baladu
udělali po svém. Možná se přijedou podívat.
Jaký máte z divadla Mimochodem dojem? Zaujalo vás na něm
něco?
Překvapený jsem byl docela často. Dá se říct, že mě tady skoro každý, s kým jsem se v Mimochodem potkal, nějakým pozitivním způsobem
překvapil a příjemně potěšil. Mám z toho docela radost. Vím, že pro
soubor je tato hra hodně náročná – jsou tam živé zpěvy, živá hudba,
choreograﬁe… Musíme ještě hodně zabrat, ale já tomu věřím.
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KALEIDOSKOP

Léto je nejen časem vysokého nebe, hřejivých slunečních paprsků, rekreace, koupání, ale občas také přicházejí nečekaně prudké
bouřky. Jedna taková se přihnala po horkých dnech zkraje července. Naštěstí u nás nezanechala významnější škody, ale stopa
v podobě padlého stromu na sídlišti tu zůstala. Situaci promptně vyřešili místní hasiči. Jak je patrné ze snímku (autor M.Ch.), může
blesk letní bouřky působit i malá výtvarná dílka (les v Nezdíně).

Jako bouře se chovala i vandalská partička. Nájezd záložních vojsk notorburských zanechal spoušť na vybavení cvičiště ZKO
Ledeč. Proč Notorburg? Protože pravidelný sobotní výcvik 21. 7. se konal ještě ve standardním prostředí a první povíkendová návštěva poskytla tento tristní pohled. Dobyvatelské choutky hňupů, posílených kořalou splynuly ve spoušť a smutek na tvářích těch,
kteří o prostory léta pečují (bg). Bouři nesklidila Staročeská pouť. Horko táhlo malátné návštěvníky ke zdrojům tekutin a do stínu
staletých kamenných zdí hradu. Balzámem pak byl chládek při večerním programu.

Až se zima zeptá! Mnozí si možná nad tou větou uprostřed léta poťukají na čelo, ne tak vlastníci bytů v domech, kde právě teď dělají zateplení domů a nové fasády. Ty jsou sice hezky barevné, ale nějakou koordinaci by to přeci jen chtělo, aby nakonec Stínadla
nevypadala jako předměstí jihoamerického velkoměsta.
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PŘEHLED TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC ČERVENEC 2012
KRADLI VE ZLATNICTVÍ – Policisté pátrají po pachatelích krádeže
šperků v prodejně zlatnictví-hodinářství v Ledči nad Sázavou. V úterý
3. 7. v době okolo 14.30 hod. přišli do
uvedené prodejny na Husově náměstí
dva muži a žena tmavší pleti, hovořící cizím jazykem. V té době byli v
prodejně ještě další zákazníci, poté co
je majitelka, která v té době byla na
prodejně sama, obsloužila, věnovala
se těmto zákazníkům. Měli zájem o různé zboží, které si nechali
ukázat, poté se ptali, zda mohou zaplatit v cizí měně, což žena odmítla. Po jejich odchodu však zjistila, že chybí dva zlaté řetízky,
zlatý pánský prsten s černým kamenem a stříbrný dámský prsten.
Poškozeným majitelům vznikla škoda ve výši 35.000 Kč.
KRÁDEŽ SPOJLERU Z VOZIDLA – Policisté v Ledči nad
Sázavou přijali oznámení o krádeži spojleru z osobního vozidla.
Neznámý pachatel v noci z pátku na sobotu 7. 7. odcizil z osobního
vozidla Peugeot 206 přítlačné křídlo, umístěné na zadních dveřích
vozidla. Vozidlo bylo zaparkované u domu v obci Kožlí. Majitel
vyčíslil škodu na více jak 9.000 Kč.
VLOUPÁNÍ DO SBĚRNÉHO DVORA – Policisté šetří krádež
vloupáním do objektu sběrného dvora v ulici Pivovarská v Ledči
nad Sázavou. V době od 7. do 9. 7. zatím neznámý pachatel přelezl
vstupní branku areálu a následně se vloupal do administrativní budovy. Zde z neuzamčené kanceláře odcizil osobní počítač s příslušenstvím. Poškozeným způsobil škodu ve výši 7.000 Kč.
ALKOHOL ZA VOLANTEM – Krátce po 20. hodině 9. 7. pak
policisté vyjížděli k dopravní nehodě do obce Kožlí. Čtyřiadvacetiletý řidič osobního vozidla Citroën, který jel ve směru od Ledče, nepřizpůsobil rychlost jízdy zejména svým schopnostem a při
projíždění pravotočivé zatáčky dostal s vozidlem smyk a přejel do
protisměru. Následně narazil do sloupu telefonního vedení a svislé dopravní značky, která po nárazu spadla na oplocení rodinného
domu. Ke zranění osob nedošlo. Provedenou orientační dechovou

zkouškou policisté řidiči naměřili 1,70 a následně 1,75 promile alkoholu v dechu. Na místě mu zadrželi řidičský průkaz a další jízdu
zakázali. Řidič se dobrovolně podrobil odběru krve v nemocnici.
Hmotná škoda na vozidle, dopravní značce, sloupu a oplocení byla
vyčíslena na více jak 30.000 Kč.
ŘIDIČ VEZL V PŘÍVĚSNÉM VOZÍKU NEZLETILOU DÍVKU – K vážné dopravní nehodě vyjížděli policisté v neděli 22. 7.
krátce po druhé hodině odpolední. Jednapadesátiletý řidič nákladního dodávkového vozidla Hyundai H100 s přívěsem, na kterém
přepravoval svoji desetiletou dceru, jel po silnici ve směru od obce
Ledeč nad Sázavou a v prostoru čtyřramenné křižovatky odbočoval z hlavní silnice vlevo na vedlejší účelovou komunikaci vedoucí na obec Bojiště. Při odbočování na vedlejší komunikaci nedal
přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu Škoda Felicia, vjel do jeho
jízdní dráhy a došlo ke střetu přední části vozidla Škoda Felicia
s pravou přední částí přívěsu. Po nárazu nezletilá dívka vypadla
z přívěsu do příkopu po levé straně účelové komunikace. Při nehodě utrpěla těžké zranění a byla převezena do nemocnice v Praze.
K jinému zranění nedošlo, alkohol byl u řidičů obou vozidel vyloučen dechovou zkouškou. Hmotná škoda byla vyčíslena na 30.000
Kč.
POŽÁR VČELÍNA Policisté v Ledči nad Sázavou přijali oznámení o požáru včelína v lesním porostu v katastru obce Prosíčka
K požáru došlo v době od 22. do 24. 7., kdy zatím neznámý pachatel nezjištěným způsobem založil požár dřevěného včelína s 12 úly
a 12 včelstvy, při kterém došlo k jeho úplnému shoření. Poškozený
majitel vyčíslil škodu na 100 tisíc korun. Ve věci byly zahájeny
úkony trestního řízení na neznámého pachatele pro přečin poškození cizí věci.
Z OPLOCENÉHO POZEMKU ZMIZEL MOTOCYKL Přečin
porušování domovní svobody šetří policisté. Neznámý pachatel
v noci z pondělí na úterý 24. 7. vnikl na oplocený pozemek u domu
v obci Hněvkovice, kde odcizil nezajištěný motocykl zn. Pionýr
bez registrační značky, který byl odstavený pod přístřeškem. Poškozenému majiteli způsobil škodu ve výši 2.500 Kč.
por. Bc. Jana Mazourová, Preventivně informační skupina

HORNINY A MINERÁLY LEDEČSKA – KŘEMEN
Pokračování z červencového vydání zpravodaje.
V 50. letech minulého století byl na této lokalitě proveden Ústředním geologickým ústavem (dr. J. Vachtl) průzkum křemenných žil pro
potřeby keramického a sklářského průmyslu. V rámci geologicko-průzkumných prací bylo na ložisku křemene provedeno 5 kutacích příkopů
okolo 20 m dlouhých a až 6 m hlubokých. Příkopy byly 130–150 m od
sebe a byly z nich odebírány vzorky pro chemické analýzy. S hloubením
kutacích příkopů bylo započato před šedesáti lety, počátkem července
1952. Práce trvaly do konce října téhož roku. Bylo odebráno 24 vzorků,
jejichž analýzu provedl Ústav keramický v Brně a Ústav úpravárenskokeramický v Karlových Varech. Vcelku se zdá být křemen značně čistý,
nejpříznivější chemické složení bude mít v kompaktních blocích, které
mají málo trhlinek a limonitických povlaků. Tyto velké bloky se vyskytují zejména poblíž kóty 490 – Kamenné stádo. Odhadovaný blokový
materiál na výchozu žíly je asi 80–100 vagonů suroviny.
Starší křemen, tvořící největší část žíly, je vlastně vyhluchlou rudní
žílou a křemennou žilovinou, jakých najdeme v okolí Ledče celou řadu
– na některých z nich dokonce byly prováděny kutací práce na rudy
formace stříbra, olova a zinku. Tento křemen obsahuje místy drobné
dutinky, vyplňované z větší části drobnými zrnky sulﬁdických minerálů
rudných – pyrit, pyrhotin, galenit, hematit a sekundární limonit. Rudního obsahu směrem do hloubky zvolna přibývá. Celkově lze shrnout, že
okolnosti ovlivňující těžbu tj. komunikační poměry, nutnost pečlivého
třídění, praní, drcení materiálu, nedostatek vody, úložné poměry (příkrý
úklon žíly) s nutností hlubinné těžby apod., jsou nepříznivé, v poměrně
malé zásobě. Nelze předpokládat rentabilitu případné těžby, bylo proto
upuštěno od dalšího průzkumu.

Jako zajímavost lze na polích pod Ostrovem nalézt křemen (hranec)
– tyto útvary vznikají desítky let, dobře vyvinutý hranec může vzniknout již za 100 let. Krásné krystaly a útvary křemene lze také nalézt na
mnoha místech Ledče a okolí, například Ostrov, Číhošť, Želivka, Dobrovítova Lhota, Melechov, Kamenná Lhota, Kožlí, Chřenovice, skála
pod ledečským hradem a jinde.
Křemen je jeden z dalších krásných kamínků z okolí Ledče, který
nás obklopuje téměř na každém kroku. Přesto, že je tento minerál jeden
z nejobyčejnějších kamenů, je i tak velmi krásný, zajímavý a zaslouží
si naší pozornost. Příště opět křemen, ale trošku jinak…(Ilustrační foto
z výstavy minerálů na hradě.)
Ladislav Dlouhý
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OBEC PAVLOV – pokračování z červencového Ledečského zpravodaje.
Spolu s dalšími dvěma zakladateli jsme založili Stanici
Pavlov, o.p.s. Stanice Pavlov vznikla proto, aby mohla
pokračovat činnost Stanice ochrany fauny v Pavlově založené v roce 1989 a provozované do konce roku 2009
Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Zrušením by
došlo k tomu, že by se stala z největší pravděpodobností
opuštěná a s tím souvisela i její možná postupná devastace. V rámci evropských dotací byla získána dotace na
rekonstrukci, která byla v letošním roce ukončena a stanice se tak může pochlubit novými voliérami, terénními
úpravami a také úpravami objektů. Stanici Pavlov navštíví ročně kolem 2500 návštěvníků.
V letošním roce se podařilo získat dotace na opravu jednoho úseku komunikace do části obce Svatojánské Hutě,
kdy oprava komunikace proběhla v polovině června.
V dalším období nás čeká zajistit ﬁnance na opravu
budovy OÚ, kde je klubovna mládeže, obecní knihovna, hasičská zbrojnice a sídlo hasičů, budova je ve velmi
špatném stavu. V této souvislosti je vypracován projekt,
i přes podání opakovaných žádostí o poskytnutí dotací
z fondů EU, se ﬁnanční prostředky získat nepodařilo.
Opravu tedy budeme nuceni rozdělit na více etap a provádět postupně. Rekonstrukci potřebuje také kaplička na
návsi, jakož i čekárna pro část obce Svatojánské Hutě.
Obě tyto opravy máme naplánovány na příští rok.

V dlouhodobějším výhledu bychom pak rádi vytvořili
v půdních prostorách našeho kulturního domu sociální
byty, připravili další část pozemků na výstavbu rodinných
domů, v plánu je i výstavba čističky. Zastupitelstvo obce
se rozhodlo, že zakoupí chátrající domek ve středu obce,
který narušuje prostředí na návsi, na který bude žádat demoliční výměr. Vše záleží na ﬁnancích obce a dotační
politice státu, zejména jaké bude vytvářet podmínky pro
rozvoj obcí a jaké projekty bude podporovat.
Na závěr bychom ještě jednou chtěli poděkovat všem
obyvatelům a dalším za výpomoc při zkrášlování obce
a za jejich podporu, což významnou měrou napomáhá
zajišťovat chod obce.
Bc. Roman Krecl, starosta obce

Vážená redakce a milí čtenáři,
ráda bych reagovala na článek „U sousedů – Pavlov“ v červencovém vydání zpravodaje.
Do Pavlova jsem se přistěhovala s rodinou nedávno. Tuto lokalitu jsem vybrala z důvodu krásného okolí. Pavlov je opravdu
nádherná, čistá a upravená obec, která se neustále, až neskutečně rychle, rozvíjí.
Díky zastupitelstvu obce a zejména starostovi, panu Bc. Romanu Kreclovi, kteří plní své funkce na 100 % a přání občanů
mění ve skutečnost, věřím, že Pavlov bude patřit mezi nejkrásnější obce v okolí. Pane starosto a všichni představitelé obce –
děkujeme Vám!
-sm-
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BYLI JSME A BUDEM! 150 LET SOKOLA V ČECHÁCH

Začátkem měsíce prvního prázdninového měsíce
– července, proběhl v Praze XV. Všesokolský slet,
spojený s velikou oslavou 150 let od založení „první české tělocvičné organizace – Sokola“, založené
vlastenci dr. Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem.
Místní sokolská jednota, založená v roce 1893,
vlastnící pouze zahradu pro cvičiště, ustanovila
Družstvo pro vystavení sokolovny a výběr ﬁnančních prostředků. Sbírka, podpořená ministerstvem
tělovýchovy, zdravotnictví, příznivci Sokola, krajany z USA a také místními občany, pomohla zahájit
stavbu tělocvičny už v roce 1927.

Fotograﬁe zachycuje první úpravy terénu před
výkopovými pracemi, přímo prvními členy Sokola
a také jejich rodinnými příslušníky. Všichni zde
dobrovolně a zadarmo odpracovali mnoho hodin.
Slavnostní otevření proběhlo dne 13. července
1929, a to hudební akademií, spojenou se setkáním
rodáků a přátel města Ledče nad Sázavou. Následující den proběhlo předání budovy stavební ﬁrmou
zástupcům župy a zase s odpoledním programem,
což bylo veřejné cvičení Sokolů.
-ph-
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ČÍHOŠŤSKÉ OSLAVY MĚLY V PROGRAMU I OKRSKOVOU SOUTĚŽ
Hasiči okrsku č. 17 se po roce sešli, aby změřili své síly, tentokrát
to bylo opravdu velmi slavnostní. Hostitelé z Číhoště si připomínali
významné jubileum.
Na konci května se tu konaly oslavy 120. výročí založení místního
sboru dobrovolných hasičů. Slavnostní den začal mší svatou v proslulém kostele Nanebevzetí Panny Marie, pokračoval setkáním rodáků v místním pohostinství, svěcením praporu a hasičských stříkaček
na „středu“ České republiky. Pokračoval slavnostním průvodem přes
vesnici, kde cestou místní hasiči položili věnec k pomníku P. Toufara.
Odpoledne se pak konala soutěž v požárním sportu. Náročný celodenní program vyvrcholil taneční zábavou na hřišti, za asistence skupiny
Víkend.
Při slavnostním nástupu na hřišti pozdravil všechny závodníky starosta obce pan Jaroslav Tvrdík a řada dalších hostů, kteří přišli celou
akci do obce podpořit. Představitelé okresního a krajského sdružení
dobrovolných hasičů předali Číhošťským ocenění za letitou výbornou
práci. Pan Prášek si přebral medaili za zásluhy, bylo předáno několik
pamětních listů a děkovných listů, dále všichni gratulovali panu Josefu
Cihlářovi z Číhoště, který dva dny před oslavami přebral, jako jediný
zástupce dobrovolných hasičů našeho okresu, z rukou hejtmana Kraje
Vysočina dr. Jiřího Běhounka záslužnou medaili.
Účast na soutěži byla rekordní. Z našeho okrsku se sešlo 13 družstev
mužů, 2 družstva dětí a družstvo žen. Dále přijela změřit své síly další
4 hostující družstva mužů, 1 družstvo žen a 1 družstvo dětí.
Soutěž začala během na 100 metrů překážek. Borci byli tak nabuzení, že dokonce došlo ke dvěma úrazům (přejeme brzké uzdravení
a návrat na kolbiště).
Následoval požární útok s vodou, kde si užijí i diváci. Dlužno dodat, že většina družstev si vedla na výbornou. Rozhodčí vše vyhodnotili
a stanovili pořadí. Jak už to na soutěžích bývá, vítězové se radovali,
poražení odcházeli se svěšenými hlavami (ti menší dokonce utajovali
slzičky).
Umístění tří nejlepších:
celkově – 1. Hradec I, 2. Ledeč, 3. Hradec II
Požární útok muži – 1. Hradec II, 2. Prosíčka, 3. Ledeč
Požární útok ženy – 1. Hradec, 2. Frýdnava

Požární útok děti – 1. Frýdnava, 2. Kozlov, 3. Bělá
Jednotlivci: 1. Tomáš Borovský – Kozlov, 2. Lukáš Kopecký – Číhošť,
3. David Veselka – Habrek.
Velitel akce zavelel
Organizátoři, domácí hasiči, připravili pro soutěžící mnoho hodnotných cen, takže nakonec se dostalo na každého. Poslední povel byl
k rozchodu, ale konec to zdaleka nebyl. Hrálo se a tancovalo až do
pozdních nočních hodin.
Celá akce se skutečně vydařila, a to nejen díky dobrému počasí, ale
hlavně díky dobré organizaci celých oslav Číhošťských. Všem, kteří se
na akci podíleli, patří velké poděkování.
Na závěr mi dovolte, abych jménem svým a jménem vedení našeho
okrsku poděkoval všem pořadatelům, rozhodčím, sponzorům a vůbec
všem, kteří se na okrskové soutěži podíleli (podrobné výsledky jsou
k dispozici na webu číhošťských i ledečských hasičů).
Borovský Josef, starosta okrsku č. 17

KRIZE HODNOT

VYBRANÉ FARNÍ AKCE

Většina demokratických zemí zažívá, kromě ekonomických
výkyvů, opravdu závažnou krizi hodnot. Lidé se individualizují. Obecně vnímaný trend upřednostňuje jedince nad společenstvím. Já a mé potřeby jdou ruku v ruce s odmítáním zodpovědnosti za druhé, za svět, za budoucnost. Nemyslím, že toto je
nám vrozené. Dle průzkumu se posun děje u dětí školního věku.
Dvě třetiny postupně přijímají hodnoty, které by se daly označit za sobecké. Připočteme-li k tomu častou citovou vyprahlost,
povrchní prvoplánové vzory nabízené médii nebo zaměření na
materiálno, pak je s podivem, že mezi mladou generací najdeme lidi vyznávající opravdové hodnoty. Jde o dar, který posiluje
dobrá výchova v rodinách? Většinou ano.
Chceme žít ve společnosti zodpovědné, obětavé, soucitné
a spravedlivé. Co pro to lze udělat? Nadávat na poměry nestačí,
ale málokterý člověk má sílu sám ovlivnit veřejné dění. Sebe
nebo svou rodinu ovšem ovlivnit můžeme. Jde o cestu, která
nám přináší naději na smysluplnější budoucnost. My, křesťané
věříme, že pokud se touto cestou vydáme, bude nás provázet
Boží požehnání.

10. 8., 17. 8., 24. 8., 31. 8. v 19.00 Přednášky na faře (přednášející
P. ThDr. Jan Bárta)
16. 8. v 18.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání spojené
s modlitbami za děti a rodiny)
21. 8. ve 14.00 Dílnička pro šikovné ručičky (Na faře si s pomocí
J. Sklenářové mohou děti od šesti let vyrobit drobné výrobky)
28. 8. ve 14.00 Cyklovýlet po okolí (Sraz u kostela, týká se dětí od
šesti let, zajišťuje J. Převor)
Bohoslužby v kostele sv. Jana Křtitele v Sačanech: 29. 8. od 18.00
Bohoslužby v kostele Proměnění Páně v Kožlí: každý čtvrtek
v 19.00
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz

V minulém vydání LZ se „hasičské“ příspěvky poněkud pomotaly, a tak
se skvělým organizátorům z Číhoště i soutěžícím ze sedmnáctého okrsku omlouváme. Redakce

PŘIPOMÍNÁME SI
14. 8. Sv. Maxmilián Kolbe, kněz a mučedník
15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
5. 9. Bl. Terezie z Kalkaty (připomínka úmrtí světoznámé misionářky Matky Terezy)
8. 9. Svátek narození Panny Marie
Za Římskokatolickou farnost – děkanství, napsal a sestavil
Mgr. Miroslav Sklenář

OZNÁMENÍ
Během srpna budou v kostele přihlášky na výuku náboženství pro děti ZŠ a SŠ na školní rok 2012–2013.
Bližší informace na farním úřadě u p. Jany Sklenářové.
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100 LET ČESKÉHO SKAUTINGU
(první část)

V červnovém vydání Ledečského zpravodaje se objevila
krátká zpráva o tom, že se bude 16. července 2012 konat na
Orlovech „Táborový oheň století“. Kde jsou jakési Orlovy,
proč oheň a proč právě tam?
To místo se nachází v lesích mezi Lipnicí a Humpolcem
a má též jméno „Kolébka českého skautingu“. Jak to tedy
s těmi sto lety trvání organizace Junák-český skaut vlastně
je?
Je těžké určit nějaké přesné datum – měsíc, den, nebo
snad událost a určit, že právě tohle je ten čas a odtud se
bude čítat za rozhodující pro určení vzniku skautského hnutí
v České – tehdy Československé republice. Připomínka, že
právě před sto lety, na den a hodinu, se zde rozhořel první
táborový oheň, zapálený rukou profesora Antonína Benjamina Svojsíka, kterému přináleží oslovení „Zakladatel českého skautingu“. Na místě, které si vybral a dobře znal, zde,
poblíž Orlovské myslivny.

V červenci 1911 odjel 35letý profesor tělocviku na žižkovské reálce na tři týdny do Anglie, aby tam (cit.): „...na
vlastní oči viděl a poznal výchovné metody skautské mládeže...“. Vyhledal si skautské oddíly, poznával jejich práci,
vystupování a opravdovost s jakou přijímali způsob života
s přírodou a v přírodě, chodil s nimi do kluboven na schůzky
i do přírody, aby mohl blíže poznat vliv skautingu na vystupování, vzájemné vztahy při společné činnosti v družinách,
vedeni k samostatnosti, dobrovolné podřízenosti pravidlům
při plnění povinností, odpovědnosti. Zvlášť ho zajímal jejich
postoj k přírodě, výchově přizpůsobené jejich věku (Vlčata,
Světlušky, skauti a skautky, roweři a Oldskauti, jak později
a doma pak dospěl s rozdělením). Již od roku 1910 sledoval
z dostupných pramenů, které mu formou výstřižků z tisku
i vydaných příruček opatřovali přátelé v Anglii, nevyjímaje
korespondence vedené s náčelníkem, gen. Robertem Steph.
Baden-Powellem (Scout Chief), který v roce 1907 skautské hnutí založil a v praxi ověřoval na ostrově Brownsea –

JAZZ HOT DANCE MUSIC

Eva Emingerová
Quartet Jiřího Polydora
VILA MARKÉTA LEDEČ
24. srpna 2012 ve 20 hod.

a také s americkým způsobem (woodcraftem) „Života v lesích“, jehož otcem byl spisovatel a zálesák Ernest Thomps
Seton v roce 1902.
Při zpáteční cestě ještě navštívil Švédsko, Dánsko a Belgii, ale též dříve Sev. Ameriku, Japonsko, Čínu, Indii a Blízký Východ – a všude se snaží proniknout do prvků, které
daly život skautingu. Po návratu byl podpořen i T. G. Masarykem, který mu říká „..dílo to už znám a budu podporovat
skauting kdekoliv mám vliv.“
Po prázdninách koncem léta 1911 sestavil A. B. Svojsík
první oddíl z žáků žižkovské reálky a začal ověřovat skautský výchovný program, se kterým se seznámil a o který
se začal již v roce 1910 velice podrobně zajímat. V chatě
z větví na Orlovech, blíže myslivny, spolu s přítelem Ad.
Stránským překládali Baden-Powellovu knihu „Scouting
for Boys“. V té době byl již s autorem v písemném spojení, ač k osobnímu setkání mohlo dojít až v roce 1920 na
I. světovém setkání skautů – jamboree – v Anglii, kterého se
zúčastnilo 8000 skautů ze 34 zemí všech kontinentů. Z Čech
to tehdy bylo 10 skautů.
Svojsík český překlad knihy Scouting for Boys nevydal, na rozdíl od jiných jinde, protože pochopil, že prostý
překlad knížky psané na podmínky v Anglii nemůže mít
úspěch. Nemůže být vytýkáno Svojsíkovi použití cizího
vzoru. Není rozhodující, co bylo vzorem, ale to, co bylo
z toho samostatně vytvořeno a to bylo ČESKÉ NÁRODNÍ
JUNÁCTVÍ.

Jedním z dokladů může být též dohoda s autorem znaku,
kde Mikoláš Aleš do něho vtělil hlavu chodského strážního
psa. Melodii skautské hymny zkomponoval Karel Kovařovic, autor opery Psohlavci. A. B. Svojsík použil vlastní
myšlenky s ohledem na charakter a historii národa, v pojetí
skautingu se vyhnul náboženské otázce, věrnosti k panovníkovi (rok 1912!), zdůraznil však lásku k české vlasti, národu
a domovu.
Sonny, Východočeská družina Svojsíkova oddílu

Obec Bělá si vás dovoluje pozvat na

TASICKÉ FOTBALOVÉ SLAVNOSTI
při příležitosti X. ročníku - TURNAJE V MALÉ KOPANÉ ŽEN A MUŽŮ
O pohár starosty obce - SOBOTA 11. 8. 2012 V TASICÍCH
8.00 – zahájení turnaje
18.30 – vyhlášení výsledků
19.00–02.00 taneční zábava, skupina R.U.M.

21.00– 22.00 ohňová show, velký ohňostroj
23.30 – Erotická podívaná pro muže i ženy
– STRIPTÝZ

Bohaté občerstvení, pochoutky z grilu a udírny. VSTUP ZDARMA!
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LEDEČ NAD SÁZAVOU VČERA A DNES OČIMA DĚTÍ

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

SOLNÁ JESKYNĚ
LEDEČ NAD SÁZAVOU

Snímek, jenž je zachycen z Horní Ledče od vlakové zastávky, zobrazuje tunel pod
hradním mostem, který byl společně s viaduktem postaven roku 1903. Měří 30 metrů
a má klasickou žulovou obezdívku tunelové trouby.
pí uč. Marta Smolíková

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

KURZY PRO DOSPĚLÉ NA SOŠ V LEDČI POKRAČUJÍ
SOŠ – CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V LEDČI N. S.
V květnu skončil na SOŠ v Ledči kurz Zpracování dokumentace na PC zaměřený na
využití počítačů v běžném praktickém životě. Kurz byl určen pro začátečníky, středně
pokročilé a pokročilé uživatele. V rámci projektu UNIV 2 byl pro účastníky zdarma.
Kurz úspěšně ukončilo 16 účastníků. Součástí výuky byl i volitelný modul Anglický
jazyk ve zpracování dokumentace na PC.
V červnu skončil kurz Účetnictví a aplikace na PC, který úspěšně absolvovalo
10 účastníků. Kurz v rozsahu 80 hodin byl zaměřen na pochopení podstaty účetnictví
a především aplikace účetnictví na počítači. Pozitivní je, že se jedné účastnici podařilo
již v průběhu kurzu nastoupit do zaměstnání na pozici účetní. Součástí kurzu byl opět
volitelný modul Anglický jazyk v účetnictví, zaměřený na hospodářskou korespondenci a odbornou terminologii v účetnictví.
V příštím školním roce bude opět pokračovat nabídka, tentokrát již samostatných
modulů – např. Tabulkový procesor (MS Excel) – pro začátečníky nebo středně pokročilé, Textový procesor (MS Word) – pro začátečníky nebo středně pokročilé. V oblasti
podnikání nabízíme kurz Jak začít podnikat? v rozsahu 24 hodin, který se bude konat
od října do listopadu 2012. Další kurz plánujeme na leden 2013 – Daňová evidence
pro podnikatele. Bližší informace najdete na webových stránkách www.gvi.cz – Kurzy pro dospělé.
Vlasta Rýdlová

Komenského 40, Vlašim
Pro své klienty stále hledáme
vhodné nemovitosti!
Nabízíme kompletní servis
při prodeji či pronájmu Vaší
nemovitosti
- zajištění ﬁnancování, advokátní
úschovy, odhadu pro daň
z převodu nemovitosti
- bezplatné nezávazné poradenství při prodeji Vaší nemovitosti

Do svého týmu hledáme
nové kolegy
pro regiony Vlašim,
Benešov, Kutná Hora, Havlíčkův
Brod, Pelhřimov, Tábor.

MANŽELEM NA HOĎKU

Diana Švábenická

Práce mnoha druhů, na které Vy nebo Váš manžel nestačíte,
nebo na ně prostě nemáte čas? Neváhejte a volejte!

Člen Realitní komory ČR

Kontakty: tel.: 737 573 758, e-mail: jakekoliv.prace@email.cz
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Váš specialista na Vlašimsko,
Benešovsko, Zruč nad Sázavou
a Havlíčkobrodsko

Tel. 739 630 323
svabenicka@dumrealit.cz

POZOR ZMĚNA
Firma ALKO spol. s r. o.
– pneuservis se sídlem
v lihovaru Kožlí, rozšiřuje
činnost o přezouvání
a vyvažování kol u nákladních
automobilů, zemědělské
a stavební techniky.
Podrobné informace
získáte u vedoucího p. Musila,
na telefonu 605 178 183
www.autoservis-vysocina.cz

VLÁDNÍ REFORMY BEROU LIDEM PRÁCI
Premiérovi Petru Nečasovi jsem zaslal dopis, kde jsem se
ohradil proti současným krokům vlády vedoucím ke zvyšující se nezaměstnanosti na Havlíčkobrodsku a Chrudimsku.
Vláda by měla podporovat chudší regiony a investovat zde
peníze např. do infrastruktury, která by zlepšila dopravu
a přilákala by investory s pracovními místy. Nesmyslná vládní opatření znamenají převádění ﬁnančních povinností na
kraje a obce, které je musejí hradit z vlastních příjmů. Peníze
poté chybí na rozvojové investice, které zajišťují pracovní
místa pro naše obyvatele. Premiéra jsem upozornil na nepříznivou situaci, která může přerůst do vysoké nezaměstnanosti
a nárůstu počtu obyvatel na hranici chudoby v našem kraji.

Daňové reformy se vládě vymykají, mají opačný efekt a jsou
naprosto nepřijatelné.
Ing. Tomáš Škaryd, kandidát na senátora za ČSSD

SITUACE NA TRHU PRÁCE
V MIKROREGIONU LEDEČ N. S.
Počet volných pracovních míst na Ledečsku činil
k 30. 6. 2012 celkem 3 místa.
Průměrná míra nezaměstnanosti v okrese H. Brod
činila k 30. 6. 2012 celkem 7,98 %
(3.681 uchazečů o zaměstnání).
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VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ

Dne 17. srpna uplyne dlouhý a smutný
rok od chvíle, kdy nás nečekaně opustil
náš milovaný tatínek, syn, dědeček,
bratr a přítel
OLDA ZIKMUNDA z Habreku.
Tati, myslíme na Tebe s láskou v srdci
každý den a děkujeme všem, kteří Ti
věnují tichou vzpomínku.

Dovolte, abych prostřednictvím Ledečského zpravodaje
poděkovala představitelům města a komisi pro občanské
záležitosti v Ledči nad Sázavou a také všem těm,
kteří mi osobně i písemně popřáli k mým
devadesátým narozeninám.
Děkuje a všechny zdraví

POKOUTNÍ FESTIVAL 2012
V sobotu 18. srpna se v Koutech u Ledče n. S. koná III. ročník
Pokoutního festivalu. Jde o již tradiční srpnovou událost pod širým
nebem, lákající zejména na netradiční prostředí, příjemnou domácí
atmosféru a hlavně skvělou muziku. Letos pořadatelé zvou hlavně na
vystoupení legendární kapely Vltava, která se po několikaleté pouze začala znovu objevovat na tuzemských podiích a opět tak ožívají
nesmrtelné písně jako Marx, Engels, Beatles, Prasátko nebo Hurá,
písničky!. Další lahůdkou bude bezesporu vystoupení kultovní HCcrossoverové party Našrot, která určitě nezůstane nic dlužna své
pověsti jedné z nejdivočejších českých part, chybět nebude ani ledečská stálice Psychohlína. Dále se můžete těšit na ledečské skupiny
Madame Butterfly a Sir Witchesbroom, havlíčkobrodské Light Sugar
Dreaming, Sonic Temple z Rakovníka a z pražské „garage“ zavítají
Lucky Nero. Myšleno bude i na Vaše děti, rozhodně je neváhejte vzít
s sebou. V Koutech se začíná v 13:00 hod! Doprava z Ledče do Koutů
a zpět BUDE ZAJIŠTĚNA! Veškeré další informace najdete na oficiálním festivalovém webu www.pokoutnifestival.cz.

BOŽENA COUFALOVÁ z Ledče nad Sázavou
Redakce Ledečského zpravodaje se připojuje ke všem gratulantům,
kteří milé paní BOŽENĚ COUFALOVÉ přejí k jejímu životnímu
jubileu pevné zdraví a mnoho hezkých chvil v kruhu početné rodiny.
Paní Coufalová vlastně byla u prvopočátků tohoto zpravodaje
(v domě 67, v bývalých statcích v roce 1994). Už asi nikdy
nezapomenu na omamnou vůni buchet, bramboračky a všeho
možného sušeného ovoce a bylinek, která se šířila celým, vzorně
uklizeným, domem. Babi – všechno nejlepší! Kubát Otakar

PODĚKOVÁNÍ – Rád bych přes stránky místního zpravodaje
poděkoval vedení Městského úřadu v Ledči n. S. i jeho komisi
pro občanské záležitosti a samozřejmě také všem těm, kteří mi
osobně i písemně popřáli k mému srpnovému životnímu jubileu.
Děkuje a všem vám přeje pevné zdraví.
František Mašín z Ledče nad Sázavou

HOPEM SKOKEM DO ŠKOLY

Vstupenky za 89 Kč (!) zakoupíte v předprodeji (nejpozději do středy 15. 8.), na místě za 120 Kč. Místa předprodeje: Hotel Sázava,
Čechova 112 a Kola Ledeč, Mostecká 69.

Datum 28. června 2012 se stalo dalším důležitým dnem všech
předškoláků z Mateřské školy v Kožlí. Po vystoupení, které si společně s dětmi připravily paní učitelky, byli všichni předškoláci vyhozeni do školy, ošerpováni a obdarováni mnoha dárky v podobě hraček, školních potřeb a cyklistické helmy. Akt samotného vyhození
do školy si vzal, jak materiálně, tak dramaturgicky na starost, jako
už v minulosti, tatínek Jan Kotek a jeho pracovní tým. Pro všechny
návštěvníky „zahradní slavnosti“ bylo připraveno krásné počasí, příjemné posezení, bohaté občerstvení a pro děti hromada zábavy.
Chceme poděkovat paním učitelkám, provozním zaměstnancům školy, manželům Kotkovým a všem ostatním, kteří se podíleli
na přípravě nejen slavnosti, ale i mnoha dalších akcí, konajících
se v průběhu školního roku. Budoucím školákům přejeme krásné
prázdniny a ve škole samé jedničky.

Posledním závodem letos, a určitě vyvrcholením, bude 15. a 16. září Motokros národů družstev klasiků 2012 pod autoritou nizozemské organizace
ECMO (European Classic Motocross Organization) a pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR – Milana Štěcha a hejtmana Kraje Vysočina
MUDr. Jiřího Běhounka. Uvidíme motokrosové klasiky – stroje mnoha světových značek z 50. až 70. let, včetně našich, tehdy špičkových, JAWA, ČZ
a ESO. Podnik tohoto typu se koná každý rok jen jeden a je určitě oceněním úrovně naší trati i práce našich pořadatelů, když nám byl tento závod
pro rok 2012 přidělen. Motokros této úrovně se v Ledči nad Sázavou ještě nejel a je jasné, že to bude zcela mimořádný úkol pro pořadatele připravit
vše tak, aby závod proběhl bezpečně a ke spokojenosti jezdců a jejich doprovodu ze 17 zemí! Milovníci a pamětníci starších strojů mají jedinečnou
příležitost vidět tyto krásné stroje na jednom místě v Česku. Pořadatelem příštího mistrovství, tedy v roce 2013, bude Švédsko. Zveme všechny
motokrosové nadšence na 15. a 16. září do motokrosového areálu v Ledči nad Sázavou!
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