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I. ZM schvaluje:
– přijetí dotace z Kraje Vysočina na výkon státní správy 

v roce 2013 v částce 4.411.000,- Kč.
– poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Ledeč nad Sáza-

vou příspěvkové organizaci Základní škola Ledeč nad Sá-
zavou ve výši 4.946.000,- Kč na rok 2013.

– poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Ledeč nad Sáza-
vou příspěvkové organizaci Mateřská škola Ledeč nad 
Sázavou ve výši 1.740.000,- Kč na rok 2013.

– poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Ledeč nad Sáza-
vou příspěvkové organizaci Středisko volného času Le-
deč nad Sázavou ve výši 480.000,- Kč na rok 2013.

– přidělení fi nančních prostředků ve výši 500.000,- Kč radě 
města pro poskytování peněžních darů a dotací v rámci 
kompetencí určených § 85 zákona o obcích z rozpočtu na 
rok 2013.

– schvaluje, včetně tabulky „Návrh rozpočtu na rok 2013“, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

– návrh rozpočtu Sociálního fondu.
– prodej části pozemku cca 60 m2 parc. č. 2468/4  v k.ú. Le-

deč nad Sázavou (ul. Nad Lesem), na základě geometric-
kého zaměření, které si zajistí žadatel sám na vlastní ná-
klady. Prodej pozemku je za cenu 100,- Kč/m2 - paní Janě 
Peškové bytem Ledeč nad Sázavou ul. Marie Majerové 
čp. 1088 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

– prodej pozemku parc. č. st. 109 v k.ú. Habrek (pod stáva-
jící garáží na sídlišti Stínadla vedle kotelny) za cenu 100,- 
Kč/m2 manželům Martinu a Petře Pátkovým, bytem Stí-
nadla 1047, Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy.

– prodeje pozemku parc. č. poz. 418/20 a části pozemku 
parc. č. poz. 418/1  v k.ú. Vrbka (na návsi) podle geomet-
rického zaměření na náklady žadatele, za cenu 30,- Kč/m2 
manželům K., bytem Praha 

– prodej pozemku parc. č. st. 2377 – zastavěná plocha o vý-
měře 47 m2  v k.ú. Ledeč nad Sázavou (ul. Údolní pod stá-
vající trafostanicí) ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín za cenu 250 
Kč/m2 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy

– vyvěšení záměru prodeje části pozemku parc. č. poz. 
944/3 v k.ú. Ledeč nad Sázavou a vyvěšení záměru smě-
ny části pozemku 944/3 za část pozemku parc. č. st. 330 
v k.ú. Ledeč nad Sázavou (proti bývalé veterinární stani-
ci Na Pláckách).

– aby Město Ledeč nad Sázavou poskytlo příspěvek MAS 
Královská stezka o.p.s. ve výši 4,- Kč na obyvatele měs-
ta (dle evidence občanů vždy k 31.12) a to v letech 2013, 
2014, 2015. A pověřuje starostu města k podpisu smlouvy.

– uskutečnění ankety na revizi památkové zóny s tím, že 
anketa se uskuteční v termínu konání prvního kola volby 
prezidenta republiky v roce 2013. 

– uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávně-
ným VČP Net, s.r.o, se sídlem Hradec Králové, Pražská 

třída čp. 485, zastoupené RWE GasNet, s.r.o. se sídlem 
Ústí nad Labem, ul. Kližská 940, spočívající v právu zři-
zovat a provozovat na cizích nemovitostech plynárenská 
zařízení a to na pozemcích parc. číslo 906/1, 2243/12, 
2243/13 a 2243/18 v kat.území Ledeč nad Sázavou. a po-
věřuje starostu města podpisem smlouvy. 

– prodej pozemků parc.č. 913/10 a 913/11 v kat. území Le-
deč nad Sázavou, panu Ing. Josefu Zikmundovi a Evě 
Zikmundové bytem Ledeč nad Sázavou, ul. Slunečná čp. 
1205, za částku 600,- Kč/m2 + prodej 2 ks PRIS pilířů za 
částku á 23.227,00 Kč a pověřuje starostu města podpi-
sem smlouvy.

– prodej pozemku parc.č. 906/36 v kat. území Ledeč nad Sá-
zavou, manželům F., bytem Lety u Dobřichovic, za částku 
600,- Kč/m2 + prodej 1 ks PRIS pilíře za částku á 23.227,00 
Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

– uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elek-
třiny pro zimní stadion s fi rmou Centropol Energy a.s. se 
sídlem Ústí nad Labem ul. Vaníčkova čp. 1594/1 a pově-
řuje starostu města podpisem smlouvy.

II. ZM vydává:
– Obecně závaznou vyhlášku Města Ledeč nad Sázavou 
č.3/2012, o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů. 

– Obecně závaznou vyhlášku Města Ledeč nad Sázavou
č. 4/2012, o regulaci provozování loterií a jiných po-
dobných her.

III. ZM souhlasí:
- s případnými změnami rozpočtu města Ledeč nad Sáza-

vou, které se budou týkat rozpočtu na rok 2012 a budou 
se projednávat v 1/2013.

ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

ZUBNÍ POHOTOVOST LEDEN 2013

MĚSTO LEDEČ NAD SÁZAVOU VYHLAŠUJE ANKETU
K REVIZI PAMÁTKOVÉ ZÓNY V LEDČ I NAD SÁZAVOU.

PODROBNOSTI VE ZPRAVODAJI NA STRANĚ 9!

5. – 6. 1. Dr. Chládek, 
Humpolecká 244, H. Brod Tel.: 569 426 110

12. – 13. 1. Dr. Saidlová Martina 
Legií 1710, Chotěboř Tel.: 739 286 730

19. – 20. 1. Dr. Smejkalová, 
Dobrovského 2023, H. Brod Tel.: 569 435 040

26. – 27. 1. Dr. Venosová, 
Humpolecká 244, H. Brod Tel.: 569 426 107

2. – 3. 2. Dr. Palánová, 
Humpolecká 244, H. Brod Tel.: 569 426 103

9. – 10. 2. Dr. Kotrbová, 
Dobrovského 2023, H. Brod Tel.: 569 422 741

USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 19. prosince 2012
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Starosta Města Ledeč nad Sázavou pan Mgr. Petr Vaněk podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta 
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o volbě prezidenta republiky):

Volba prezidenta České republiky se uskuteční 
v pátek dne 11. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání volby prezidenta České republiky 
ve volebním okrsku č. 1 – je volební místnost v budově Městského úřadu, Husovo náměstí čp. 7, Ledeč nad Sázavou pro voliče 

podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:
- Barborka - Jaroslava Haška - Mlýnská - Podolí
- Hrnčíře - Jiřího Wolkera - Mostecká - Pod Šeptouchovem
- Husovo náměstí - Julia Fučíka - Petra Bezruče - Tyršovo nábřeží

ve volebním okrsku č. 2 – je volební místnost v Zasedací místnosti budovy bývalého MěÚ, Husovo náměstí čp. 16, Ledeč nad Sá-
zavou pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:

- Družstevní - Hutní - Na Potoce - Spojovací  - Želivská
- Háj - Koželská - Na Skalce - Údolní
- Havlíčkova - Melechovská - Nad Internátem - Zahrádecká
- Hůrka - Na Pláckách - Pod Skalkou - Z. M. Kuděje
ve volebním okrsku č. 3 – je volební místnost v Základní škole, Nádražní ul. čp. 780, Ledeč nad Sázavou pro voliče podle mís-

ta, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:
- 28. října - Jabloňová - Mizerov - Partyzánská - Slunečná
- Čechova - Ke Křížům - Nádražní - Pivovarská - U Hradce
- Hálkova - Komenského - náměstí Svobody - Poděbradova - Zahradní
- Heroldovo nábř. - Letní - Nad Lesem - Poštovní - Zoufalka I
- Hlaváčova - Lipová - Nad Strání - Růžová - Zoufalka II
- Hradní - Lovčen - Na Žižkově - Sázavská - Zoufalka III  

ve volebním okrsku č. 4 – je volební místnost v Základní škole, Komenského ul. čp. 104, Ledeč nad Sázavou
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: 
- 5. května - Habrecká - Na Rámech - Zdeňka Fibicha
- Aloise Jiráska - Ke Stínadlům - Na Sibiři 
- Boženy Němcové - Marie Majerové (do č.p. 670) - Pod Stínadly

ve volebním okrsku č. 5 – je volební místnost v Mateřské škole, Stínadla čp. 1049, Ledeč nad Sázavou
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:

- Marie Majerové (od č.p. 681) - Stínadla
ve volebním okrsku č. 6 – je volební místnost v areálu Zemědělství Vrcha a.s., Habrek, Ledeč nad Sázavou
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obcích:

- Habrek - Obrvaň - Souboř - Sychrov  - Vrbka

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným cestovním, diplo-
matickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem) nebo platným občanským průkazem České republi-
ky. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání volby prezidenta hlasovací lístky. Ve dnech volby prezidenta republiky 
může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky.
Podle § 54 zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta České republiky a o změně některých zákonů je prezidentem zvolen ten 

kandidát, který získal nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a ode-
vzdali platný hlas. Podle § 56 odst. 1 citovaného zákona v případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvole-
ní podle § 54, zajistí Ministerstvo vnitra, aby se druhé kolo volby prezidenta konalo za 14 dnů po začátku prvního kola volby pre-
zidenta. O případném konání druhého kola volby prezidenta budou voliči po skončení prvního kola volby prezidenta informováni 
zveřejněním nové informace na úřední desce městského úřadu.

Mgr. Petr Vaněk, starosta města

JARNÍ PRÁZDNINY NA 
LYŽOVÁNÍ V ITALSKÝCH 

DOLOMITECH
V termínu 8.–14. 2. 2013 za 
5 950,- Kč + ski pas (124 €), 

denně změna místa, 4x ubytování, 
polopenze, doprava.

Kontakt na telefon: 604 161 302

KOMINICTVÍ URBAN 
nabízí:

čištění komínů, revize spalinových cest dle NV 91/2010, 

rekonstrukce komínů, vložkování, frézování, stavby 
nových pemzo-betonových komínů dánské fi rmy 

SCANCORE, dále dopojení odkouření plynových kotlů 

a kamen, odkouření BRILON, revize komínů ke kolaudaci, 

prodej a montáž nerezových komínů BERTRAMS. 
Prodej kamen ADURO, ROMOTOP a jiné. 

Pracujeme vždy kvalitně, také o víkendech. 
Pro objednávky termínů volejte tel. 776 666 014

TRUHLÁŘSTVÍ a nábytkové studio 
WWW.URBANFURNITURE.CZ 

pro vás navrhne a vyrobí sektorový nábytek z široké 
nabídky dekorů lamino desek výrobců KRONOSPAN 

nebo EGGER a ostatních moderních materiálů jako např. 

THERMOPAL - vysoký lesk a odolnost. Dle vašich představ 
přesně na míru vyrobíme dětské pokoje, kancelářský 

nábytek, vybavení obchodů, vestavěné skříně.

Pracujeme vždy kvalitně. 
Kontakt na telefon: 775 41 55 50
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K A L E I D O S K O P

TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ. 18. prosince proběhlo v Domově Háj tradiční setkání uživatelů a žáků ZUŠ 
v Ledči nad Sázavou pod vedením paní učitelky Čepové. Děti s chutí zahrály a zazpívaly pásmo koled a rozezpívaly 
přeplněný sál. Uživatelé během pásma hostům i domácím zahráli krátké divadelní představení Pověst o vzniku 
Stvořidel a hosté ze Světlé nad Sázavou se blýskli několika koledami. Po představení jsme všechny herce a zpěváky 
pozvali na malé občerstvení. Ačkoliv toho dne přišla obleva, setkání přineslo všem tu pravou radostnou a zasněženou 
náladu. Děkujeme účinkujícím a těšíme se na další setkání. Mgr. M. Sklenář, ředitel
Na poslední fotografi i není dárek za největší nákup v ledečském marketu, to si tu jen zloději „zapomněli svůj nákup-
ní košík“.

Ještě malé ohlédnutí za svátečním shonem na ledečském náměstí. Skoro tradiční vánoční obleva přála prodejcům ryb 
i nakupujícím, mrazy, které tu panovaly krátce předtím, by jistě komplikovaly prodej a navíc by rybáři museli více za-
hřívat trubky. Také trhovci tu byli v roce 2012 naposledy (snímek V. Skála). Teď se s nimi potkáme až v čase, kdy po-
kvetou fi alky. To těšení však bude trvat čtvrt roku.

POSEZENÍ PŘI SVÍČKÁCH. Výbor SD v Ledči připravil pro své členy tradiční předvánoční posezení při svíčkách. 
Setkali se v sokolovně v polovině prosince. Paní H. Matlachová všechny přivítala a popřála hezkých svátků. Následovalo 
vystoupení žáků ledečské ZUŠky. Posezení se zúčastnil i starosta města P. Vaněk, který v kratičkém proslovu rovněž 
popřál klidné vánoce a přání do roku 2013. K výborné náladě všech přítomných přispěla i živá hudba. Kvalitní 
občerstvení je na těchto akcích samozřejmostí. Všichni byli nadmíru spokojeni.  Text a foto J. Sladkovský
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PŘEHLED TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC PROSINEC 2012

ZŘÍZENÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ NA LEDEČSKÉM HRADĚ

PACHATELÉ VJELI VOZI-
DLEM DO OD BILLA – dne 3. 
12. 2012 v 02:30 hod. bylo na Poli-
cii ČR oznámeno, že maskovaní pa-
chatelé úmyslně vjeli motorovým vo-
zidlem zn. JEEP přes dvoje uzavře-
né prosklené dveře do obchodního 
domu BILLA v Ledči nad Sázavou, 
kde měli v úmyslu pomocí kovových 
lan odcizit zde umístěný bankomat 
ČSOB. Při násilném proražení skle-
něných dveří si však poškodili vozi-

dlo a z místa činu následně utekli. V souvislosti s dalším šetřením 
v okolí místa činu bylo zjištěno, že neznámí pachatelé zřejmě z důvo-
du ztížení jejich případného pronásledování poházeli na příjezdových 
silnicích a v okolí policejního oddělení na komunikaci větší množství 
hřebíků. Pachatelé jsou podezřelí ze spáchání trestných činů krádeže 
ve stádiu pokusu a poškozování cizí věci, kdy věc je nadále v šetření 
Služby kriminální policie a vyšetřování Havlíčkův Brod.

VLOUPAL SE DO VOZIDLA – krádež vloupáním do osobního 
motorového vozidla šetří policisté v Ledči nad Sázavou. Neznámý pa-
chatel se v noci ze dne 4. na 5. 12. 2012 v Ledči nad Sázavou vloupal 
do motorového vozidla zaparkovaného v ul. Marie Majerové, kdy pa-
chatel nezjištěným předmětem rozbil sklo u okna pravých předních 
dveří a z interiéru vozidla následně odcizil batoh s věcmi, který ne-
chal zapomnětlivý majitel přes noc uvnitř vozidla na sedadle spolu-
jezdce. Poškozením okna dveří a odcizením batohu byla majiteli způ-
sobena celková škoda ve výši nejméně 2.700,-Kč. 

PÁD ŽENY Z BALKONU DOMU – policejním inspektorem bylo 
ukončeno šetření případu pádu 28leté ženy z balkonu domu v Ledči 

nad Sázavou, které bylo na Policii ČR oznámeno dne 16. 11. 2012. 
Tato žena uvedeného dne ve večerních hodinách nešťastně spadla 
z balkonu domu v ul. Komenského, kdy byla z místa ihned po prvot-
ním ošetření odvezena se středně těžkými zraněními na traumato-
logickou ambulanci nemocnice v Havlíčkově Brodě s následným le-
teckým transportem do úrazové Fakultní nemocnice v Brně. V rám-
ci prověřování bylo policejním inspektorem zjištěno, že uvedená žena 
byla pod vlivem alkoholu a z balkonu spadla bez cizího zavinění, ne-
boť sama dobrovolně vylezla na římsu zábradlí balkonu, přičemž se jí 
dle jejího sdělení v důsledku vypitého alkoholu zamotala hlava a ona 
spadla z balkonu na zem.

ODCIZIL NEREZOVÝ ROŠT A ODNESL HO DO SBĚRU 
– z přečinu krádeže je podezřelý 23letý mladík z Ledečska, který 
v době od 20. 11. do 3. 12. 2012 vnikl na neoplocený pozemek rodin-
ného domu v obci Hněvkovice a zde bez vědomí majitele odcizil vol-
ně položený nerezový rošt, který následně zpeněžil ve sběrně kovové-
ho odpadu v Ledči nad Sázavou. Poškozenému majiteli tak způsobil 
škodu v celkové výši nejméně 1.000,-Kč.

Vzhledem k začátku roku 2013 bych touto cestou za Policii 
ČR v Ledči nad Sázavou popřál všem spoluobčanům hodně spo-
kojenosti, štěstí a zdraví v novém roce 2013. Zároveň je nutné 
poděkovat i všem spoluobčanům, kteří nejsou lhostejní ke své-
mu okolí a přispívají k odhalování a objasňování trestné čin-
nosti, neboť pro plnění základních úkolů a činnosti Policie ČR 
v rámci zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku je nejdůleži-
tější vzájemná spolupráce a důvěra našich spoluobčanů.

npor. Bc. Luboš PEJCHAR, 
zástupce vedoucího OOP Světlá n. Sáz.

Do příští sezóny 2013 chce ledečský hrad vstoupit s nově vybudovaným hygienickým zázemím (veřejnými toaletami pro ná-
vštěvníky), které bude vybudováno v prostorách bývalé konírny na horním nádvoří. 

Tento projekt byl zahájen začátkem roku 2012 vypracováním studie a projektové dokumentace. Investor akce je fi rma AQUA-
COMP HARD s.r.o., která si tuto akci vzala pod svou patronaci. V únoru 2012 požádala Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o fi -
nanční dotaci a ta jí byla přiznána ve výši 50 % z celkové částky 1 055 000,- Kč. Samotné zahájení realizace stavebních prací zapo-
čalo po ukončení turistické sezóny v říjnu téhož roku. Realizací této náročné adaptace byla oslovena fi rma zabývající se opravami 
historických objektů Archatt Památky spol. s r.o. z Třebíče, která má s obdobnými akcemi dlouholeté zkušenosti.

Návštěvníci hradu se mohou těšit na moderní toalety, které budou citlivě zasazeny do historicky zajímavého prostředí objektu 
bývalých koníren. Již při zpracování studie byl kladen velký důraz na propojení historického vzhledu a funkčnosti tohoto zaříze-
ní, veškeré návrhy byly podrobeny bedlivé kontrole pracovníků Národního památkového ústavu ČR a jejich připomínky jsou za-
pracovány do projektové dokumentace.

Je předčasné hodnotit výsledek akce, ale již v tuto dobu, kdy je z dosavadních prací patrný vzhled, můžeme konstatovat „oprav-
du pěkná a kvalitně odvedená práce“. 

Již teď se těšíme na novou turistickou sezónu a kolaudaci tohoto hygienického zázemí.
LŠ

Projekt byl pořízen za přispění prostředků 
státního rozpočtu České republiky z programu 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
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Obec se nachází 5 km severně od měs-
ta Ledeč nad Sázavou poblíž geografi cké-
ho středu České republiky. Je členěna na 
tři katastry – Horní Prosíčka, Dolní Prosíč-
ka a Nezdín. Průměrná nadmořská výška je 
518 m n. m. K 30. září 2012 zde žije 131 
obyvatel.

V 15. století se na území obce Prosíčka 
těžilo stříbro. První zpráva o obci je z roku 
1457. V roce 1854 došlo ke sloučení Hor-
ních a Dolních Prosíček (tehdy zde žilo 
skoro 200 obyvatel). V roce 1902 byl za-
ložen SDH, který funguje v obci dodnes. 

Mezi místní památky patří dřevěná zvo-
nička z roku 1859, kamenný pomník pad-
lým obyvatelům z 1. a 2. světové války 
a kamenný kříž na návsi. Pod vsí na Ole-
šenském potoce stojí Vodákův mlýn, kte-
rý se vždy nazýval po svém majiteli – tedy 
Franclův, Šotolův či Brodilův.

Součástí obce je osada Nezdín. Prv-
ní zprávy o tomto místě pocházejí z roku 
1363, jedná se o jediné sídlo s tímto názvem 
v celé ČR. V 17. století byl součástí ledeč-
ského panství a v letech 1646–1787 bylo 
území zničeno válkami a požáry, ke kon-
ci 17. st. zde probíhala těžba stříbra. V roce 
1900 zde byl založen SDH, který ale v sou-
časnosti již nefunguje samostatně – místní 
hasiči jsou součástí SDH Prosíčka. Ve 30. 
letech 20. st. byl Nezdín přidružen k obci 
Hradec. V letech 1928–1929 byla vystavě-
na kaple u Studánky v nezdínských lesích. 
Ve stejném období vzniklo Sdružení kato-
lické mládeže, divadelní představení se po-
řádala v místním pohostinství. Přístupová 

silnice s pevným povrchem pochází z roku 
1937. O rok později byla na návsi postave-
na nová zvonička, zvon byl bohužel zabrán 
pro válečné účely. V roce 1958 vzniklo JZD 
Nezdín, které se o 4 roky později sloučilo 
s JZD Prosíčka a následně v roce 1974 JZD 
Číhošť.

„U Studánky“ v Nezdíně se koná pra-
videlně pouť, vždy sedm týdnů po Veliko-
nocích. V červnu 1968 se pouti zúčastni-
lo více než 6000 lidí, dnešní návštěvnost 
je podstatně menší, pohybuje se okolo 300 
poutníků. Kromě pravidelné bohoslužby 
nechybí stánky s různým zbožím, občerst-
vení a nově také kolotoč. Kaple byla v po-
sledních letech průběžně opravena (výmě-
na oltáře, výmalba stropu). O údržbu se sta-
rají především místní občané. V roce 2004 
byla vybudována v okolí kaple křížová ces-
ta. V kapli se uskutečnily v roce 2010 křtiny 
a minulý rok zde proběhlo vysvěcení zvo-
nu do nově vybudované zvoničky na návsi. 

V letech 1990–1993 byl na návsi v Pro-
síčkách postaven kulturní dům. Dnes tento 
objekt slouží nejenom k posezení, ale také 
jako místo pro konání schůzí zastupitelů, 
SDH, kulturních představení a v neposled-
ní řadě zde probíhá i vítání občánků. V brz-
ké době v budově proběhne výměna oken 
z peněz získaných z dotací EU. 

Stejně jako v sousedních obcích je vel-
kým problémem vylidňování venkova. Pře-
devším pro mladé lidi je vidina „lepší“ prá-
ce a snazšího života ve městě lákavá. Pře-
sto se počet obyvatel za posledních 20 let 
příliš nemění a naopak mírně stoupá. Podíl 
mužů a žen je vyrovnaný, nejčetnější jmé-
na v obci jsou František a Josef, z příjme-
ní pak Lebeda (Lebedová), Píška (Píšková). 
Nejstaršímu občanovi je 85 let, nejmladší-
mu pak 1 rok. Více jak 15 % obyvatel je 
mladší 10-ti let. Za posledních 10 let bylo 
v obci vystavěno celkem 10 nových domů.

Vedení obce 

I. část

V listopadu loňského roku zahájila čin-
nost nová krajská rada složená ze zástup-
ců České strany sociálně demokratické, 
která na další čtyři roky získala důvěru vo-
ličů. V prosinci jsme zveřejnili „Progra-
mové prohlášení Rady Kraje Vysočina na 
roky 2012–2016“. V něm připomínáme, že 
jsme si vědomi složité ekonomické situa-
ce v ČR a vycházíme z realistických pohle-
dů na současnou situaci a postavení Kraje 
Vysočina. Naší snahou je pragmatické řeše-
ní problémů, přičemž chceme udržet maxi-
mální množství fungujících veřejných slu-
žeb - zdravotnictví, školství, sociální služ-
by, veřejnou dopravu, péči o krajinu, naklá-
dání s odpady a další. V tomto článku ne-
mám prostor na podrobnější exkurs do pro-
hlášení. Zájemci se s jeho kompletním zně-
ním mohou seznámit na krajských webo-
vých stránkách www.kr-vysocina.cz. Pod-
statné je, že tento souhrnný podklad odráží 

naši snahu o další trvalý kvalitní rozvoj 
Kraje Vysočina v úzké spolupráci všech, 
kteří o ni mají zájem.

První náročná prověrka schopností lidí 
z Vysočiny nás čeká už začátkem února, 
kdy se k nám do Nového Města na Mora-
vě sjedou desítky tisíc sportovních přízniv-
ců z celého světa, aby na vlastní kůži zaži-
li atmosféru mistrovství světa v biatlonu. Je 
to významná šance k propagaci našeho kra-
je. Nebude to snadné, očekávaná účast ná-
vštěvníků nemá v dějinách Vysočiny obdo-
by a dá zabrat všem občanům, nejen pří-
mo pořadatelům. Věřím však ve schopnos-
ti organizátorů ze Žďárska a Novoměstska. 
Jsem přesvědčen, že se zúročí jejich leti-
té mnohokrát prověřené zkušenosti. Důle-
žitým předpokladem pro takovou špičko-
vou akci světového významu byla skuteč-
nost, že dlouholetým společným úsilím za-
interesovaných bez ohledu na politickou 

příslušnost se povedlo úctyhodné dílo – už 
dnes i cizinci obdivovaný „Vysočina are-
ál“. Ten je všestranně využitelný pro vr-
cholné i mezinárodní akce nejen v biatlo-
nu nebo klasickém lyžování, ale pro další 
sportovní odvětví jako jsou závody cyklistů 
– bikerů, závody na kolečkových bruslích 
a další. A co je podstatné – široký prostor je 
zde pro rekreační sportovní aktivity občanů 
Vysočiny i turistické návštěvníky. To při-
spívá k rozvoji celého regionu, i proto are-
ál nese název „Vysočina areál“. Máme se 
na co těšit – v únoru i v dalších obdobích.

Pro nastávající rok 2013 bych rád po-
přál Vám všem, aby rozhodnutí, která v no-
vém roce uděláte, byla správná a spraved-
livá, aby Vás vedla k úspěchům a k vnitřní 
rovnováze, ať už se budou týkat čehokoliv. 
Za vedení Kraje Vysočina vám mohu slíbit, 
že se o to budeme rovněž upřímně snažit.

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

SLOVO HEJTMANA
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Pro příznivce motorismu vyhlásil počátkem roku 2012 ne-
stranný měsíčník automobilistů a motocyklistů soutěž o nejhez-
čí vůz ve státních službách. Podmínkou vybraných vozů byl 
rok výroby po roce 1945 a služba v rezortu ministerstva vnit-
ra nebo zdravotnictví. Hlasování probíhalo pouze prostřednic-
tvím internetu, kde z počtu 60 typů vozů tuzemské i zahranič-
ní výroby vybíralo své favority téměř deset tisíc soutěžících. 

Pro mě potěšující byl konečný výsledek, shodný s mým plat-
ným hlasem. I. místo Škoda 1201 – sanitní provedení, II. místo 
Volha 21 – SNB, III. místo Tatra 603 – Veřejná bezpečnost. Na 
snímku pořízeném v roce 1962 u garáží OÚNZ, v ulici 28. říj-
na v Ledči nad Sázavou, je se svou „Misskou“, řidič – pan Jo-
sef Zajíc z Ledče.

 –ph-

HORNINY A MINERÁLY LEDEČSKA

Malá jeskyňka a dutina zasypaná 
sedimenty se nalézá blízko viaduk-
tu u hradu. Nedaleko od tohoto mís-
ta, v zahradě proti kapličce v ulici Ko-
menského, je chodba (jeskyně?) při 
vstupu zazděná a zaplněná popelem. 
Trochu odbočím, ale nelze opomenou 
též úžasný, velký sklep (pro skladová-
ní masa) s malým jezírkem, o rozmě-
rech asi 8 x 4 x 3 m, nalézající se pod 
cestou z nábřeží k hradu.

Poslední z největších jeskyní na Le-
dečsku jsou „Čertovy díry“, ležící 1 km 
od obce Kožlí. Z původních sedmi vcho-
dů vybudováním vodního díla Švihov 
zůstaly nad hladinou pouze tři a z po-
vrchu otevřená 6 m hluboká propast ve 
střední části jeskyně (i přes svoji skrom-
nou hloubku zajímavá tím, že je jedinou 
propastí typu light hole v krystalických 
vápencích moldanubika). Po zatopení 
části jeskyně je přístupno asi 50 m, což 
představuje zhruba třetinu původní roz-
lohy jeskyně.

Pár menších krasových dutin – jesky-
ní, se také nachází ve starých vápenco-
vých lomech mezi obcemi Kožlí a Ka-
mennou Lhotou.

V okolí Zdeslavic v tělese mramorů se 
nachází jedna z největších krasových lo-
kalit ve středním Posázaví. Najdeme zde 

několik až 2 m hlubokých závrtů, lůmky, 
škrapová pole, dutiny, jeskyňky…

Poslední jeskyně ležící nedaleko Led-
če je v údolí Jestřebnického potoka, nad 
Podhradem, bohužel se zříceným vstup-
ním portálem. Blízko tohoto místa se 
také nalézá chodba jdoucí podél vlako-
vé trati, ale při úpravě přejezdu přes že-
lezniční trať u tunelu bylo místo výcho-
du zasypáno.

Podzemní vody ledečského krasu 
jsou rovněž oživeny, jak dokázaly nále-
zy v jeskyni „Šeptouchov“ – mléčně bílé 
barvy korýšků Buchanek a taktéž zbar-
vený slepý korýšek Blešivec z jeskyně 
„Na Hůrce“ patřící k vzácnému, u nás 
dosud nezjištěnému druhu.

Jeskyně patří k nejnehostinnějším 
místům na zemi. Celý rok je v nich tma 
a zima, někdy teplota po celý rok nepře-
kročí 0 °C. I přesto jsou tato místa krásná, 
mají svůj osobitý půvab a stojí za zhlédnu-
tí. Ilustrační foto V. Skála – Čertovy díry.

Ladislav Dlouhý

JESKYNĚ LEDEČSKÉHO KRASU – pokračování

Motoristická MISS 2012
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Tento ledečský ho-
tel s mnohaletou 
tradicí, prošel roz-
sáhlou rekonstruk-
cí, na kterou če-
kal dlouhých 16 let. 
Hotel Sázava je zno-
vu v centru spole-
čenského dění! Již 
dnes můžete na-
vš  vit restauraci a ochutnat naši výbornou kuchyni. Pro oslavy 
je zrekonstruován nekuřácký salónek (cca 25 osob) a velký ta-
neční sál s vlastním barem. 

Kontakt: Tel.: 777 943 616, www.hotelsazava.eu  
info@hotelsazava.eu

Rádi bychom Vás pozvali na tyto chystané akce:
15. 02. 2013 – RETROVIDEODISKOTÉKA 

s karaoke show, nejen pro nác  leté
16. 02. 2013 – ZABIJAČKOVÉ HODY na Sázavě

Těšíme se na Vaši návštěvu – Hotel Sázava

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD ZŠ 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

HOTEL SÁZAVA OPĚT OŽÍVÁ!

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2013–2014 ZŠ Ledeč nad Sáza-
vou se uskuteční 25. 1. a 26. 1. 2013 v budově školy v Komenského 
ulici (25. 1. v době od 14 do 17 hodin, 26. 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, Ostrov, Hradec, 
Horní Hradec, Kozlov, Olešná, Leština, Sychrov, Sačany, Kří-
že, Bělá, Jedlá, Dobrá Voda, Chřenovice, Trpišovice, Koňko-
vice, Rejčkov a přilehlé osady, Kouty, Bojiště, Veliká, Vilémo-
vice, Pavlov, Bohumilice, Sechov, Přemilovsko, Číhošť, Kyni-
ce, Hroznětín, Tunochody, Hlohov, Prosíčka, Nezdín a Kamen-
ná Lhota.

Do 1. ročníku Základní školy v Ledči nad Sázavou, okres Hav-
líčkův Brod může být přijat i žák z jiných než výše uvedených obcí.

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

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, kte-
rý 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 přija-
to k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li 
přiměřeně tělesně i duševně vyspělé 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 dru-
hé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, 
podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června do-
poručující 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 16.30 hodin. V činnosti ŠD je široká nabídka krouž-
ků. Všichni pedagogičtí pracovníci naší školy se už moc těší na 
nové žáky.

Mgr. Petra Vágnerová, ředitelka ZŠ

SOBECTVÍ A LÁSKA. Nedávno jsem 
vyslechl rozhovor dvou neznámých mužů. 
Nadávali na poměry, práci a počasí. Četl 
jsem si noviny a nevěnoval hovoru pozor-
nost. Až do chvíle, kdy mladší z mužů pro-
hlásil: „Mám ženu a dvě děti a mám je rád, 
ale kdybych je neměl, žilo by se mně líp.“ 
Muž nežertoval. Přidal výčet toho, co by 
bez rodiny mohl podniknout a co by si mohl 
dopřát. Ještě přidal větu o tom, že ani roz-
vod by mu nepomohl, majetek mají společ-
ný a musel by platit na děti. Třeba šlo jen 
o chvilkový rozmar, ale v zádech mě přece 
zamrazilo. Užít si a odejít do nicoty?

Ano, rodina opravdu stojí mnoho sil, pe-
něz a času. Toto všechno bychom si mohli 
nechat pro sebe. Zajistíme si tak štěstí? Jis-
tě ne. Sobectví by nás připravilo o hodnoty, 
jako jsou láska, domov, děti, které pro řadu 
z nás znamenají to podstatné. 

Ve víře je to také tak. Věřící člověk se 
má snažit dodržovat pravidla daná nábožen-
stvím, bojovat se slabostmi a milovat Boha 
a lidi. Zdánlivě nerentabilní činnost, která ale 
přináší naději na budoucnost a smysl života. 

V roce 2013 nám všem přeji hodně sil 
a odvahy k lásce a k překonávání vlastní-
ho sobectví. 
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
11. 1. a 8. 2. v 16.00 Spolčo na faře pro 

děti do dvanácti let (setkání dětí plné 
her a smíchu, program a dozor zajišťu-
je Společenství mladých) 

11. 1., 17. 1., 25. 1., 1. 2. a 8. 2. v 18.00 
Přednášky na faře (přednášející P. ThDr. 
Jan Bárta) 

13. 1. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti (pro-
bíhá měsíčně v útulném prostředí fary, 
účastní se nejen děti, ale i jejich rodiče. 
Děti si zazpívají při kytaře a vyslechnou 
krátkou promluvu. Po promluvě se při-
pojí k bohoslužbě probíhající v kostele. 
Organizuje Mgr. Jana Sklenářová).

15. 1. v 18.00 Biblická hodina (ve farní spole-
čenské místnosti, vede P. ThDr. Jan Bárta)

17. 1. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů 
za děti (setkání na faře)

20. 1. v 17.00 Mše svatá s kytarovým dopro-
vodem (Hraje skupina Naděje)

Podrobnější seznam akcí naleznete na: 
www.ledecns.farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI 
30. 1. sv. Martina (původem voják, který se 

po zjevení Krista stal knězem a zasvětil 
život službě nejchudším) 

31. 1. si připomínáme světce Dona Bos-
ca, kněze, který celý svůj život obětoval 
dětem, o které nikdo nestál. Dětem bez 
domova dokázal nabízet životní jistoty 
a naději, že i ony mají své místo na světě. 

2. 2. slavíme svátek Hromnic, Uvedení Páně 
do chrámu. Dříve tímto dnem končil čas 
Vánoc. Připomínáme si událost ze ži-
vota Ježíše, kdy ho rodiče po čtyřice-
ti dnech od narození přinesli do jeru-
zalémského chrámu, aby ho symbolic-
ky odevzdali Bohu. Dnes je tento svá-
tek spojený se svěcením svíček. Svíčka 
nám představuje dar světla, který jsme 
obdrželi.

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

VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU
Od 1. prosince 2012 je nově otevřen 

VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU v areálu JPU technik, 
Koželská 1262, Ledeč nad Sázavou. 
Provoz: PO – PÁ 7,00 – 15,30 hod.

Sobotní výkup dohodou, 
kontakt na telefon: 606 959 723
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ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA
Vážení spoluobčané, 

prosincovým usnesením Zastupitelstva města Ledeč 
nad Sázavou bylo rozhodnuto, že v termínu prezident-
ských voleb 2013 uspořádáme anketu, v níž budete mít 
možnost se vyjádřit k rozsahu ledečské památkové zóny, 
tedy i k její možné revizi. Tato zóna, která vznikla před 
téměř deseti lety vcelku záhadným způsobem, omezuje 
vlastníky těch nemovitostí, kteří mají tu smůlu a v památ-
kové zóně bydlí. Je třeba, aby se příslušné orgány státní 
správy zamyslely nad nesmyslným rozsahem této zóny 
a jejími hranicemi. Jen změnou bude možné zajistit, aby 
v takto vymezeném prostoru nebyly novostavby z kon-
ce osmdesátých let 20. století (příkladně ulice Pod Skal-
kou). Dále aby hranice zóny nevedla polovinou Haškovy 
ulice a tytéž domy na straně jedné už zónou „zasaženy“ 

byly a domy na druhé straně  ulice už v zóně nebyly. Ne-
chceme jakýmkoliv způsobem pošlapávat a popírat kul-
turní tradice našeho krásného města, ale pravidla ochrany 
památek musí být nastavena jednoznačně a transparent-
ně. Hlavně tak, aby chránila skutečné památky a zamezi-
la svévoli úředníků šikanovat vlastníky obyčejných a pa-
mátkově naprosto neutrálních budov. 

Výsledky této ankety nám poslouží jako podklad k jed-
nání s ministerstvem kultury a Národním památkovým 
ústavem. Chceme totiž zabránit opakování situace sta-
ré dva roky, kdy ministerstvo kultury předalo náš podnět 
k revizi památkové zóny v Ledči n. S. Národnímu památ-
kovému ústavu a tentýž ústav nám dnes ofi ciálně sdělu-
je, že žádný podnět k revizi památkové zóny nedostal …

Petr Vaněk, starosta Ledče nad Sázavou
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STUDENTSKÉ PREZIDENTSKÉ VOLBY VE ŠKOLE

BESEDA O STÁŽI V OSN

Studentské volby v České republice pořádá společnost 
Člověk v tísni jako součást vzdělávacího programu Jeden 
svět na školách. První studentské volby proběhly již před 
dvěma lety, několik týdnů před volbami do Poslanecké sně-
movny, s cílem prakticky přiblížit studentům středních škol 
základní demokratické principy a platný volební systém 
v České republice.

Letos se díky přímé volbě prezidenta v lednu 2013 kona-
ly ve dnech 11. a 12. prosince Studentské prezidentské vol-
by, do kterých se zapojila i naše škola Gymnázium, SOŠ  
a VOŠ. Na volby dohlížela tříčlenná studentská komise za 
pomoci jednoho pedagoga a volit mohl každý student, který 
dosáhl patnácti let. U nás to tedy byli studenti vyššího gym-
názia a všichni studenti SOŠ. Na gymnáziu se voleb zúčast-
nilo 73,6 % studentů a nejvíce jich bylo ze tříd 3.B, Septimy 
a Oktávy. Na SOŠ byla účast studentů poněkud slabší, a to 
pouze 17,4 %. Za celou školu se do voleb zapojilo 45,5 % 
voličů. Studenti vybírali z osmi ofi ciálně potvrzených kan-
didátů. Na naší škole jednoznačně vyhrál Vladimír Franz 
s počtem 53 hlasů, druhý byl Karel Schwarzenberg s 21 hla-
sy a třetí Jan Fischer s 20 hlasy. 

V celé České republice byla účast opravdu hojná. Voleb se 
zúčastnilo 172 gymnázií, 233 středních odborných škol a 36 
učilišť. Největší počet hlasů získal Vladimír Franz (25 010) 
hlasů, druhý v pořadí skončil Jan Fischer (11 938) a třetí Ka-
rel Schwarzenberg (8 990).

Jméno kandidáta Počet hlasů
Dienstbier Jiří 6
Fischer Jan 20
Fischerová Táňa 1
Franz Vladimír 53
Roithová Zuzana 3
Schwarzenberg Karel 21
Sobotka Přemysl 5

Zeman Miloš 10

Neplatné hlasy 5
Celkový počet hlasů 124

Za volební komisi Nicole Cicvárková, Veronika Pechová 
a Petra Machálková

Slova povzbuzují, příklady táhnou – 
tvrdili již staří Římané. Oba aspekty to-
hoto tvrzení se podařilo spojit na besedě 
s Denisou Budilovou, která se na ledeč-
ském gymnáziu uskutečnila 7. prosince 
2012. Denisa Budilová, nyní studentka 
posledního ročníku práv na Karlově uni-
verzitě, je bývalou absolventkou našeho 
gymnázia a se současnými studenty se na 
besedě podělila o zkušenosti, které zís-
kala jako stážistka na zastoupení České 
republiky při Organizaci spojených ná-
rodů v New Yorku.

Na stáži strávila tři měsíce a pozna-
la práci diplomatů ve Výboru pro lidská 
práva OSN. Studentům gymnázia tedy 
představila nejen běžnou agendu výbo-
ru, ale i zajímavé podrobnosti ze zákuli-
sí, denní program stážistky i vlastní po-
střehy ze života New Yorku.

V závěru pak povzbudila studenty 
k tomu, aby využívali nejrůznější mož-
nosti, jak by mohli získat zkušenosti 
z oborů, které je zajímají. Zdůraznila, že 
ledečské gymnázium poskytne studen-
tům velmi dobrý start pro vysokou ško-
lu, ale absolventů gymnázií i vysokých 
škol je mnoho a zajímavých pracovních 
příležitostí méně. Kdo chce tedy uspět 
podle vlastních představ, měl by vyhle-
dávat i nepovinné školní či mimoškolní 
aktivity, příležitosti pro zapojení do nej-
různějších projektů ve škole i ve svém 
okolí a za nějaký čas může získávat zku-
šenosti i v New Yorku, Bruselu, Štras-
burku, Ženevě …

Děkujeme Denise Budilové nejen za 
zajímavé informace o stáži, ale přede-
vším za motivaci a povzbuzení pro naše 
studenty i učitele.

Lenka Trtíková
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MISTR REPUBLIKY VE STOLNÍM TENISU 
JE Z LEDČE NAD SÁZAVOU

VIVAT TANGO!

VÝSTAVA DOMOVA HÁJ 
V LEDČI NAD SÁZAVOU

HRÁTKY S POČÍTAČEM 
A ROBOTEM PRO ŽÁKY ZŠ

Ve dnech 13.–14. listopadu 2012 se v Hradci Králové uskutečnilo jubilejní 20. Mistrovství 
České republiky ve stolním tenisu pro mentálně postižené hráče. Na toto mistrovství se z kraj-
ského kola probojoval i člen oddílu stolního tenisu TJ SOKOL Ledeč nad Sázavou ARTIN TO-
RÁK, který zde vybojoval zlatou medaili v kategorii mužů. Jedná se o obrovský úspěch toho-
to hráče, ale i oddílu stolního tenisu TJ Sokol Ledeč n. ., kde Martin pravidelně trénuje. Po po-
čátečních potížích, kdy v základní skupině měl s postupem částečné problémy, se postupně ro-
zehrál k vynikajícímu výkonu, když od čtvrtfi nále až po fi nále vyhrál své zápasy poměrem setů 
3 : 0, takže titul mistra republiky této kategorie je ve správných rukách.

 Stanislav Šilhan, starosta TJ Sokol Ledeč nad Sázavou

Od září probíhá na střední odborné škole zájmový kroužek pro žáky 8. a 9. tříd základní ško-
ly Hrátky s počítačem a robotem. Zájmový kroužek je jednou z aktivit v rámci projektu „Imple-
mentace řízení strojů do výuky technických předmětů na SOŠ Ledeč nad Sázavou“, který je fi -
nancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 

Kroužek probíhá dvě středy v měsíci. Jedna část je věnována práci s robotickými stavebnice-
mi a vede ji Ing. Jaroslav Adamus. V kroužku se seznámili žáci s roboty, jejich vznikem a roz-
dělením. Sami si sestavili robota brouka a robotické rameno. Překvapilo nás, jak si samostatně 
a zručně poradili se všemi šroubky, kontakty i návodem v anglickém jazyce. Na poslední středu 
v letošním roce byly připraveny pro žáky soutěže, při nichž prokazovali svoje schopnosti ovládat 
roboty brouky. Pro všechny soutěžící jsme připravili malé dárky v podobě propagačních předmě-
tů. Ve druhém pololetí budou žáci sestavovat jednoduché programy pro robotická ramena, mode-
ly automobilů na sluneční a vodní pohon. Vyzkouší si připravit jednoduché programy pro CNC 
programovací stroje.  

Druhá část je věnována práci s digitální fotografi í a videem. Žáci pracují s digitálními foto-
grafi emi v programu GIMP pod vedením lektorky Ing. Jany Flekalové. Žáci upravovali obráz-
ky vkládáním textů do fotografi í, vytvářeli ozdobné okraje, převáděli fotografi e do černobílé po-
doby. Zvládli plošné úpravy fotografi í a běžnou úpravu snímků (např. jas, korekce červených 
očí, výřezy, ztmavení, zesvětlování, změny velikostí a korekce fotografi í). Práce budou ve dru-
hém pololetí pokračovat vytvářením koláží z fotografi í, fotomontáží a úpravou digitálního videa.

Vlasta Rýdlová

Tango, to znamená zpívat a tančit, smát 
se i plakat, milovat i zemřít… 

Interpreti domácího i mezinárodního vě-
hlasu Ladislav Horák (akordeon) a Petr 
Nouzovský (violoncello) vystoupí na kon-
certě v Ledči nad Sázavou s lákavým reper-
toárem, jehož tématem je tango. 

Petr Nouzovský, absolvent konzervato-
ře a hudební fakulty AMU v Praze, dráž-
ďanské Vysoké hudební školy a Králov-
ské konzervatoře v Madridu, zaznamená-
vá mezinárodní úspěchy, např. na festiva-
lu Pražské jaro a na renomované soutěži 
„New Master on Tour“, či na různých só-
lových koncertech v mnoha zemích světa. 
Ladislav Horák studoval na Pražské kon-
zervatoři, kterou od roku 2005 jako zástup-
ce ředitele sám řídí a je absolventem Zápa-
dočeské univerzity v Plzni. Je stejně jako 
jeho kolega nositelem řady národních i me-
zinárodních ocenění. Oba jsou vyhledáva-
nými hráči u nás i v zahraničí. 

Violoncello a akordeon – jistě ne spo-
jení, které slyšíme každý den, přijďte si 
poslechnout, jaké zvukové bohatství je 
v těchto nástrojích ukryto. 

Na koncertě vystoupí také Petr Ha-
vel, absolvent ZUŠ Ledeč, nyní posluchač 
Pražské konzervatoře – žák prof. Horáka. 

Koncert, který  pořádá ZUŠ Ledeč nad 
Sázavou ve spolupráci s Fórem mladých, se 
koná v sále gymnázia 23. ledna v 18 hodin. 

13. a 14. prosince proběhla v budově 
bývalé radnice prodejní výstava výrob-
ků uživatelů Domova Háj. Návštěvní-
ci nejvíce ocenili keramické hrnky, zví-
řátka, svícny a med. Velmi nás potěšila 
návštěva dětí ze ZŠ Komenského a Ha-
brecká. Děkujeme panu starostovi Vaň-
kovi za zapůjčení místnosti.

Mgr. Miroslav Sklenář, ředitel 
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ZEMŘEL PAN JAN HÁLEK
Těsně před nejkrásnějšími svátky v roce – Vánocemi – byla veřejnosti oznámena smutná zpráva. 

Ve věku 68 let zemřel 
pan JAN HÁLEK z Ledče nad Sázavou. 
Pan Hálek se, jako kandidát ODS v Ledči 

n. S., stal v listopadu 1994 druhým svobod-
ně zvoleným starostou města po listopado-

vých událostech roku 1989. Svůj silný man-
dát udržel po celé volební období, tedy až do 
konce roku 1998. Pan Jan Hálek vždy pev-
ně držel své zásady a postoje, což se výraz-

ně projevilo zejména hned v revolučním kvasu osmdesátéhodevá-
tého roku a konečně i v jeho postavení prvního muže na ledečské 

radnici. V posledních letech se věnoval hlavně kněžské činnos-
ti v Církvi československé husitské a s ní spojené práci v Husově 

sboru v Ledči n. S. Čest jeho památce!

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům, známým a kamarádům, kteří se dne 27. 
prosince 2012 přišli rozloučit s panem Janem Hálkem z Ledče nad 
Sázavou. Rádi bychom poděkovali panu starostovi Ledče nad Sá-

zavou Mgr. Petru Vaňkovi za osobní účast na rozloučení.
Všem děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. 

Zarmoucená rodina  

Dne 10. ledna letošního roku uplynulo už 
deset smutných let, kdy nás navždy opustil 

pan OLDŘICH KVÁŠ z Kožlí 
– učitel v. v. Kdo jste ho znali 
a měli rádi, vzpomeňte s námi.

S láskou a úctou – rodina a ostatní příbuzní

Měsíčník LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ. Vydavatel: Město Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč n. S., IČ 00267759. Místo vydání: Ledeč n. S. 
Řídí redakční rada, šéfredaktor – Otakar Kubát. Adresa redakce: Město Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon 569 729 
511, fax 569 726 684, e-mail: otakar.kubat@ledecns.cz, registrační značka MK ČR E 15156. Objednávky předplatného v Informačním centru Ledeč n. S. Ná-
zory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele, redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů, které se přijí-
mají do 25. každého měsíce. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o.

TRADIČNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ NA ŠTĚPÁNA

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 21. ledna 2013 se dožívá krásných devadesátin 
náš tatínek, dědeček a pradědeček

 – pan JOSEF MORAVEC z Ledče nad Sázavou. Za 
celou naši rodinu mu děkujeme za jeho práci, pomoc 

a cenné rady. Přejeme mu hlavně hodně zdraví do dal-
ších let a dobré pohody v kruhu rodiny.

Milý tatínku a dědečku, máme tě moc rádi a vážíme si 
každého dne, kdy jsme pospolu.

Tvoje děti, vnoučata a pravnoučata

VZPOMÍNKA

Turnaje se téměř pravidelně účastní: Svět-
lá, Okrouhlice, H. Brod, Zruč, Chvaletice 
a Ledeč, za kterou hrál pouze jeden „Lede-
čák“ – Jan Čáp. Ostatní hráči se sjeli z růz-
ných koutů ČR (viz foto)

K vidění byla kvalitní utkání, neboť tu hráli 
hráči ligových soutěží. Po šesti hodinách byl 
znám celkový vítěz 47. ročníku Vánočního 
turnaje, a to družstvo Ledče, které si bez vět-
ších problémů poradilo ve všech zápasech. 2. 
Brod, 3. Okrouhlice, poslední Světlá.

Sestava vítězů: zleva stojící: Lukáš Pudil 
(hráč Slavie Hradec Králové), Zdeněk Mandl, 
Radim Hanuš (hráč Nymburku), Jan Čáp (hráč 
Slavie Hradec Králové). 

Zleva klečící: Jan Bajer (hráč České Lípy), 
Zbyněk Parkán (hráč MFF Praha)

Ladislav Lžičař – Lžičař & Partner

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉ 
DRAŽBĚ

RD + pozemky (orná půda) 
v obci Kožlí. 

Předmětem veřejné nedobrovolné dražby je následující soubor nemovitostí:
Budova č.p. 6 (rodinný dům) na stavební parcele číslo 47, stavební parcela 

číslo 47, pozemková parcela číslo 227/2, pozemková parcela číslo 1487/16, 
pozemek ve zjednodušené evidenci (PK) č. 227, pozemek ve zjednodušené 

evidenci (PK) č. 228, vše zapsáno na LV č. 552 pro obec a k.ú. Kožlí. 

Dražba proběhne dne: 29. ledna 2013 ve 14 hod.
v prostorách advokátní kanceláře JUDr. Ivany Velíškové, na adrese Antonína 

Dvořáka č.p. 287, 511 01 Turnov.
Nejnižší podání 1.100.000,-Kč

Odhadní cena 1.200 000,-Kč, min. příhoz 10.000,-Kč. 

Bližší informace spolu s dražební vyhláškou získáte na: www.drazbyorg.cz 
nebo tel.: 495 436 288

ANGLICKY
NENÁROČNĚ A HRAVĚ

Již od útlého věku dítěte až po do-
spělé vás seznámíme se zajímavou 
metodou výuky ANGLIČTINY. Kdo se 
chce tomuto jazyku věnovat, bude 
spokojen. Důraz se především kla-
de na porozumění a schopnost kon-
verzace před tím, než se začnete za-
bývat gramatikou. Rádi vás uvítáme 

v novém roce 2013.
Kontakt na telefon: 774 038 293

PRODÁM
Dřevoobráběcí stroje domácí výroby 
(pila rámová, cirkulárka malá) s mo-

tory 380 V, levně.

KOUPÍM
Garáž v Ledči nad Sázavou. 

Kontakt na telefon: 605 871 665.


