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Vážení čtenáři!
Vstoupili jsme do roku 2011 a proto nám dovolte, abychom vám my všichni,

kteří ZPRAVODAJ tvoříme, včetně těch, kteří do něj přispívají, popřáli hodně zdraví,
štěstí, lásky, osobních i pracovních úspěchů. Jako malý dárek vám poprvé

v dějinách ledečských radničních zpravodajů přinášíme část stránek v barvách.
Věříme, že tento malý dílčí počin nebude jediný, který se vám zalíbí. Rádi bychom,

aby stránky tohoto měsíčníku pro vás byly informativní, zajímavé i poučné.
Bude jen ku prospěchu věci, když se na tvorbě listu budete podílet

i vy vašimi příspěvky a podněty.
Mnoho hezkých chvil nad stránkami LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE

v začínajícím roce vám přeje redakce.
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Vážení a milí spoluobčané, 
uběhlý adventní čas jsem přemýšlel o mezilidských vztazích, 
a vybavilo se mi, jak jsme byli v poslední době svědky naprosto 
zvráceného jednání dvou řidičů na dálnici D1, kteří byli ochotni 
téměř zabít jiné řidiče jen proto, že tito jiní řidiči si dovolili 
sebrat, těmto „top manažerům“, několik 
desetin vteřin jejich drahocenného času. 
Toto vše je o to více smutnější, že druhý 
případ se odehrál dokonce v čase vánoč-
ním, kdy bychom snad čekali více vstříc-
nosti a vzájemného porozumění. Co je 
příčinou těchto absurdních jednání, kte-
rá se plíživě šíří celou naší společností? 
Není to, jak se někdy zdůrazňuje, důsle-
dek politiky, a to ani politiky pravicové, 
ani levicové. Je to důsledek sebestřed-
nosti takových lidí, kteří ctí jediné pra-
vidlo – „pro mě vše, pro ostatní nic“. 
I s ohledem na chování těchto lidí je po-
třeba zamyslet se nad základními princi-
py naší civilizace a uvědomit si, z jakých 
kořenů vyrostla. Jedná se o úctu k au-
toritě, schopnost spolupráce mezi lidmi 
a sílu odpuštění. Vše toto se tiše vytrácí, 
zároveň s tím, jak nenápadně nastupuje 

privatizace veřejné moci. My všichni platíme roky nemalé 
daně, a přesto nám naši politici sdělují, že my jsme zadluženi 
a že my musíme šetřit. A oni že budou škrtat. A tyto škrty začí-
nají pomalu ohrožovat bezpečí naše a bezpečí našich dětí. Ale 
my jsme přeci tuto republiku nezadlužili. A přesto politici, kteří 

jsou ve vrcholných funkcích přes dvacet 
let, mají tu odvahu nutit nás šetřit. Ale 
i navzdory tomu si myslím, že nový rok 
2011 bude zejména takový, jaký si jej 
sami uděláme. Že až pomine sníh a mráz, 
přijde jaro a budeme si užívat slunečního 
jasu a zprvu jarního, pak i letního tepla. 
A ačkoliv, díky škrtací módě, budeme 
mít jen omezené možnosti fi nancí, bu-
deme se snažit i to, co máme, využít co 
nejlépe. Nejde přece o město úřadu, jde 
o město nás všech, kteří v něm žijeme 
a musí být naším prvořadým cílem, aby 
naše krásné město mohlo dále nést hrdý 
titul „Perla Posázaví“. A věřte nám, že 
o toto se bude snažit celý kolektiv rad-
nice. Závěrem mám jednu prosbu, buďte 
nám v naší práci nápomocni! S přáním 
všeho dobrého v novém roce 2011 
Petr Vaněk, starosta Ledče nad SázavouIlustrační foto: V. Skála

DO NOVÉHO ROKU 2011

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 
konaného dne 20. prosince 2010

I. ZM schvaluje:
– návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 1.3.2010 na pro-

dej pozemku parc.č. 1230/42 v kat. území Ledeč nad Sáza-
vou se společností ENERGY One, s.r.o., IČO 29012309, se 
sídlem Praha 5, U Albrechtova vrchu 1147/20, PSČ 155 00 
a pověřuje starostu města podpisem dodatku smlouvy.

– návrh darovací smlouvy, kterou se upřesňují podmínky sou-
činnosti s kupní smlouvou ze dne 1.3.2010 se společností 
ENERGY One, s.r.o., IČO 29012309, se sídlem Praha 5, 
U Albrechtova vrchu 1147/20, PSČ 155 00 a pověřuje sta-
rostu města podpisem smlouvy.

– návrh darovací smlouvy, kterou společnost STAND-BY 
Europe, s.r.o., IČ 28163141, se sídlem Praha 5, U Albrech-
tova vrchu 1147/20, PSČ 155 00 poskytne Městu Ledeč nad 
Sázavou dar a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

– návrh darovací smlouvy, kterou se upřesňují podmínky pe-
něžního plnění do 31. 12. 2020 v součinnosti s kupní smlou-
vou ze dne 1.3.2010 se společností ENERGY One, s.r.o., 
IČO 29012309, se sídlem Praha 5, U Albrechtova vrchu 
1147/20, PSČ 155 00 a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy.

– návrh darovací smlouvy, kterou se upřesňují podmínky pe-
něžního plnění do 31. 12. 2030 v součinnosti s kupní smlou-
vou ze dne 1.3.2010 se společností ENERGY One, s.r.o., 
IČO 29012309, se sídlem Praha 5, U Albrechtova vrchu 
1147/20, PSČ 155 00 a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy.

– návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní, kterou se účastní-
ci zavazují k prodeji pozemku parc.č. 1230/42 v kat. území 
Ledeč nad Sázavou zpět městu do 31.12.2045 v součinnosti 

s kupní smlouvou ze dne 1.3.2010 se společností ENERGY 
One, s.r.o., IČO 29012309, se sídlem Praha 5, U Albrech-
tova vrchu 1147/20, PSČ 155 00 a pověřuje starostu města 
podpisem 

– dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene se společností ENERGY One, s.r.o., IČO 
29012309, se sídlem Praha 5, U Albrechtova vrchu 1147/20, 
PSČ 155 00 ze dne 3.6.2010 a pověřuje starostu města pod-
pisem dohody.

– uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-
mene se společností ENERGY One, s.r.o., IČO 29012309, se 
sídlem Praha 5, U Albrechtova vrchu 1147/20, PSČ 155 00, 
spočívající v právu zřízení zemního kabelového vedení 
VN na parc.č. 1230/25, 1230/43 a 2273/10 v kat. území 
Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy.

– uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 
Unicredit Leasing CZ, a.s., IČ 15886492, se sídlem Praha 
5, Radlická 14/3201, PSČ 150 00, za vedlejší účasti společ-
nosti ENERGY One, s.r.o., IČO 29012309, se sídlem Praha 
5, U Albrechtova vrchu 1147/20, PSČ 155 00, spočívající 
v právu zřízení zemního kabelového vedení VN na parc.
č. 1230/25, 1230/43 a 2273/10 v kat. území Ledeč nad Sáza-
vou za jednorázovou náhradu 2.200,- Kč + DPH a pověřuje 
starostu města podpisem dodatku smlouvy.

– návrh kupní smlouvy na prodej rolby společnosti TS Le-
deč nad Sázavou s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy.

– návrh kupní smlouvy včetně dohody na prodej nemovitosti 
– budovu občanské vybavenosti čp. 592 postavenou na po-
zemku parc. čís. st. 598 zast. pl. a nádvoří a pozemek parc. 
čís. st. 598 zast. pl. a nádvoří, vše v katastrálním území Le-
deč nad Sázavou společnosti TS Ledeč nad Sázavou s.r.o. 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
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Míra nezaměstnanosti v mikroregionu Ledeč nad Sázavou 
k 31. 12. 2010 činila 10,30 %, což je 534 uchazečů o zaměst-
nání (z toho 268 žen). Přímo ve městě Ledeč n. S. je 293 neza-
městnaných, míra nezaměstnanosti je zde 9,52 %.  

Počet volných pracovních míst na Ledečsku činil k 31. 12. 
2010 celkem 8 míst. Na jedno volné pracovní místo připadá 
66,75 uchazeče o zaměstnání.

Průměrná míra nezaměstnanosti v okrese Havlíčkův Brod 
k 30. 11. 2010 byla 8,31 %. 

8.–9. 1. MUDr. Stratilová Marie,
Havlíčkova 848, Chotěboř 569 623 880

15.–16. 1. MUDr. Kotrbová Věra,
Dobrovského 2023, H. Brod 569 422 741

22.–23.l. MUDr. Staňková Milena,
Dobrovského 2023, H. Brod 569 426 108

29.–30.1. MUDr. Římanová Lenka,
Dobrovského 2023, H. Brod 569 426 105

5.–6.2. MUDr. Horáková Irena,
Kalinovo náb. 605, H. Brod 569 434 445

Zubní pohotovost leden 2011SITUACE NA TRHU PRÁCE
V MIKROREGIONU LEDEČ NAD SÁZAVOU

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 27. prosince 2010

II. ZM schvaluje:
– ponížení dotace z Kraje Vysočina na projekt „Oplocení rizi-

kových míst areálu školy – Nádražní“ ve výši -2.500,- Kč.
– přijetí dotace z Kraje Vysočina na projekt „Rozvoj vesnice 

2010“ – Oprava komunikací v místní části města – Souboř“ 
ve výši 93.300,- Kč.

– ponížení dotace z Kraje Vysočina na projekt „Památkově 
chráněná území 2010“ – Obnova historického vzhledu budo-
vy čp.16 ve výši -15.900,- Kč.

– návrh na rozpočtová opatření č. ZM4a_RO5 na rok 2010 -
– závazné ukazatele rozpočtu města Ledeč nad Sázavou na rok 

2010, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
– návrh rozpočtu na rok 2011
– závazné ukazatele rozpočtu města Ledeč nad Sázavou na rok 

2011, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
– návrh rozpočtu Fondu rozvoje bydlení na rok 2011
– přijetí dotace z kraje Vysočina na výkon státní správy a škol-

ství v roce 2011 v částce 5.350.486,- Kč.
– poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou 

na rok 2011 příspěvkové organizaci Základní škola Ledeč 
nad Sázavou ve výši 4.796.000,- Kč.

– poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou 
na rok 2011 příspěvkové organizaci Mateřská škola Ledeč 
nad Sázavou ve výši 1.719.000,- Kč.

– poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou 
na rok 2011 příspěvkové organizaci Středisko volného času 
Ledeč nad Sázavou ve výši 350.000,- Kč.

– bezúplatný převod části oploceného pozemku cca 70 m2 parc. 
č. 565/17 (původně 565/2) a 565/2 v kat. území Ledeč nad 
Sázavou dle geometrického odměření panu Jiřímu Sukdolá-
kovi, bytem Spojovací 511, Ledeč nad Sázavou a pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.

– prodej oploceného pozemku parc. č. 565/14 o výměře 49 m2 
v kat. území Ledeč nad Sázavou za cenu 100,- Kč/m2, panu 
Josefu Bočkovi, bytem Spojovací č. 610, Ledeč nad Sázavou 
a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

– prodej oploceného pozemku parc. č. 565/15 o výměře 44 m2 

v kat. území Ledeč nad Sázavou za cenu 100,- Kč/m2, paní 
Haně Vlachové, bytem Havlíčkova 582, Ledeč nad Sázavou 
a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

– prodej část oploceného pozemku parc. č. 565/17 (původně 
565/2) o výměře cca 30 m2 (bude geometricky odměřeno) 
v kat. území Ledeč nad Sázavou za cenu 100,- Kč/m2 paní Sta-
nislavě Wasserbauerové, bytem Výstavní 996, Pacov a paní 
Ing. Janě Pechové, bytem Semilská 926/548, Praha 9 – Kbely 
a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

– vyvěšení záměru prodeje obecního bytu č. 8 o velikosti 2+1 
s příslušenstvím, o celkové výměře 85,70 m2 v domě čp. 
400 v ulici 28. října v Ledči nad Sázavou včetně spoluvlast-
nického podílu o velikosti 857/8549 na společných částech 

budovy čp. 400 a zastavěném pozemku parc.č. st. 453/1 vše 
v kat. území Ledeč nad Sázavou.

– vyhlášení výzvy na výběr dodavatele služby zpracování do-
kumentace potřebné (zpracování projektové dokumentace, žá-
dosti o dotaci, zpracování výběrového řízení dle zákona o ve-
řejných zakázkách) k podání žádosti o dotaci z fondu OPŽP, 
prioritní osa 6.5 podpora regenerace urbanizované krajiny na 
projekt „Regenerace zeleně Města Ledeč nad Sázavou“.

– pronájem prostor „Místní hasičské zbrojnice“ ve Vrbce jako 
kulturní místnosti pro občany obce Vrbka zastoupené odpo-
vědnou osobou panem Karlem Kopeckým s tím, že:
a) tato místnost bude nejprve vypořádána ve smyslu jejího 

užívání městem atd. v souladu se zákonem
b) nemovitost bude řádně pojištěna a bude o ni přiměřeně 

staráno
c) elektroměr, resp. elektřina a další potencionální náklady 

budou hrazeny pronajímatelem
d) nájemné bude symbolické.

Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka 
a předsedu osadního výboru RNDr. Pavla Policara dojedná-
ním všech bodů výše a podepsáním smlouvy.

II. ZM určuje:
– počet členů osadního výboru na 5. 
– za členy osadního výboru tyto občany Města Ledeč nad Sá-

zavou: RNDr. Pavel Policar, Jaroslav Veselka, Josef Pavlas, 
Karel Kopecký, Viliam Novotný

 
IV. ZM volí:
– zvolilo pana RNDr. Pavla Policara předsedou osadního vý-

boru.

V.

VI. ZM odkládá:
– nabídku fi rmy EVOS HYDRO, s.r.o. na odprodej přístupové 

komunikace do průmyslové zóny. 

VII. ZM stanovuje:
– měsíční odměny neuvolněným zastupitelům Města Ledeč 

nad Sázavou s platností od 1.1.2011 v následujících hodno-
tách:

 za výkon funkce  člena rady 1568,- Kč
  předsedy výboru (komise)  560,- Kč
  člena výboru (komise)  480,- Kč
  člena zastupitelstva  180,- Kč
 příplatek podle počtu obyvatel   120,- Kč.

VIII. ZM ukládá:
– vedoucímu OVŽP Ing. Břetislavu Dvořákovi připravit návrh 

žádosti na ministerstvo kultury o provedení revize Památko-
vé zóny Ledeč nad Sázavou a její přehodnocení.

Termín splnění: 28. 2. 2011
– radě města řešit modernizaci veřejného osvětlení s cílem sní-

žení spotřeby energie. Termín splnění: 30. 4. 2011
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Došlo i na kulturu. V synagoze proběhlo za velmi skromné účasti autorské čtení z knihy POSLEDNÍ PLES Ilony Fryčové (čerpá z historie ledeč-
ského hradu). Kniha je k mání na informačním centru. Mnohem početnější publikum měl tradiční Živý betlém na náměstí (tentokrát netradičně už 
v prosinci – viz str. 10).

Zato milovníci romantiky si přišli na své. Bílé Vánoce, byť jen právě na ně, si snad přejeme pokaždé všichni. A tak došlo na procházky zasněženým 
městem i jeho okolím, lyžaři se vydávali po téměř nekonečných stopách všemi směry. Jen těch dětí na svazích bylo nějak málo! To by měl Lada 
smutné obrázky. Foto: Vladimír Skála

Poslední dny roku vždy přinášejí radost z příprav nejkrásnějších svátků v roce – Vánoc. Nákup tradičního vánočního kapra sem jistě patří a zejmé-
na pro děti je to veliká atrakce. V tom čase Zima teprve přebírala své žezlo, ale sníh a mráz nás potrápily už mnoho dní předtím. Zejména pracovníci 
místních technických služeb s tím měli starostí habaděj. Nutno dodat, že se s tím vypořádali dobře a že snad měli čas i na toho zmíněného kapra. 

Foto: Jiří Sladkovský

KALEIDOSKOP
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Vážení spoluobčané,
je za námi další kalendářní rok a nastává tak čas bilanco-
vání. Počátkem loňského roku nabyl účinnosti nový trestní 
zákoník, který v rámci trestního práva přinesl celou řadu 
novinek, včetně zpřísnění trestů za závažné a úmyslné trest-
né činy. Bilanci činnosti policistů v rámci služebního teri-
toria Obvodního oddělení Policie ČR v Ledči nad Sázavou 
tak nelze začít jinak než protiprávním jednáním pro společ-
nost nejnebezpečnějším, tedy trestnou činností. 

V rámci trestního řízení v roce 2010 bylo na zdejším ob-
vodním oddělení zaevidováno celkem 145 trestných činů, 
přičemž výsledek prověřování vedl v 76 případech ke zjiš-
tění osoby pachatele. Z uvedeného počtu objasněných trest-
ných činů bylo ve 42 případech konáno zkrácené přípravné 
řízení, což představuje při splnění obligatorních podmínek 
podstatné zkrácení doby mezi dopadením pachatele a vyne-
sením rozhodnutí o vině a trestu ze strany soudů. Lze kon-
statovat, že v porovnání s rokem 2009 došlo k nárůstu jak 
trestné činnosti, tak podílu jejího objasnění. Současně došlo 
k objasnění dalších 15 případů trestné činnosti z předchozích 
let, zejména pak spáchaných v roce 2009. V případě poru-
šení zákona o přestupcích bylo zaznamenáno celkem 612 
přestupků. Z daného počtu bylo 371 přestupků řešeno v rám-
ci blokového řízení v souhrnné částce 195.000 Kč, přičemž 
částka 67.400 Kč byla předána k vymáhání celnímu úřadu. 
Ve 143 případech bylo učiněno oznámení o přestupku pří-
slušnému správnímu orgánu a ve zbývajícím počtu byly pře-
stupky odloženy, převážně z důvodu nezjištění osoby pacha-
tele. Nejvyšší podíl zaznamenaných přestupků představuje 
porušení zákona na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu, následovaný přestupky proti majetku a veřejnému 
pořádku. Při dohledu na bezpečnost a plynulost silničního 
provozu bylo zjištěno celkem 18 řidičů, kteří usedli za volant 
po předchozím požití alkoholických nápojů. Jedenáct přípa-
dů bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu a v sedmi 

případech byla věc kvalifi kována v rámci vedeného trestního 
řízení jako přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. V ná-
vaznosti na alkohol je namístě doplnit, že v průběhu roku 
2010 bylo na Protialkoholní záchytnou stanici v Jihlavě po 
předchozím zajištění

ze strany policie, zejména pro protiprávní jednání, umís-
těno celkem 12 osob. V průběhu sledovaného roku bylo 
učiněno 8 výjezdů k incidentu se znaky domácího násilí, 
když v jednom případě bylo využito preventivního institu-
tu, spočívajícího ve vykázání násilné osoby ze společného 
obydlí. V rámci další policejní činnosti bylo vypátráno šest 
osob, po kterých bylo vyhlášeno celostátní pátrání a tři oso-
by byly dodány do výkonu trestu odnětí svobody, neboť na 
výzvu soudů řádně svůj trest nenastoupily.

V rámci preventivní činnosti policisté zdejší součásti 
spolupracovali se základními školami a účastnili se něko-
lika prezentací práce policie. Preventivní úkoly jsou nadále 
plněny ve vztahu k našim starším spoluobčanům a v rám-
ci projektu „Bezpečná cesta do školy“ i ve vztahu školou 
povinným spoluobčanům. Kontrolní a preventivní činnost 
není opomíjena ani v blízkosti dětských hřišť, bankovních 
ústavů, pošt a čerpacích stanic, jakož i v chatových oblas-
tech. Stojí rovněž za zmínku, že policisté zdejší součásti se 
pravidelně účastní bezpečnostních opatření, která směřují 
k zabezpečení veřejného pořádku při hokejových utkáních, 
zejména pak v Havlíčkově Brodě a dále kontrolních akcí se 
zaměřením na podávání alkoholických nápojů mladistvým 
v rámci služebního teritoria celého Územního odboru Poli-
cie ČR Havlíčkův Brod.

Závěrem mi dovolte popřát všem do nového roku pevné 
zdraví, mnoho štěstí, úspěchů a spokojenosti v pracovním 
i mimopracovním životě. Současně mi dovolte malé přá-
ní, dbejte prosím větší opatrnosti a bezpečnosti ve vztahu 
k sobě, svým blízkým i ke svému okolí.

npor. Mgr. Tomáš Bezděk, vedoucí OOP Ledeč n. S.

PŘEHLED TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC PROSINEC 2010
Policisté si posvítili na mládež 

v restauracích – V pátek 3. 12. 
ve večerních a nočních hodinách 
proběhla na Havlíčkobrodsku 
akce zaměřená zejména na kont-
rolu zákazu podávání alkoholic-
kých nápojů osobám mladším 18 
let. Policisté tentokrát kontrolo-
vali restaurační zařízení v obcích 
Světlá a Ledeč nad Sázavou, Gol-

čův Jeníkov, Přibyslav a Chotěboř. Akce se zúčastnili po-
licisté pořádkové a dopravní služby, služby kriminální po-
licie a vyšetřování a také dva pracovníci městských úřadů 
(OSPOD). Během pětihodinové akce bylo zkontrolováno 
více jak 300 osob. U čtyřech osob mladších 18 let bylo zjiš-
těno požití alkoholických nápojů. Tři dívky nadýchaly do 
0,5 promile, u dalšího mladíka policisté naměřili hodnotu 
přes jedno promile. Pracovnice OSPODu provedla na místě 
s mladistvými pohovor. Policisté zaevidovali dva přestupky 

na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomani-
emi a na místě uložili dvě blokové pokuty. Během policejní 
akce nedošlo k narušení veřejného pořádku ani jiné mimo-
řádné události.
Řídil vozilo, nevlastní řidičák – V úterý 7. 12. v dopo-

ledních hodinách byl policejní hlídkou v Ledči nad Sázavou 
kontrolován 26letý řidič osobního vozidla. Na místě však 
bylo zjištěno, že mladík nevlastní řidičský průkaz a vozidlo 
k jízdě užil navíc bez vědomí a souhlasu svého otce. Poli-
cisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření 
ze spáchání přečinu neoprávněné užívání cizí věci.

Napadl přítelkyni – Z přečinu ublížení na zdraví je po-
dezřelý 29letý muž z Ledče nad Sázavou. Počátkem měsí-
ce prosince 2010 v místě svého trvalého bydliště nejprve 
slovně a poté i fyzicky napadl svoji o osm let mladší pří-
telkyni, kterou několikrát kopl do různých částí těla. Dívka 
poté musela vyhledat lékařské ošetření. Ve věci je konáno 
zkrácené přípravné řízení. 

ZPRÁVY POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU,
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010
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Už příliš mnoho času a také vody v půvabné říčce Křemelné 
uběhlo a já se vydal po stopě už vychladlé. Nejen vítr a déšť, 
i bouře prošly. Nejen ty šumavské, ale i společenské. Dávno 
zanikly chalupy, statky, dvory i celé vesnice, se svými kostely 
až do základů, zahlazeny hroby a jen někde zůstaly zurážené 
kříže, snad aby zanikla i paměť a já chci dohledávat nějaký 
„červený domek“, navíc bez bližšího určení míst, kde se mohl 
nacházet. Snad ve společenství s jinými dalšími, porůznu roz-
troušenými po pláních šumavského podhůří, jen proto, aby ta 
zpráva z roku 1948 byla kromě osob, které se tak podivným 
způsobem vynořily, ještě doplněna také místem děje.

A přece: pár slov, dva názvy. Schörlhof“ a Schörlmühle“. 
Tam chodili ti čtyři členové skautské hlídky se svými zpráva-
mi o tom, kde už nalezli místo, vybrali a rozhodli se připra-
vit pro tábor svého 142. oddílu pražských skautů z Vysočan. 
To dlužím těm dvěma bratrům, které se podařilo již vypátrat, 

i těm dvěma zbylým, již ztraceným ve slepých uličkách po-
stupného zapomínání.

Bylo nutno vyjít z informace, že prostor, vybraný v ob-
lasti Prášil, Zelené Hory, Hartmanic, a Stodůlek, o kterých 
místech byla zmínka v nalezeném deníku, byl velice citlivý 
pro svou bezprostřední blízkost bavorské hranice. Však mno-
ho skautských vedoucích tehdejších „Borůvkových táborů“ 
nebylo ušetřeno pozornosti – o tom však nalezený deníček 
a jeho první část nevypráví. 

Pomohli na Správě Národního parku Šumava a navedli na 
stopu již zmizelého objektu při silnici – dříve jen cestě – od 
Prášil na Hartmanickou silnici přes Dobrou Vodu, blíže odboč-
ky přes Vysoké Lávky na Starou Hůrku – bývalý Hurkental 
– vesnici s kostelem a kdysi i sklárnou, později zcela zahla-
zenou až na hrůzně zdevastovanou kapli s kryptou, v níž před 
začleněním do Prášilsko-Kepelského vojenského „újezdu“ 
a střelnici těžkých zbraní, bylo pochováno třiadvacet potom-
ků sklářských rodů, majitelů skláren a odpočíval tu i Dr. Josef 
Klostermann, otec spisovatele Karla Klostermanna.

Ale vraťme se k dohledávání míst i objektů s názvem 
„Schörl-“. Ta první stopa i obětavá snaha „SNPŠ“ byla klam-
ná. Stará mapa „Vojenského mapování“ z roku 1869 (WH) 
a pozdějšího (1927-host.) odhalily, že tu bývala kdysi hospo-
da. Až družicový snímek, dík další pomoci „SNPŠ“, v kom-
binaci s dalším mapou odhalil místo, kde býval Schörlhof. 
Nešlo však spokojit se s ohledáním místa, kde teď na holé 

pláni vládne kopřiva a jediný pahýl osamělého stromu. Těžko 
si představit, že tu bývaly čtyři větší a čtyři malé stavby hos-
podářského dvora. 

Odtud vedla cesta dalšího pátrání až ke Katastrálnímu úřadu 
v Sušici. Se vzácnou ochotou jsme navedeni na tzv. „Císařské 
otisky“, získáváme kopie II. vojenského mapování z roku 1869 
a také další, III., z roku 1927 – to již s českými názvy a také 
ještě novější, kde už je prostor vymezen jako I. zóna, vyzna-
čeny bažiny i upozornění, že je zde „Dopadová plocha střel“. 
Však jsem se přesvědčil o tabulkách „Pozor – nevybuchlá mu-
nice. Vstup zakázán“. Já však musím hledat mlýn a nemohu 
to vzdát! Při prvním pokusu – to ještě dřív, bez těch podrob-
nějších údajů, jsem našel cosi jako dosti široký, přímý příkop, 
který spíše připomínal náhon. Nepotvrdilo se. Za to při pře-
skakování jsem skončil v močále. Dobře to dopadlo, jen moje 
brýle ke čtení v mapách tam zůstaly a jsou dodnes.

Až rok 2009 znamenal pro mne konec hledání. 
Jak případné bylo pro další hledání bylo heslo skauta jmé-

nem El-Kar: „Buď si cestu najdu, nebo si jí prosekám.“ To 
jsem si připomněl, když jsem se prodíral houštinou divokého, 
více jak šedesátiletého porostu, přes balvany a padlé stromy 
s nadějí, že najdu začátek bývalého náhonu od říčky a ten že 
dovede ke zbytkům Scherlova mlýna.

Konečně. Spíše podle vody než podle zbytků místy už za-
valeného náhonu jsem došel ke zbytkům zdi, co tam zůstalo 
po kdysi tu stojícím mlýnu. Spíše to připomínalo starou tvrz 
než stavení a jen údaje na katastru vypovídají o půdorysu 
dvou objektů. Ztracené údolí, zarostlé ruiny téměř nepřístup-
né. Dál jen pár kamenů z náhonu, který se dal jen stěží sledo-
vat až tam, kde se voda vracela do Křemelné, po vykonaném 
poslání. Zda tenkrát už měla nynější jméno Křemelná, nebo 
ještě Kissling-Bach?

Náhoda, ta vlídná pomocnice, odkryla téměř už zapomenu-
tý příběh těch červencových dnů roku 1948, vzpomínky za-
znamenané v deníku už obtížně čitelném a nalezeném oprav-
du jen náhodou, vykutaném z koutu staré garáže a vlastně jen 
náhodou zachráněného. Co mohlo bránit tomu, aby nálezce 
neodložil téměř šedesát let starý sešit-příběh, oprášený z pra-
chu, tak daleko od místa, kde se odehrál…

Co je napsáno, zůstane v povědomí: „Červený domek“, 
a pak už jen El-Karovo „... buď si cestu najdu, nebo …“

Oldskauti – Sonny

LEDEČSKÝ JEŽEK V KLECI
– část druhá – „Scherlův mlýn“
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Vlastnit šicí stroj bylo velké přání každé mladé dívky. Ne 
každá si jej mohla dovolit z fi nančních důvodů. Stroj stál na 
svou dobu velké peníze kolem 2500 Kč, kdy dobrý měsíční plat 
činil 600 Kč. Které se poštěstilo, mohla se zúčastnit bezplatného 

kurzu, které pořádali velcí výrobci strojů. Zde fotografi e z roku 
1930 kurzu fi rmy Singer v areálu továrny na kartáčnické zboží 
v Komenského ulici.

K tomuto datu je nás v Ledči 5 429 (muži 2690, ženy 2739)
POČET OBYVATEL PODLE ČÁSTI OBCE:
Ledeč nad Sázavou 4703 2331 muži 2372 ženy 
Horní Ledeč 346 175 muži 171 ženy
Habrek   166 82 muži 84 ženy 
Obrvaň  95 48 muži 47 ženy
Souboř  42 21 muži 21 ženy
Sychrov  2 1 muži 1 ženy
Vrbka 75 32 muži 43 ženy
Počet sňatků: 23, počet narození: 47 z toho (chlapců 25, dívek 22), počet úmrtí: 67
průměrný věk: 43,76, nejstarší občan: 94, nejstarší občanka: 96

STATISTIKA – EVIDENCE OBYVATEL K 1. 1. 2011

NEJČASTĚJŠÍ JMÉNA:
Marie – 319
Josef – 216
Jana – 167
Jaroslav – 164 
Jan – 142
Petr – 142
Pavel – 117
Jaroslava – 100
Hana – 98
Martin – 88

NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMENÍ:
Janák/Janáková – 55
Novák/Nováková – 49
Svoboda/Svobodová – 43
Prchal/Prchalová – 41
Rajdl/Rajdlová – 41
Pajer/Pajerová – 36
Jelínek/Jelínková – 35
Hoskovec/Hoskovcová – 35
Tvrdík/Tvrdíková – 32
Urban/Urbanová – 30
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Schválen byl na zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad 
Sázavou dne 27. 12. 2010. Samozřejmě, že tomuto schválení 
předcházelo zpracování řady podkladů úřadem a poté jeho řádné 
patnáctidenní vyvěšení na úřední desce – viz webové stránky 
města, kde je rozpočet trvale uveřejněn. Následovalo projednání 
fi nančním výborem a proběhlo svolání pracovního zasedání za-
stupitelstva města. Výsledkem tohoto vyjednávání je schválený 
vyrovnaný „Rozpočet města na rok 2011“ s tímto výsledkem:

V oblasti příjmů pro schválený rozpočet je předpokládán, 
vzhledem k přetrvávajícím dopadům ekonomické krize, cel-
kový příjem ve výši 64.221.800,- Kč (v minulém roce to bylo 
102 milionů). V oblasti výdajů bylo schváleno na mzdové 
náklady – včetně sociálního, zdravotního, zákonného pojištění 
a příspěvku do sociálního fondu na příspěvky k životním výro-
čím, stravování, kulturní akce atd. – pro zaměstnance MÚ, pe-
čovatelskou službu, zastupitele, dobrovolné hasiče, knihovnu, 
informační centrum, práce na dohody a veřejně prospěšné práce 
19.141.400,- Kč. Na vnitřní správu – informační technologie 
(IT), školení, kulturu a sport, kancelář starosty 6.593.100,-Kč. 
Souhrnné běžné výdaje na informační centrum, muzeum, sy-
nagogu, WC, víceúčelové hřiště u ZŠ Nádražní 567.800,- Kč. 
Běžné výdaje pro činnost příspěvkových organizací města – 
školy, školky, střediska volného času, knihovnu, dobrovolné ha-
siče 7.853.100,- Kč. Celkem tato kapitola má výdaje v hodnotě 

34.155.400,- Kč. Kapitola vnitřní správy, zahrnující běžné výda-
je na vnitřní správu, KPOZ, polikliniku, pečovatelskou službu, 
má schváleno 10.304.700,- Kč. Obsahem další kapitoly - jsou 
běžné výdaje na životní prostředí, odpadové hospodářství a ko-
munikace, zde bylo schváleno 13.865.200,- Kč. Poslední kapito-
lou jsou běžné výdaje na sociální dávky, které tvoří 2.300.000,- 
Kč příspěvek státu a 60.000,- Kč z prostředků MÚ – celkem 
2.360.000,- Kč. Celkové výdaje tedy činí 60.685.300,- Kč. 
K této částce však musíme přičíst náklady na splácení úvěrů ze 
stávajících půjček, které jsou ve výši 3.536.500,- Kč. 

Rekapitulace uvedených údajů znamená, že byl skutečně při-
jat vyrovnaný rozpočet, krytý z vlastních zdrojů příjmů, bez nut-
nosti případného řešení půjčkou. 

Dále na základě výsledku hospodaření s fi nančními prostřed-
ky na účtech města v roce 2010, po dokončení roční účetní uzá-
věrky, počítáme s převodem přibližně 15 milionů do zdrojových 
příjmů, které předpokládáme využit na investice v roce 2011 
a možnosti přiznání příspěvků pro žadatele (ve schváleném roz-
počtu nyní 0 Kč). Nemalou částkou příjmů v roce 2011 budou 
i dotační příjmy. Tyto předpokládané příjmy budou zařazovány 
do rozpočtu města postupně, na základě dodaných ofi ciálních 
podkladů pro zpracování rozpočtových změn, poté předložených 
k projednání a následnému schválení zastupitelstvem města.

 Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy 

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2011 BYL SCHVÁLEN

OHLÉDNUTÍ ZA ČASEM VÁNOČNÍM
Prožili jsme krásný čas Vánoc. Řada z nás uspěchaně jako 

každý rok. Vždyť toho musíme tolik stihnout. Možná právě nyní 
Vám zbude malá chvíle ticha k zamyšlení nad tím, co jsme vlast-
ně zažili a proč to všechno. Ačkoliv Ježíš je historickou posta-
vou, datum jeho narození nelze z dochovaných textů zjistit. Ale 
starověcí křesťané měli touhu oslavovat narození Spasitele, 
proto určili datum svátku uměle. V Římě zvolili pětadvacátý 
prosinec, protože na tento den připadal slavný pohanský svá-
tek Narození věčného slunce, pokusili se novým svátkem starý 
nahradit. Měli úspěch, proto dnes miliardy lidí odpočívají po 
předvánočním shonu po dárcích, po nákupech, po úklidu, léčí si 
zdravotní problémy z nestřídmosti a chmurně dumají nad prázd-
nými peněženkami. Možná právě teď je čas na jedno novoroční 
předsevzetí: pokusme se přece jen příští svátky prožít klidněji, 
vezměme televizi nějakou tu hodinu a věnujme ji zamyšlení nad 
sebou, svými drahými, nad tím, jak potěšit toho, kdo to potřebu-
je. Pravým poselstvím Vánoc by měla být láska a ochota k oběti. 
Věřím, že pokud takovou chvilku nalezneme, pomůže nám vy-
mést hodně pavučin z duše i hlavy. Je to těžké, ale Vánoce budou 
až za rok – nebo již za rok? 

ZPRÁVY Z FARNOSTI
30. 12. uspořádala farnost Živý betlém – aneb Putování za bet-

lémskou hvězdou (viz foto na str. 4). Společně jsme si připomněli, 
co se událo před dvěma tisíci lety v malé vesničce Betlémě. Jak 
sv. Josef a Panna Maria hledali nocleh u lidí v Betlémě, před stájí 
u ohýnku se ohřívali pastýři, anděl oznámil všem lidem narození 
Božího Syna a pastýři se přišli poklonit Dítěti. Tři králové se za-
stavili nejprve u krále Heroda a poté odjeli ke stáji, kde pozdravili 
Ježíše a předali mu dary – zlato, kadidlo a myrhu.

V lednu 2011 již po jedenácté vyjdou do ulic koledníci se 
zapečetěnými pokladničkami s logem Charity ČR. Výtěžek 
Tříkrálové sbírky je určen především na pomoc lidem v nouzi. 
Naše farnost každým rokem sbírku v Ledči a okolí organizuje.

Součástí kampaně je také Tříkrálový koncert, který v neděli 
2. ledna 2011 od 17.30 hodin v přímém přenosu odvysílá Česká 
televize na programu ČT1. Koncert se koná v Hudební scéně 
Městského divadla Brno. 

V lednu nás čeká Týden modliteb za jednotu křesťanů. Pro-
běhne 18.–25. 1. 2011. Po celém světě se křesťané rozdělení 
do různých církví modlí za obnovení duchovní jednoty, kterou 
nám, jak věříme, přikázal náš Pán. Ačkoliv církve mají různou 
věrouku a liturgii, všechny nás spojuje postava a učení Ježíše 
Krista. Nepochopení tohoto vedlo v minulosti k mnoha krutos-
tem a tragédiím. Proto usilujeme skutky i modlitbou o prohlou-
bení jednoty mezi všemi křesťany a Ježíšem.

2. 2. Slavíme svátek Hromnic, Uvedení Páně do chrámu. Dří-
ve tímto svátkem končíval čas Vánoc. Připomínáme si událost 
ze života Ježíše, kdy ho Marie a Josef po čtyřiceti dnech od na-
rození přinesli do jeruzalémského chrámu, aby ho symbolicky 
odevzdali Bohu. Dnes je tento svátek spojený se svěcením sví-
ček. Svíčka zde znamená dar světla, který jsme obdrželi. 

Rádi bychom vám nabídli možnost vznést dotazy, které se 
týkají křesťanství, křesťanů a katolíků. Zodpovíme podepsané 
dotazy, které pošlete na e-mail: farnost.ledecns@gmail.com, do 
předmětu napište dotaz LN. Přejeme vám po všech stránkách 
požehnaný rok 2011.

 Za Římskokatolickou farnost – děkanství
napsal Mgr. Miroslav Sklenář
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USPOŘÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠŤ
Stanoviště č. 1:
linka 600650 Ledeč – Pavlov – Světlá – Havlíčkův Brod – Jihlava
linka 600660 Ledeč – Havlíčkův Brod – Chrudim – Pardubice – Hra-

dec Králové – Trutnov – Janské Lázně

Stanoviště č. 2:
linka 200032 Vlašim – Čechtice – Ledeč
linka 160570 Praha – Čechtice – Ledeč

Stanoviště č. 3:
linka 600590 Ledeč – Chřenovice – Bohdaneč – Zbraslavice
linka 600600 Ledeč – Pertoltice – Zruč n/S.
linka 600670 Světlá – Ovesná Lhota – Opatovice – Ledeč
linka 200042 Čechtice – Dolní Kralovice – Ledeč

Stanoviště č. 4:
linka 600640 Ledeč – Kožlí – Sechov – Dolní Kralovice
linka 350310 Humpolec – Ledeč
linka 760740 Jihlava – Ledeč

Stanoviště č. 5:
linka 600620 Ledeč – Bojiště – Trpišovice – Dolní Město – Světlá
linka 600120 Chotěboř – Havl. Brod – Světlá – Ledeč – Praha 

Stanoviště č. 6:
linka 600570 Ledeč – Dolní Město – Lipnice – Krásná Hora –  Hav-

líčkův Brod

Stanoviště č. 7:
linka 600580 Ledeč – Kozlov – Dobrovítov – Zbýšov – Čáslav

Stanoviště č. 8:
linka 600560 Ledeč – Leština u Světlé – Golčův Jeníkov

ZAHÁJENÍ PROVOZU UPRAVENÉHO
STANOVIŠTĚ AUTOBUSŮ

Už několikrát jsme se v minulých letech na stránkách zpravo-
daje věnovali tomu, jak výrazně se mění západní část Husova 
náměstí. Autobusové náměstí sem sice patří po léta, ale jeho 
„znovicírování“ bylo nutné a spadá do koncepce přestavby 
a úprav Ledče. Mnozí sice možná těch pár týdnů spílali na do-
pravní chaos a tak trochu i na „protažení“ termínu dokončení. 
Ale nakonec jsme se v termínu dočkali. 

Těsně před Vánocemi, 21. prosince 2010, bylo provedeno 
předání a převzetí díla „Rekonstrukce stanoviště autobusů 
na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou“. Jednalo se o rekon-
strukci stávajícího prostoru tak, aby tento prostor odpovídal 
modernějším a důstojnějším podmínkám. Zároveň však mu-
sely být dodrženy podmínky památkové péče a podmínky 
vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadav-
cích, zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Na základě 
rozhodnutí Zastupitelstva města stavbu provedla společnost 
TS Ledeč nad Sázavou, v celkové výši nákladů 3.927.962,- Kč 
včetně DPH, z toho 1.035.934,- Kč s DPH stál mobiliář. A ještě 
před Silvestrem 2010 (přesně 27. 12.) mohli první pasažéři na-
stupovat z upravených prostor ledečského „autobusáku“. Je to 
další stavba, která přispěla ke zlepšení vzhledu města a hlavně 
k pohodlnějšímu a bezpečnějšímu užívání těchto prostor ve-
řejností. Věřme, že bude sloužit dobře a že si těchto vylepšení 
budou cestující považovat. Jistě nikdo nebude stát o přiblblé 
malůvky a písemná sdělení všeho druhu. Tak tedy šťastnou 
cestu, ať už k nám přijíždíte nebo se právě vracíte domů.

(text a foto ZČ)
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Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2011/2012 ZŠ 
Ledeč nad Sázavou se uskuteční 28. 1. – 29. 1. 2011 
v budově školy v Komenského ulici (28. 1. v době 
od 14 do 17 hodin, 29. 1. v době od 8 do 11 hodin). 
Do Základní školy Ledeč nad Sázavou se zapisují 
děti z Ledče nad Sázavou a z těchto obcí:

Vrbka, Habrek, Obrvaň, Souboř, Hamry, Ost-
rov, Hradec, Horní Hradec, Kozlov, Olešná, Leš-
tina, Sychrov, Sačany, Kříže, Bělá, Jedlá, Dobrá 
Voda, Chřenovice, Trpišovice, Koňkovice, Rejč-
kov a přilehlé osady, Kouty, Bojiště, Veliká, Vi-
lémovice, Pavlov, Bohumilice, Sechov, Přemilov-
sko, Hlohov, Prosíčka, Nezdín a Kamenná Lhota.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, 
k zápisu je třeba rodný list dítěte a občanský průkaz 
zákonných zástupců dítěte.

Povinná školní docházka začíná počátkem škol-
ního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 
šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. 
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 
do konce června příslušného školního roku, může být 
přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto 
školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspě-
lé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou 
přijetí dítěte narozeného v období od září do konce 
prosince k plnění povinné školní docházky podle věty 
druhé je také doporučující vyjádření školského pora-
denského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozené-
ho od ledna do konce června doporučující vyjádření 
školského poradenského zařízení a odborného lékaře, 
která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Součástí školy je školní družina, provoz je ráno 
od 6.15 hodin a odpoledne do 16.45 hodin. V čin-
nosti ŠD je široká nabídka kroužků: atletika, gym-
nastika, míčové hry, bruslení, turistika, divadelní, 
taneční a výtvarný kroužek, anglický jazyk a počí-
tače. V průběhu roku se mohou děti také zúčastnit 
zajímavých výletů například do divadla, do ZOO 
a do plaveckého bazénu.

Všichni pedagogičtí pracovníci naší školy se už moc 
těší na nové žáky. Mgr. Petra Vágnerová, ředitelka ZŠ

 GYMNÁZIUM
 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
čtyřleté všeobecné gymnázium nabízí
• NOTEBOOK do každé lavice ZDARMA
• 4 maturitní jazyky – vyučují rodilí mluvčí 

(AJ, FJ, RJ, FJ) + další formou kroužků 
(ŠJ, IJ, Lat.)

• Podporu rozvoje individuálních vlastností
• Nadstandardní technické a materiálové 

vybavení, WIFI připojení
• Moderně nově vybavené učebny
• Rozsáhlé možnosti zahraničních i mimo-

evropských aktivit
• Sportovní úspěchy na nejvyšší úrovni
• Možnost využití 36 různých kroužků 

ZDARMA
Návštěva školy možná kdykoli po dohodě
www.gymnazium-svetla.cz
nabor@vossvetla.cz
tel.: 569 729 274, 569 452 441

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ
pro školní rok 2011/2012

Žáci ZUŠ Ledeč n. S. měli v předvánoční době jako obvykle velmi napilno. S úmyslem 
přinést radost a vánoční pohodu připravili vánoční programy pro veřejnost v Ledči a okolí. 
Vystoupili např. v programu pro seniory v sokolovně, na třech adventních koncertech v sále 
gymnázia, na vánočním jarmarku v Hulicích, v programech pro ledečské školy a dechový 
orchestr potěšil svým programem také posluchače na koncertech v Ledči, Bojišti, Kožlí 
a Bělé. 

Děti zaslouží velkou pochvalu, všechna vánoční vystoupení se vydařila. A nás velmi těší 
vzrůstající zájem vás, našich spoluobčanů. Děkujeme vám za přízeň, kterou jste nám v roce 
2010 věnovali. Jana Laudátová, ředitelka ZUŠ

Vánoce v ZUŠ 

Za brzkého středečního rána 20. října 2010 jsme se, jako žáci různých tříd gymnázia, 
spořádaně usadili ve vyhřátém a pohodlném autobuse, zkontrolovali, zda jsme všichni, 
a vyrazili za dobrodružstvím s ofi ciálním názvem „Zájezd do Berlína“.

Cesta byla poklidná a my se snažili, ať už tiše nebo jakkoli jinak, zabavit tak, aby nám 
těch několik urputných hodin rychleji uteklo. Otevřené knihy, pouštění hudby, povídání si 
nebo dokonce učení byly asi nejčastější aktivity, kterými se zabývali nejen žáci, ale i kan-
toři. Krátkou zastávkou v Praze jsme nabrali paní průvodkyni, a když jsme bez komplikací 
přejeli hranice, naší první zastávkou se stalo město Postupim. Nejprve jsme zamířili k zám-
ku Sanssouci, což znamená v překladu „Bezstarostný“, abychom si ho náležitě prohlédli, 
a potom se mohli vydat na „bezstarostný“ průzkum rozlehlého okolního parku.

Asi po hodinovém rozchodu jsme se opět sešli, abychom následně mohli vyrazit naším 
autobusem do Západního Berlína. Kvůli nepříznivému počasí jsme udělali krátkou zastávku 
u barokního zámku Charlottenburg a pak jsme pokračovali k torzu kostela Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche. Tento kostel byl zasažen a těžce poničen za 2. světové války. Vedle něj je 
postaven nový moderní kostel veskrze nenápadný. Uvnitř vás možná překvapí modrá skoro 
nadpřirozená záře okolních stěn. Modernější kostel je totiž vystavěn ze skleněných kvádrů.

Po náročném dni plném vstřebávání historických informací jsme byli všichni bez výjim-
ky rádi, že se můžeme ubytovat v prostém, ale velmi příjemném hotelu Formule 1, který je 
pro pouze dvoudenní výlet ideální.

Druhý den jsme se vypravili nejprve do Říšského sněmu. Prošli jsme bezpečnostní kon-
trolou a vyjeli přecpaným výtahem až na jeho střechu. Odtud jsme si užili krásný výhled, 
a to i na známou televizní věž Fernsehturm.

Od Říšského sněmu jsme se vydali ke slavné Braniborské bráně, a přes ni až na širokou 
třídu „Pod Lipami“. Nezapomněli jsme navštívit ani památník holocaustu. Mezi náměstí, 
kterými jsme procházeli, patří například Potsdamer Platz.
Část dne jsme strávili i v honosném chrámu Berliner Dom, kolem jehož kopule se dá 

projít s tím, že se vám naskytne opravdu nádherný výhled, podobný tomu z Říšského sně-
mu.

Ani Pergamonské muzeum, se spoustou architektonických starobylých památek, neu-
niklo našemu zájmu.

V závěru projížďky Berlínem jsme si mohli prohlédnout Berlínskou zeď, pomalovanou 
všelijakými obrazy od nejrůznějších umělců z celého světa. Pohled kupříkladu na zvěčnění 
„Bratrského polibku“ komunistických vůdců Leonida Brežněva a Ericha Honeckera je věru 
nezapomenutelný. Jitka Kovaříková, septima

VIVAT BERLÍN!
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Letos, jako každý rok, se 26. prosince v Ledči konal Vánoční turnaj ve volejbale 
mužů o Cenu starosty města. Tentokrát se turnaje zúčastnilo šest družstev, a to: Sokol 
Světlá n/Sázavou, Sokol Okrouhlice, Jiskra Havlíčkův Brod, Jiskra Zruč nad Sázavou, 
Chvaletice a družstvo složené z hráčů z několika různých měst. Po domluvě hráli jako 
družstvo Ledče, protože ledečský team se tento rok nedal dohromady (!). 

Hrálo se systémem každý s každým. Nejlépe z těchto bojů vyšla sestava „Ledče“, 
která ani jednou neprohrála a mohla vystoupit na stupínek nejvyšší. Druzí skončili 
výborně hrající hráči Chvaletic, na třetím místě skončil ligový Havlíčkův Brod. Ná-
sledovala Světlá nad Sázavou, Okrouhlice a Zruč nad Sázavou.

Turnaj měl docela vysokou úroveň, neboť většina zúčastněných hráčů hraje 2. a 1. 
českou ligu volejbalu. Diváci, kteří se přišli podívat, mohli vidět v akci také hráče 
extraligy z Benátek nad Jizerou - Ondřeje Michálka, který přijal mé pozvání a připojil 
se k našemu smíchanému družstvu (viz foto).  Jan Čáp

Zleva: Tomáš Hampl, Radek Andrýs (oba 1. liga Hradec Králové), Michael Gottwald (1. liga 
Brno), Zdeněk Mandl (Humpolec), Ondřej Michálek (extraliga Benátky), Jan Čáp (1. liga Hra-
dec Králové). Dole: Tomáš Jadrníček (Brno), Luboš Kuchta (Slavkov u Brna), Josef Krejzar 
(Hradec Králové).

45. ROČNÍK VÁNOČNÍHO TURNAJE 
VE VOLEJBALE MUŽŮ

Na Štěpána dne 26. prosince 2010 se v ATOS aréně v Ledči nad Sázavou uskuteč-
nilo „DISCO NA LEDĚ 2010“. Disco bylo zahájeno vystoupením členek ledečského 
oddílu  krasobruslení – Míša Palánová, Zuzanka a Klárka Brabcovy, Klárka Cihlářo-
vá, Anežka a Adélka Caskovy, Kačka Lebedová, Natálka Palánová a Eliška Lísková 
(děvčátka ve věku od 4 do 11 let). Vystoupení bylo ukončeno poděkováním členkám, 
malí hokejisté HC Ledeč n S. jim dali malý dáreček, a poděkováním kytičkou i tre-
nérkám Aleně Jakubíčkové a Zině Suchánkové. Na ZS v Ledči n S. se přišlo podívat 
na stovku lidí a volná diskotéková zábava čítala 120 bruslařů-tanečníků a tanečnic. 
Děkujeme všem přítomným, Městu Ledeč nad Sázavou a členům HC Ledeč nad Sáza-
vou. Největší dík patří rodičům dětí, je to sport hlavně o rodičích. Alena Jakubíčková 
a Zina Suchánková – trenérky. Katka Lísková

ZVEME VÁS NA PLES
Oddíl házené TJ Kovofi niš Ledeč n. S. 

pořádá
4. února 2011 od 20 hodin

VII. HÁZENKÁŘSKÝ PLES
Těšíme se spolu s vámi na příjemnou zábavu 

v ledečské sokolovně!
Předprodej vstupenek

v Informačním centru Ledeč n. S.

… ABY MŮJ ŽIVOT NĚKAM
SMĚŘOVAL

PROF. VLADIMÍR KRÁL
cyklus přednášek a diskusí na téma:

5.  2. Zdravé sebevědomí – jak být sám sebou 
a spokojený

12. 2. Skvělé partnerství – jak si udržet zdravý 
a plný vztah

19. 2. Jak vyjít s 97 % lidí? – aneb můžeme volně 
dýchat…

Vždy v sobotu v 17 hodin v Ledči nad Sáza-
vou (pravděpodobně v sále gymnázia). Přednáší 
Prof. RNDr. Vladimír Král, DSc., vedoucí skupiny 
molekulárního rozpoznávání VŠCHT Praha, kterého 
do Ledče pozval Sbor Církve adventistů s. d. Vstup-
né dobrovolné. Dotazy a informace: Stanislav Slani-
na, tel.: 739 345 677, standa.sky@post.cz
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Hned na začátku letošního roku
– 2. ledna – uplynulo pět smutných let, 

kdy nás navždy opustil
pan FRANTIŠEK HOSKOVEC

z Bělé.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu 
prosím spolu s námi, tichou vzpomínku.

Manželka a děti s rodinami

Prázdný je domov, smutno je v něm,
chybíš nám , táto, chybíš nám všem.
Dne 22. ledna už tomu bude pět let,

co nás navždy opustil
pan ZDENĚK KOUREK

z Ledče n. S.
Kdo jste ho znali a měli rádi,

vzpomeňte s námi.
Manželka a děti s rodinami

Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb LZ – příspěvky
představují názory a postoje pisatelů, přijímají se do 25. každého měsíce. Adresa: Městský úřad, Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon: 569 729 511,
fax: 569 726 684, e-mail: otakar.kubat@ledecns.cz, http://www.ledecsko.cz. Odpovědný redaktor: O. Kubát. Registrováno na OkÚ Havl. Brod pod značkou 5/R5.
Podávání novinových zásilek povoleno, Česká pošta Pardubice, č.j. PP/1–1868/95, 5. 5. 1995. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o.

VZPOMÍNKA

PRONÁJEM BYTU V LEDČI
Nabízím pronájem bytu 1+1 na starém sídlišti v Ledči n. S. Kontakt na 
telefon: 737 055 418

Česká televize upravila svůj digitální vysílač malého výko-
nu – opakovač změnila na převaděč v Ledči nad Sázavou – 
Šeptouchov, 22. prosince 2010. Česká televize precizuje svou 
síť 1 pro digitální zemské vysílání multiplexu veřejné služby. 
Současně s probíhajícími analýzami potřebnosti a vhodnosti 
digitálních vysílačů malého výkonu v dalších lokalitách také 
reviduje provoz již spuštěných digitálních dokrývačů. U le-
dečského nyní rozhodla o změně vysílací technologie.

Digitální opakovač Ledeč nad Sázavou – Šeptouchov se 
změnil na digitální převaděč ve a jkeho vysílání se přesunulo 
z dosavadního 53. na 49. kanál.

U specifi cky řešených rozvodů společné televizní antény 
(STA) v bytových domech, kde eventuálně rozvádějí progra-
my ČT převedené z DVB-T signálu na analogovou modulaci, 
bude nutná drobná úprava takového systému STA, zatímco 
na koncových přijímačích již přeladění nebude potřeba.

Vše o digitalizaci České televize na stránkách inter-
netového speciálu www.digict.cz, v teletextu ČT1 (stra-
na 650) a v Diváckém centru ČT – horká linka digitalizace 
261 13 74 74 (denně od 7:30 do 20:00 hodin).

Štěpán Janda, tiskový útvar ČT

ČESKÁ TELEVIZE – ZMĚNA DIGITÁLNÍHO
OPAKOVAČE NA ŠEPTOUCHOVĚ


