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ZPRÁVY Z RADNICE 
(upraveno pro potřeby zpravodaje)

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou

konaného dne 18. prosince 2013
ZM schvaluje:
–	 uzavření	 dodatku	 č.	 1	 ke	 smlouvě	 o	 dílo	 č.	 88/2013	 ze	 dne	
29.10.2013	–	na	stavbu	„Cyklostezka	Ledeč	nad	Sázavou“	se	
společností	 Lubomír	Dvořák,	 stavební	 divize,	Mírová	 3336,	
Havlíčkův	Brod	 a	 pověřuje	 starostu	města	 podpisem	 tohoto	
dodatku.

–	 uzavření	 dodatku	 č.	 2	 ke	 smlouvě	 o	 dílo	 č.	 88/2013	 ze	 dne	
29.10.2013	 –	 navýšení	 ceny	 o	 160.774,40	Kč	 včetně	 DPH	
na	 stavbu	 „Cyklostezka	 Ledeč	 nad	 Sázavou“	 se	 společností	
Lubomír	 Dvořák,	 stavební	 divize,	 Mírová	 3336,	 Havlíčkův	
Brod	a	pověřuje	starostu	města	podpisem	tohoto	dodatku.

–	 přijetí	peněžního	daru	pro	Základní	školu	Ledeč	nad	Sázavou	
ve	výši	5.000,-	Kč	a	pověřuje	starostu	města	Mgr.	Petra	Vaňka	
podpisem	smlouvy.

–	 přijetí	dotace	z	Kraje	Vysočina	na	ZŠ	ve	výši	1.051.101,60	Kč.
–	 přijetí	 dotace	 z	 Kraje	 Vysočina	 na	 akceschopnost	 jednotky	
SDH	ve	výši	106.120,--	Kč.

–	 přijetí	dotace	z	SFDI	na	akci	“Cyklostezka	Ledeč	nad	Sáza-
vou“	 a	 pověřuje	 starostu	města	Mgr.	 Petra	Vaňka	 podpisem	
smlouvy.

–	 navýšení	finančních	prostředků	ve	výši	5.000,-	Kč	radě	města	
pro	poskytování	peněžních	darů	a	dotací	v	rámci	kompetencí	
určených	§	85	zákona	o	obcích	z	rozpočtu	na	rok	2013.

–	 navýšení	příspěvku	z	rozpočtu	města	Ledeč	nad	Sázavou	pří-
spěvkové	organizaci	ZŠ	Ledeč	o	1.051.101,60	Kč.	

–	 poskytnutí	dotace	z	rozpočtu	roku	2013	z	prostředků	vyčleně-
ných	ZM	–	TJ	Sokol	Ledeč	„Energie	(el.energie,	plyn,	voda)“	
ve	výši	40.000,-	Kč.

–	 přijetí	dotace	z	kraje	Vysočina	na	výkon	státní	správy	v	roce	
2014	v	částce	4.419.900,-	Kč.

–	 poskytnutí	 příspěvku	 z	 rozpočtu	 města	 Ledeč	 nad	 Sázavou	
příspěvkové	 organizaci	 Základní	 škola	 Ledeč	 nad	 Sázavou	
ve	výši	5.040.000,-	Kč	na	rok	2014.

–	 poskytnutí	 příspěvku	 z	 rozpočtu	 města	 Ledeč	 nad	 Sázavou	
příspěvkové	 organizaci	 Mateřská	 škola	 Ledeč	 nad	 Sázavou	
ve	výši	1.740.000,-	Kč	na	rok	2014.

–	 poskytnutí	 příspěvku	 z	 rozpočtu	 města	 Ledeč	 nad	 Sázavou	
příspěvkové	organizaci	Středisko	volného	času	Ledeč	nad	Sá-
zavou	ve	výši	480.000,-	Kč	na	rok	2014.

–	 směnu	části	pozemku	parc.	č.	poz.	2215/107		v	k.	ú.	Ledeč	n.	
S.	ve	vlastnictví	Města	Ledeč	nad	Sázavou	za	část	pozemku	
parc.	č.	poz.	2215/110	v	k.	ú.	Ledeč	n.	S.	ve	vlastnictví	Kraje	
Vysočina	a	pověřuje	starostu	města	Mgr.	Petra	Vaňka	podpi-
sem	smlouvy.	

–	 vyvěšení	záměru	prodeje	pozemku	parc.	č.	2856		v	k.	ú.	Ledeč	
n.	S.	o	výměře	40	m²		a	pozemku	parc.	č.	st.	390/2		o	výměře	
19	m²	v	k.	ú.	Ledeč	nad	Sázavou.

–	 provedení	 opěrné	 zdi	 na	 pozemku	 parc.č.	 1685/1	 v	 délce	
2	m	v	k.	ú.	Ledeč	n.	S..

–	 smlouvu	o	zřízení	věcného	břemene	s	právem	chůze	a	 jízdy	
na	pozemku	parc.č.	1685/1	v	rozsahu	cca	40	m2	v	k.	ú.	Ledeč	
n.	S.	s	 tím,	že	žadatel	zajistí	geometrické	zaměření,	předloží	
návrh	smlouvy	ke	schválení,	včetně	uvedení	poplatku	za	zří-
zení	věcného	břemene	(podle	pravidel	MěÚ	je	cena	40,-	Kč/
m2+DPH)	a	uhradí	poplatek	za	vklad	do	KN.

–	 dohodu	 o	 zrušení	 předkupního	 práva	 na	 pozemek	 parc.č.	
906/36	 s	 manželi	 M.	 a	 Z.	 F.,	 bytem	 Lety	 u	 Dobřichovic	
a	pověřuje	starostu	města	Mgr.	Petra	Vaňka	podpisem	do-
hody.

–	 prodej	části	pozemku	parc.	č.	poz.	865	–	trvalý	travní	porost	
o	ploše	cca	60	m2		v	kat.	území	Ledeč	nad	Sázavou	za	cenu	
30,-	Kč/m2	manželům	J.	a	V.	K.,	bytem	Praha	10	s	tím,	že	uhra-
dí	½	 geometrického	 zaměření	 a	 poplatek	 za	 návrh	 na	 vklad	
a	pověřuje	starostu	města	podpisem	smlouvy.

–	 prodej	části	pozemku	parc.	č.	poz.	865	–	trvalý	travní	porost	
o	ploše	cca	170	m2		v	kat.	území	Ledeč	za	cenu	30,-	Kč/m2	
MUDr	J.	 J.,	bytem	Praha	3	s	 tím,	že	uhradí	½	geometrické-
ho	zaměření	a	poplatek	za	návrh	na	vklad	a	pověřuje	starostu	
města	podpisem	smlouvy.

–	 aby	se	trhy	na	nám.	v	Ledči	konaly	pouze	1x	za	měsíc	vždy	
v	prvním	týdnu	v	měsíci.

ZM neschvaluje:
–	 žádost	společnosti	POHODA	a.	s.,	Smetanova	173/2,	Č.	Těšín,	
o	odprodej	vhodného	objektu	ke	zřízení	a	provozování	domo-
va	pro	seniory	a	domova	se	zvláštním	režimem	za	cenu	1,-	Kč.

–	 uzavření	dohody	na	splátkový	kalendář	k	úhradě	dlužného	ná-
jmu	a	 služeb	v	nebytových	prostorách	–	 „Kadeřnictví	 Jana“	
–	Habrecká	450	–	poliklinika.

–	 uspořádání	ankety	za	účelem	zjištění	názoru	občanů	na	konání	
trhů	na	Husově	náměstí.

USNESENÍ
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou

konané dne 30. prosince 2013
RM schvaluje:
–	 termíny	zasedání	zastupitelstva	města	v	1.	čtvrtletí	roku	2014,	
a	to:	20.1.	a	24.3.

–	 smlouvy	o	poskytnutí	licence	sw	PROe.biz	PARK	se	společ-
ností	NAR	marketing	s.r.o.	a	pověřuje	starostu	města	Mgr.	Pet-
ra	Vaňka	podpisem	této	smlouvy.

ZubNí PohotoVost LEDEN 2014
Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.

elnax s.r.o
prodej elektromateriálu pro průmyslové  

a bytové instalace.
rozvaděče,	komponenty	průmyslové	automatizace,

jistící	a	spínací	přístroje,	kabely,	vodiče,	kabelové	úložné	
systémy,	prvky	pro	hromosvody,	kompletační	přístroje	pro	

bytové	instalace,	světelné	zdroje	klasické,	 
úsporné,	LED.

Od prosince je sortiment rozšířen o včelařské potřeby 
a včelí produkty.

Najdete nás ve Včelařském domě, Havlíčkova 157, 
Ledeč n. S.

Kontakt: tel.: 777 999 482,  
elnax@seznam.cz, www.elnax.cz

11.	–	12.	1 MUDr.	Staňková	Milena,	 
Dobrovského	2023,	H.	B.	 Tel.:	569	426	108

18.	–	19.	1 MUDr.	Stratilová	Marie,	 
Havlíčkova	848,	Chotěboř Tel.:	569	623	880

25.	–	26.	1 MUDr.	Palánová	Helena,	 
Humpolecká	244	H.	B. Tel.:	569	426	103

1.	–	2.	2. MUDr.	Kotrbová	Věra,	 
Dobrovského	2023,	H.	B. Tel.:	569	422	741

8.	–	9.	2. MUDr.	Teclová	Andrea,	 
Dobrovského	2023,	H.	B. Tel.:	569	426	109
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stAtIstIKA obYVAtEL LEDČE N. s.
K 1. LEDNu 2014

z toho 2 608 mužů a 2 661 žen

Počet obyvatel podle části obce:
Ledeč	nad	Sázavou	 4334	 2135	muži	 2199	ženy
Horní	Ledeč			 545			 	282	muži	 		263	ženy
Habrek	 		170	 			85	muži	 			85	ženy
Obrvaň	 				91	 			45	muži	 			46	ženy
Souboř	 				45	 			25	muži	 			20	ženy
Sychrov	 						2	 					1	muži	 					1	ženy
Vrbka	 				82	 			35	muži	 			47	ženy

Průměrný věk: 	 45	let
Nejstarší občan:		 97	let
Nejstarší občanka:	 99	let
Nejčastější jména:	 Marie	–	298	 	 Jiří	–	206	 	 Josef	–	182
	 	 	 Jaroslav	–	162	 	 Jana	–	167	 	 Jan	–	142

Nejčastější příjmení:	 Janák	–	Janáková		 	 55
	 	 	 Novák	–	Nováková	 	 55
	 	 	 Prchal	–	Prchalová		 	 42
	 	 	 Doležal	–	Doležalová	 	 40	 	 	
	 	 	 Rajdl	–	Rajdlová	 	 	 40
	 	 	 Krajíček	–	Krajíčková	 	 38
Počet sňatků: 	 35
Počet úmrtí:	 	 56
Počet narození:	 	 33	 z	toho:	 chlapců	–	18,	dívek	–	15
Příště	věková	struktura	obyvatel	Ledče	n.	S.	v	roce	2014	+	graf.

Pro potřeby zpravodaje zpracoval Ing. M. Ptáčník.

Počet obyvatel k 1. 1. 2014: 5 269 obyvatel,

Žáci	naší	školy	mají	jedinečnou	příležitost	vyzkoušet	si	
podnikání	a	činnosti	spojené	s	prací	ve	firmách	na	nečisto.	
V	 rámci	 předmětu	 Podnikatelské	 činnosti	 (vyučovaného	
ve	3.	ročníku	oboru	Informační	technologie	a	ve	2.	roční-
ku	Vyšší	odborné	školy)	mají	za	úkol	během	školního	roku	
založit	společnost	(většinou	formou	s.r.o.),	provést	veškeré	
úkony,	které	souvisí	nejen	se	založením,	ale	i	se	samotným	
chodem	podniku,	a	začít	obchodovat	s	ostatními	fiktivními	
firmami.
Žáci	komunikují	s	fiktivními	úřady	pracujícími	na	stej-

ných	principech	jako	úřady	oficiální	(finanční	úřad,	rejst-
říkový	soud,	správa	sociálního	zabezpečení,	zdravotní	po-
jišťovna).	Vyzkouší	si	tedy	sestavení	společenské	smlouvy	
a	zápis	do	obchodního	 rejstříku,	vyplnění	 různých	origi-
nálních	 formulářů,	 jejich	 předkládání	 fiktivním	 úřadům	
(např.	Přihláška	k	DPH,	Přihláška	a	evidenční	list	zaměst-
navatele	aj.),	platbu	daní,	zdravotního	a	sociálního	pojiš-
tění	a	podobně.
Během	práce	fiktivní	firmy	musí	„zaměstnanci“	spo-

lečnosti	navrhnout,	v	jaké	oblasti	budou	podnikat,	čímž	
se	 setkají	 i	 se	 sestavením	 nabídky	 pro	 potenciální	 zá-
kazníky	 (tvorba	 katalogu,	 ceníku,	 reklamních	 letáků,	
znalost	nabízených	produktů).

Protože	k	chodu	podniku	patří	rovněž	vystavování	účet-
ních	dokladů	a	vedení	účetnictví,	procvičí	se	žáci	i	v	této	
oblasti.	Nedílnou	součástí	 je	 i	sepsání	pracovních	smluv,	
ukončení	pracovních	poměrů	a	výpočet	mezd.
V	celé	České	republice	existuje	365	fiktivních	firem.	K	je-

jich	setkání	dochází	na	různých	veletrzích,	kde	nabízejí	své	
služby	a	výrobky	a	předávají	 si	 zkušenosti.	Tento	 způsob	
poznávání	podnikání	ale	nefunguje	pouze	v	ČR.	Do	celé-
ho	systému	jsou	zapojeny	i	školy	jiných	států	(Slovensko,	
Rusko,	Itálie,	Nizozemí,	Rakousko	aj.),	tudíž	si	žáci	mohou	
vyzkoušet	i	komunikaci	v	cizích	jazycích.	Vyvrcholením	to-
hoto	mezinárodního	obchodu	je	Mezinárodní	veletrh	fiktiv-
ních	firem	každoročně	pořádaný	v	březnu	v	Praze.	Naši	žáci	
a	studenti	se	ho	pravidelně	účastní.
Ve	škole	v	současné	době	fungují	3	fiktivní	firmy,	a	to	

Bydlení	 je	hra	 (zabývá	 se	prodejem	nábytku	a	bytových	
doplňků),	Enjoy	this	moment	(cateringové	služby	a	nabíd-
ka	kulinářských	zážitků)	a	Down	(prodej	mobilních	tele-
fonů).
Věříme,	 že	 zkušenosti	 nabyté	 během	 výuky	 přispějí	

k	 širšímu	 uplatnění	 žáků	 po	 dokončení	 studia	 a	 k	 jejich	
rychlejší	adaptaci	na	pracovní	podmínky.

Ing. Jana Flekalová

sVĚt FIKtIVNíCh FIREM
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KALEIDosKoP

Zřejmě už těch vánočních radovánek máte dost, ale bylo by nespravedlivé nevrátit se k mikulášské nadílce na hradě. Monstrakce, 
pořádaná Střediskem volného času v Ledči, svedla všechny Mikuláše a jejich vznešený i méně vznešený (čertovský) doprovod právě 
sem, takže téměř všechny tradiční skupinky z města zmizely. Důležité bylo, že se děti vydováděly a na každého se dostala i nějaká ta 
sladkost z rukou štědrého „starého“ pána. Aby byl efekt zesílen, na závěr rozzářil oblohu ohňostroj. (Sladkovský)

Jak jsme slíbili v listopadovém zpravodaji, vracíme se kopuli na gymnáziu. Přivezli ji nablýskanou a opravenou. Pan školník 
Kopecký nám dal echo a mohli jsme tak obdivovat, kterak se kopule stěhuje tam, kde jí to nejvíc sluší – tedy na střechu budovy 
gymnázia. Škoda jen, že při „letu“ blyštivé polokoule nebylo lepší počasí, ale ono si ji sluníčko najde a to bude potom pokoukání, 
až budou oči přecházet.

Zatímco auta zamořují Ledeč a jsme svědky často i bizarního parkování v centru města i v jeho okrajových částech – zejména 
na sídlištích, obyvatelstva – potažmo řidičů ubývá. K bezpečnému a legálnímu parkování se tak využívá každého koutku (na snímku 
nová parkovací místa na Stínadlech), ale Ledečáků s urputnou pravidelností ubývá, jak ukazují čísla i graf stavu obyvatelstva 
za posledních 10 let (viz statistika na předcházející straně).
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ZPRÁVA o bEZPEČNostNí sItuACI V tERItoRIu
PoLICEJNí stANICE LEDEČ NAD sÁZAVou ZA RoK 2013

V	teritoriu	Policie	ČR	Policejní	stanice	Ledeč	nad	Sázavou	došlo	v	období	od	1.	1.	do	16.	12.	2013	
ke	spáchání	102	trestných	činů.	Některé	závažnější	trestné	činy	byly	postoupeny	na	kriminální	službu.	
Ve	srovnání	s	předchozím	rokem	došlo	k	nepatrnému	zvýšení	trestné	činnosti	a	to	o	4	skutky.	Ze	102	
trestných	činů	se	podařilo	objasnit	50	a	statistická	objasněnost	trestné	činnosti	v	regionu	Policejní	stanice	
Ledeč	n/S.	činí	49,00	%.	Skladba	nápadu	trestných	činů	za	uvedené	období	je	majetkového	charakteru,	
jakož	i	násilné	trestné	činnosti,	zejména	výtržnictví	a	ublížení	na	zdraví.	V	roce	2013	evidujeme	rovněž	
nejzávažnější	trestné	činy,	jako	je	vražda.	Celkově	Policejní	stanice	Ledeč	nad	Sázavou	s	Obvodním	
oddělením	Světlá	nad	Sázavou,	zaevidovala	288	přečinů	včetně	zločinů,	kdy	se	podařilo	objasnit	176	
trestných	činů,	což	činí	61,00	%.	
Co	se	týče	přestupkového	řízení,	tak	za	výše	uvedené	období	bylo	Policejní	stanicí	Ledeč	n/S.,	včetně	

OOP	Světlá	 zaevidováno	 celkem	1480	přestupků,	 z	 nichž	 1102	bylo	 vyřešeno	na	místě	 blokově,	 nejvyšší	 podíl	 z	 tohoto	 jsou	
přestupky	v	dopravě	v	rámci	dohledu	nad	bezpečností	a	plynulostí	silničního	provozu,	kdy	těchto	bylo	1018	s	uložením	blokových	
pokut	ve	výši	290.000,-	Kč.	Z	tohoto	počtu	bylo	219	přestupků	zasláno	do	BODYSu	na	referát	dopravy.	Mezi	dalšími	sledovanými	
činnostmi	Policie	ČR	lze	uvést,	že	za	uvedené	období	bylo	zadrženo	celkem	17	řidičských	průkazů	a	bylo	zjištěno	26	řidičů	pod	
vlivem	alkoholu,	 bylo	vypátráno	13	osob	v	 celostátním	pátrání,	 dále	 jsme	21	osob	dodali	 na	Protialkoholní	 záchytnou	 stanici	
v	Jihlavě.	Ve	vztahu	k	domácímu	násilí	bylo	policisty	v	uvedeném	období	evidováno	24	incidentů	se	znaky	domácího	násilí,	kdy	
v	1	případě	byla	osoba	ze	společného	obydlí	vykázána.
Závěrem	bych	chtěl	poděkovat	všem	občanům	za	jejich	důvěru,	obětavost	a	pomoc	při	objasňování	jednotlivých	skutků,	které	

policie	každý	den	řeší.	Této	pomoci	si	velmi	vážíme	s	vědomím,	že	společně	můžeme	zajistit	lepší	bezpečnost	v	našem	regionu.	
Přejeme	si,	aby	spolupráce	mezi	policií	a	veřejností	byla	v	tomto	roce	nejméně	na	stejné	úrovni	jako	v	tom	předcházejícím.
Vážení	spoluobčané,	jménem	celého	kolektivu	Policie	ČR	Policejní	stanice	Ledeč	nad	Sázavou	Vám	v	roce	2014	přeji	všechno	

dobré,	aby	tento	rok	byl	lepší	než	ten	předchozí,	pevné	zdraví,	hodně	osobních	a	pracovních	úspěchů.
npor. Mgr. Roman Krecl, vedoucí oddělení Policie ČR Světlá n. S.,

policejní stanice Ledeč nad Sázavou

Z venku to vypadá, že ti, kdo drogy berou, často „nemají pro-
blém“. Jejich blízcí jsou znejistěni, bojí se, co bude. Ten, kdo 
již abstinuje, bojuje každý den sám se sebou. A koho se pro-
blém závislosti nedotkl, má občas na řešení drogové problema-
tiky velmi radikální názory. Drogy prostě do života zasahují. 
A to velmi různorodě…
Spektrum – Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogo-
vé problematiky se na poli závislostí pohybuje již přes 15 let. 
Od roku 2011 působí i v našem městě. Není tedy vůbec od věci 
vědět o jejich činnosti. Může se to hodit. 
Když se řekne Kontaktní centrum, tak se mnoha lidem vy-
baví hlavně stříkačky. Můžete blíže popsat vaši činnost?
Pracujeme	se	dvěma	skupinami	lidí.	Na	jedné	straně	samozřejmě	
s	těmi,	co	aktivně	užívají	nelegální	návykové	látky.	Také	jsme	tu	
ale	pro	všechny	další	občany,	kteří	se	nějakým	způsobem	dosta-
nou	do	kontaktu	s	drogou.	Třeba	se	jejich	dítě	najednou	začalo	
divně	chovat,	nebo	u	něj	našli	nějaký	prášek	či	prostě	jen	potře-
bují	probrat	nějakou	těžkou	situaci.	
Zastavme se nejprve u těch, co berou nelegální drogy.  Mohl 
byste nám je víc přiblížit?
V	našich	lokalitách	jde	nejčastěji	o	uživatele	pervitinu.	Nelze	je	
však	dát	do	jedné	skupiny,	mají	přece	jenom	velmi	rozdílné	cha-
rakteristiky.	Mohli	bychom	je	 rozdělit	dle	četnosti	užívání,	 tím	
jak	žijí,	zda	pracují	či	ne,	jak	jsou	v	kontaktu	s	rodinou,	zda	mají	
děti,	jak	si	opatřují	finance	na	život	a	drogy,	způsoby	užívání.
Způsoby užívání? Jak se užívají tzv. tvrdé drogy?
Nejčastěji	 se	 setkáváme	s	užíváním	nitrožilním,	 tedy	 injekční	
stříkačkou	do	žíly.	Toto	je	nejvíce	rizikový	způsob,	protože	ni-
kdy	 člověk	 nemá	 jistotu	 co	 si	 vlastně	 do	 žíly	 (srdce,	mozku,	
oběhu)	 dá.	 Méně	 rizikový	 způsob	 je	 šňupání	 nosem,	 ale	 to	
také	není	nic	příjemného.	A	v	poslední	době	se	 rozšiřuje	uží-
vání	kapslemi,	které	se	polykají.	My	klienty	motivujeme	k	co	

nejméně	rizikovému	užívání	(např.	
čisté	 stříkačky,	 kapsle,	 šňupátka).	
Z	 ekonomického	 hlediska	 platí:	
Čím	méně	si	uživatel	poškodí	zdra-
ví,	tím	méně	pak	stojí	jeho	léčba.

Představuji si, že bych užíval dro-
gy. Asi bych měl problém s ně-
kým o tom mluvit.
Souhlasím	s	tím,	že	užívání	drog	je	velmi	stigmatizující	a	lidé	to	
tají.	Proto	striktně	trváme	na	našich	principech	práce,	které	po-
kud	bychom	porušili,	tak	ne	jeden	klient,	ale	velká	většina	z	nich	
s	námi	ukončí	kontakt.	Základem	důvěry	k	nám	je	naše	mlčenli-
vost.	O	našem	klientovi	se	prostě	s	nikým	jiným	(mimo	výjimeč-
ných	situací	daných	zákonem)	nebavíme.	I	kdyby	to	byl	partner.		
Dále	může	klient	naše	služby	využívat	anonymně,	tedy	že	nám	
o	sobě	nesdělí	žádné	identifikující	údaje.
Kde vlastně působíte?
Jsou	 dvě	 místa,	 kde	 s	 uživateli	 drog	 pracujeme.	 Základem	
je	 kontaktní	 centrum,	 což	 je	 budova	 nedaleko	 centra	 města	
ve	Žďáře	nad	Sázavou.	Zde	mohou	klienti	využít	služby	každý	
všední	den	od	8	do	16	hodin.		Terénní	program	je	naopak	po-
staven	na	tom,	že	my	pracovníci	působíme	v	terénu,	tedy	v	par-
cích,	ulicích,	hospodách,	nádražích.	Tam	se	s	klienty	potkává-
me,	 hovoříme	 s	 nimi,	 poskytujeme	 jim	 služby.	 Jde	 o	 nejvíce	
nízkoprahový	způsob	práce,	kdy	jsou	sníženy	prahy	pro	vstup	
a	 využívání	 služby	 na	minimum.	Takto	 působíme	v	 okresech	
Havlíčkův	Brod	a	Žďár	nad	Sázavou.
Josef Soukal, Kontaktní a poradenské centrum Spektrum, 

Žižkova 16, 591 01 Žďár n. S.
Možnost objednání: 608 816 721, 566 620 098, spektrum@

kolping.cz
Pokračování příště.

DRoGY A LEDEČ N. s.? NEJEN hRoZbA, ALE I PŘíLEŽItost
JsME tu PRo tY, Co bERou, I PRo tY, Co tíM tRPí (I. část)
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Sezóna	v	ledečském	muzeu	skončila	s	loňským	podzimem	
a	tyto	prostory	vždy	na	několik	měsíců	osiří.	Právě	od	loň-
ského	 roku	 proběhlo	 na	 hradě	 několik	 změn.	Muzeum	 se	
přestěhovalo	 do	nově	 zrekonstruovaných	prostor.	Nyní	má	
celkem	5	místností	s	exponáty	+	1	místnost,	která	slouží	jako	
galerie.	V	bývalém	muzeu	 je	nyní	 reprezentativní	místnost	
pro	konání	slavnostních	setkání,	svateb	atd.	Kancelář	muzea	
byla	přestěhována	do	bývalých	koníren	a	současně	zde	bylo	
vybudováno	sociální	zázemí	pro	turisty	a	návštěvníky.	Byla	
zpřístupněna	další	část	hradu	–	nově	vybudované	lávky.	Pro-
bíhá	rekonstrukce	omítky	–	obnova	sgrafit.	Přesto,	nebo	prá-

vě	proto,	byla	návštěvnost	
slabší.	 Čím	 to	 mohlo	 být	
způsobeno?
Řada	 návštěvníků	 si	

totiž	 myslela,	 že	 je	 hrad	
uzavřen	 nebo	 je	 možná	
odradilo	 lešení?	 Snad!	
Přesto	 se	 našlo	 ještě	 dost	
odvážlivců,	kteří	se	nene-
chali	odradit,	zmást	a	plně	
s	nadšením	si	vychutnáva-

li	 prohlídku	muzea.	Opět	 pro	 ně	 byla	 přitažlivá	 vyhlídka	
z	věže.	Se	zájmem	si	prohlíželi	expozici	muzea,	která	byla	
doplněna	prezentací	výtvarných	děl	různých	umělců	a	nád-
hernou	sbírkou	panenek.	Někomu	se	uspořádání	exponátů	
líbilo,	jiní	měli	výhrady	(uvítali	by	více	popisek	u	exponátů,	
osvětlení	skříní	se	zbraněmi).	Velmi	si	pochvalovali	veřejné	
záchody,	byli	nadšení	a	nešetřili	chválou.
Rekonstrukce	 hradu	 bude	 probíhat	 i	 příští	 rok,	 a	 proto	

doufejme,	že	se	turisté	a	návštěvníci	nenechají	odradit,	ale	
naopak	je	bude	zajímat,	jak	rekonstrukce	pokračuje.
Přejme	si	proto	pro	další	sezonu	co	nejvíce	spokojených	

návštěvníků.	

Zdeňka Bížová, Muzeum Ledeč n. S. 

sEZÓNA 2013 V LEDEČsKÉM MuZEu

Muzeum,	výstavy,	věž	–	celkem		7441	osob,	z	toho	muzeum	včetně	výstav:
celkem		3312	osob,	z	toho	jednotlivě		2779	osob,	ve	skupině		533	osob.	
Z	toho	věž:	celkem		4	129	osob,	z	toho	jednotlivě		3	602	osob,	ve	skupině		527	osob.
Neplatící	–	děti	do	6	let:	Celkem	436	osob.

V Ý S T A V Y  2013
OBRAZY	GRAFIKA,	PALIČKOVANÁ	KRAJKA			
Stanislava	a	Ludmily	Bartůškových
MODERNÍ	UMĚNÍ	–	Dagmar	Dost	–	Nolden
VÝSTAVA	PANENEK	A	KOČÁRKŮ	–	
Alena	Zemanová	–	Klub	panenek	ČR
MUZEUM	TRŽBA	–	sezóna	2013	
Celková	tržba	(muzeum,	výstavy,	věž):
Vstupné	………………	118	520	Kč
Zboží	……………....…			41	270	Kč
Komisní	prodej	………		 	32	590	Kč
CELKEM	:																					192	380	Kč

Zpracovala Z. Bížová, Muzeum Ledeč n. S.

MuZEuM – VĚŽ VYhoDNoCENí RoKu 2013

Na	 ledečském	 gymnáziu	 je	 každoroční	 	 tradicí	 tvorba	
papírových	 staveb	 v	 rámci	 hodin	 volitelného	 předmětu	
deskriptivní	geometrie.	Letos		jsme	se	tímto	projektem	zabývali	
my,	studenti	septimy	a	třetího	ročníku,	a	když	jsme	přemýšleli,	
co	bychom	mohli	vytvořit,	někteří	z	nás	navrhli,	jestli	by	nebylo	
nejlepší	 postavit	 spíše	 nějakou	 zříceninu.	 I	 když	 jsme	 chtěli	
něco	malého	 a	 jednoduchého,	 nakonec	 se	 nám	 zalíbil	 zámek	
Telč,	a	jelikož	se	líbil	i	ostatním,	rozhodli	jsme	se	ho	postavit.	
Bázlivějším	jsme	zpočátku	raději	zatajili	rozměry	budoucího	

modelu.	 Když	 jsme	 ostatním	 ukázali	 sešit	 s	 předtištěnými	
vystřihovánkami	na	28	kartách,	překvapeně	se	nás	ptali:	„A	to	
si	 jako	 myslíte,	 že	 tohle	 někdy	 dáme	 dohromady?“.	 Po	 pár	
minutách	 jsme	 konečně	 objevili	 dva	 dílky	 patřící	 k	 sobě.	
Rozhodli	 jsme	 se,	 že	 bude	 nejlepší	 nejdříve	 všech	 350	 dílků	
vystříhat,	 důkladně	 popsat	 a	 přiřadit	 k	 sobě.	 Brzy	 jsme	 se	
začali	 i	 dobře	 orientovat	 v	 zdánlivě	 nepřehledném	 plánku.	
Po	vystříhání	následovalo	 rylování	neboli	„žlábkování“	a	pak	

začala	stavba.	Jako	první	jsme	dali	dohromady	park	a	k	němu	
se	 pak	 postupně	 připojovaly	 	 budovy.	 Sem	 tam	 nám	 něco	
nevyšlo	 o	 nějaký	 ten	 milimetr	 (i	 půl	 centimetru),	 nebo	 jsme	
něco	 špatně	 přilepili,	 ale	 vše	 se	 nám	 podařilo	 zase	 opravit,	
i	když	jsme	se	bez	malé	kamufláže	neobešli.	Jako	poslední	jsme	
dolepili	 podpěrné	 sloupky,	 komíny	 a	 „třešničkou	 na	 dortu“	
byl	strom,	 jehož	větve	byly	vytvořeny	z	obarveného	 lišejníku	
(dutohlávky)	a	listy	z	obarveného	mechu	(měříku	příbuzného).	
Po	půlroční	práci	jsme	my	(stavbyvedoucí)	společně	se	Slávkou	
Bezstarostovou,	Michalem	Vlnasem,	Tomášem	Fialou,	 Pepou	
Jeřábkem	 (stavitelé)	 a	 s	 paní	 učitelkou	 Bartákovou	 (vedoucí	
stavbyvedoucích)	dne	14.	11.	oslavili	dokončení	zámku.	
Náš	papírový	 zámek	Telč	 tak	 rozšířil	 sbírku	 staveb,	 do	níž	

patří	 hrad	 Karlštejn	 a	 zámek	 Hluboká,	 které	 byly	 vytvořeny	
v	 předchozích	 letech.	 	Můžeme	 se	 jen	 těšit	 na	 to,	 čím	 bude	
sbírka	obohacena	v	příštích	letech.	

Magda Poláková a Eliška Kuncová, studentky 3.B 

tELČ sE sLAVNostNĚ tYČí

Celkový	zisk	za	vstupné,	zboží	a	komisní	prodej:						192	380,-	Kč
Návštěvnost	muzea,	včetně	výstav	a	věže	dle	jednotlivých	měsíců.
	 MUZEUM		+		GALERIE	 	VĚŽ		 	 CELKEM
IV.	 	 130	osob	 	 163	osob	 	 293	osob
V.	 	 316	osob	 	 391	osob	 	 707	osob
VI.	 	 374	osob	 	 458	osob	 	 832	osob
VII.	 	 823	osob	 	 1	374	osob	 2	197	osob
VIII.	 	 852	osob	 	 1	327	osob	 2	179	osob
IX.	 	 381	osob	 	 416	osob	 	 797	osob
Neplatící:		 324	osob	 	 112	osob	 	 436	osob
CELKEM:	 3200	osob	 4241	osob	 7441	osob
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Do	sezóny	2013	ledečský	hrad	vstoupil	s	nově	vybudovaným	
hygienickým	zázemím	(veřejnými	toaletami	pro	návštěvníky),	
které	zde	velmi	chybělo	a	nemohli	jsme	tak	nabídnout	nezbytný	
a	dnes	už	samozřejmý	komfort	všem	návštěvníkům.	
Hlavním	investorem	tohoto	projektu	je	firma	AQUACOMP	

HARD	 s.r.o.,	 která	 si	 tuto	 akci	 vzala	 pod	 svou	 patronaci.	
Finančně	se	na	akci	 rovněž	podílelo	svou	dotací	Ministerstvo	
pro	místní	rozvoj	ČR.	Samotná	realizace	byla	časově	nastavena	
tak,	 aby	 nenarušila	 turistickou	 sezónu	 a	 byla	 zpřístupněna	
do	dubna	2013.
Na	 tyto	 práce	 navázali	 další	 významné	 akce	 a	 to	 „Obnova	

a	konzervace	dvorních	průčelí	horního	nádvoří“.	Obnoveny	byly	
vzácné	sgrafitové	omítky	z	16.	století,	včetně	oprav	nebo	výměn	
dřevěných	výplní	(oken,	dveří).	Tyto	práce	na	horním	nádvoří	
byly	rozděleny	do	tří	fází,	jižní	část	byla	realizována	za	finanční	
podpory	 (dotace)	 Státního	 zemědělského	 investičního	 fondu,	
východní	část	podpořilo	Ministerstvo	kultury	ČR	svou	dotací	
a	 severní	 průčelí	 bylo	 podpořeno	 finanční	 dotací	 z	 Kraje	
Vysočina.	 Všechny,	 tyto	 práce	 probíhali	 pod	 bedlivým	
dohledem	 restaurátorů,	 pracovníků	 Národního	 památkového	
ústavu	 ČR,	 architektů	 a	 orgánů	 odboru	 výstavby	 ze	 Světlé	
nad	Sázavou,	 to	vše	dává	záruku	nad	dobře	provedenou	prací	
a	 důležitosti	 této	 obnovy.	 Veškeré	 práce	 byly	 pokud	 možno	
realizovány	původními	technologiemi,	aby	nebyl	narušen	vhled	
a	soudržnost	jednotlivých	vrstev	a	konstrukcí.
Za	další	významnou	akci	považujeme	zřízení	reprezentačního	

salónku	 a	 jeho	 předsálí.	 K	 těmto	 potřebám	 byl	 vyklizen	 sál	
a	předsálí	muzea	v	severním	paláci,	kde	do	té	doby	byla	umístěna	
část	 expozic	 se	 sbírkovými	 předměty	 a	 kancelář	 městského	
muzea.	 V	 průběhu	 května	 a	 června	 probíhaly	 restaurátorské	
průzkumy,	 výběrové	 řízení	 na	 dodavatele	 stavební	 části	

a	 schvalovací	 proces	 ze	 strany	 stavebních	 a	 památkových	
orgánů.	 Stavební	 práce	 byly	 započaty	 v	 červenci	 téhož	 roku	
a	ukončeny	20.	září	2013.
Vybavení	mobiliářem	a	osvětlení	 salónku	bylo	financováno	

firmou	 AQUACOMP	 HARD	 s.r.o.,	 která	 je	 spolumajitelem	
tohoto	 hradu.	 Bez	 této	 finanční	 pomoci	 a	 podpory	 by	 tyto	
prostory	nemohly	být	v	nejbližších	letech	přebudovány.
Vzhled	 salonku	 svou	 výmalbou	 a	 vybavením	 spadá	 do	 19.	

století,	z	tohoto	důvodu	byla	zadána	výroba	replik	historického	
nábytku	 a	 funkčních	 kachlových	 kamen,	 které	 budou	 dodány	
do	 března	 tohoto	 roku,	 čímž	 tyto	 prostory	 získají	 definitivní	
podobu.	
Salonek	 je	 předurčen	 především	 pro	 významné	 jednání	

vlastníků	 hradu	 a	 zároveň	 v	 případě	 zájmu	 zde	 budou	 moci	
probíhat	svatební	obřady,	významné	společenské	akce.
Tyto	akce	sice	v	turistické	sezoně	přinesly	částečné	omezení	

pro	návštěvníky,	ale	vzhledem	k	rozsahu	prací	byly	minimální	
a	nenarušily	prohlídky	hradu.	
V	tomto	roce	bychom	rádi	dokončili	obnovu	dvorních	průčelí	

horního	 nádvoří,	 což	 bude	 představovat	 severní	 a	 západní	
průčelí	včetně	průjezdů	na	horní	i	dolní	nádvoří.	Pokud	budeme	
i	 nadále	 úspěšní	 v	 získávání	 dotačních	 prostředků,	 zahájíme	
obnovu	i	jižních	průčelí	hradu	od	řeky.
Tyto	 rozsáhlé	 opravy	 a	 obnovy	 hradu	 jsou	 možné	 jen	

díky	podpoře	vlastníků	objektu	tj.	vedení	města,	zastupitelů	
a	 panu	 Ing.	 Zikmundovy	 (fi	 AQUACOMP	 HARD	 s.r.o.),	
kteří	 podporují	 znovuvzkříšení	 této	 památky	 a	 vyčleňují	
finanční	 prostředky	 na	 záchranu	 a	 obnovu	 této	 dominanty	
města.	Jejich	prostředky	tvoří	cca	50	%	celkových	nákladů,	
zbývající	 prostředky	 se	 snažíme	 získávat	 z	 dotací,	 fondů	
a	jiných	zdrojů.

obNoVA LEDEČsKÉho hRADu V RoCE 2013

Luděk Šíma, hrad Ledeč n. S. 

Dne	3.	12.	2013	se	 třídy	oktáva	a	IV.	B	zúčastnily	exkurze	
do	ČESKÉ	TELEVIZE,	konkrétně	do	budovy,	kde	sídlí	ČT	24.	
A	 jaké	 je	 prostředí,	 ve	 kterém	 vzniká	 vše,	 co	 pak	 sledujeme	
z	pohodlí	gaučů?
Nejprve	 jsme	 navštívili	 redakci.	 Tam	 na	 nás	 ze	 všech	

koutů	blikaly	obrazovky,	na	kterých	běželo	vše,	 co	právě	ČT	
vysílá.	Také	jsme	tam	viděli	mnoho	u	počítačů	pracujících	lidí	
a	dozvěděli	jsme	se	o	náplni	jejich	práce.	Dále	jsme	přes	sklo	
nahlédli	do	studia,	ze	kterého	se	právě	živě	vysílalo	počasí.	Ty	
z	nás,	kteří	se	u	skla	zdrželi,	jste	poté	mohli	zahlédnout	na	svých	
obrazovkách	při	zprávách	v	10.00.
Naše	další	kroky	vedly	do	studia,	ze	kterého	se	vysílají	Události	

komentáře,	 HYDEPARK	 a	 Studio	 6.	 Fascinováni	 množstvím	
světel,	kamer	a	kabelů,	jsme	se	vyfotili	na	místech,	kde	obvykle	
v	 záři	 reflektorů	 sedí	 moderátoři.	 Byli	 jsme	 informováni	
o	přestavbách	studia	na	jednotlivé	pořady	a	také	o	tom,	co	obnáší	
práce	naší	průvodkyně,	dramaturgyně	HYDEPARKU.

K	 následující	 zastávce	 bylo	 nutné	 sejít	 mnoho	 pater,	 která	
čítala	 velké	množství	 schodů,	 až	 do	 sklepních	 prostor.	 Během	
této	 cesty	 v	 nás	 vznikl	 obdiv	 k	 moderátorům,	 kteří	 tuto	 trasu	
absolvují	 několikrát	 denně.	 Ve	 sklepě,	 kde	 mimochodem	 celá	
ČT	24	začínala,	se	nachází	pro	dívky	velmi	atraktivní	místnost,	
maskérna.	Také	je	zde	studio	s	green	screenem,	což	jsou	na	zeleno	
natřené	 stěny,	 které	 se	 využívají	 k	 dodělání	 pozadí.	 V	 tomto	
studiu	vznikají	Události	komentáře	a	Otázky	Václava	Moravce.	
Právě	tu	jsme	se	zasmáli	nad	zábavnými	historkami	z	natáčení.	
Tuto	exkurzi	jsme	po	vyběhnutí	schodů	završili	návštěvou	režie,	
malé	tmavé	místnosti	s	velkým	množstvím	obrazovek	a	tlačítek,	
která	slouží	k	přepínání	kamer	a	vkládání	titulků.
Exkurze	 do	 ČT	 byla	 velmi	 zajímavá.	 Tímto	 bych	 chtěla	

poděkovat	 paní	 Gabriele	 Cihlářové,	 absolventce	 ledečského	
gymnázia	 a	 dramaturgyni	 HYDEPARKU,	 která	 nám	
zprostředkovala	tuto	možnost	a	celým	sídlem	nás	provedla.

Marie Jeřábková, studentka oktávy

tELEVIZNí ZPRAVoDAJstVí Z JINÉho PohLEDu
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Čekají	vás	premiéry,	 reprízy	 i	hosté.	Ochotnický	spolek	Mi-
mochodem	vstupuje	do	nové	sezóny	s	plánem,	který	je	doslova	
naplněn	 k	 prasknutí.	 Těšit	 se	 můžete	 nejen	 na	 reprízy	 úspěš-
ných	představení	 z	minulých	 let,	 ale	 také	na	dosud	neznámou	
premiéru,	 kterou	 by	 ochotníci	 chtěli	 připravit	 na	 konec	 roku.	
Mezi	opakovaná	představení	bude	patřit	Blbec	k	večeři,	Když	
se	 zhasne.	V	 plánu	 je	 i	 repríza	muzikálu	 Balada	 pro	 banditu. 
Kromě	představení	domácího	 souboru	vás	čeká	celá	 řada	hos-
tujících	her,	z	nichž	většina	zůstane	věrná	komediálnímu	žánru.	
Herci	z	Mimochodem	celoročně	objíždějí	okolní	i	vzdálené	di-
vadelní	nadšence	 a	pro	 ledečské	diváky	vybírají	 jen	 ta	nejlep-
ší	 představení.	 Pozvání	 přijalo	 několik	 souborů,	 které	 už	 své	
umění	v	Ledči	předvedly,	a	najde	se	i	několik	nováčků.	Zahrají	
nám	vítězové	divadelních	festivalů	i	soubory,	které	se	umístily	
na	předních	příčkách	v	diváckém	hlasování,	které	Mimochodem	
pořádalo	během	loňské	sezóny.	Možnost	vybrat	hostující	soubor	
roku	budete	mít	samozřejmě	i	letos.	Příjemným	zpestřením	pak	
jistě	bude	profesionální	divadlo	SemTamFór	ze	Slavičína,	které	
se	představí	se	svým	originálním,	a	přesto	věrným	pojetím	se-
maforovské	 klasiky	 Elektrická	 puma.	 Hosté	 se	 ostatně	 sjedou	
i	na	 rockový	 festival	Mimofest,	který	bude	divadlo	Mimocho-
dem	pořádat	 letos	už	popáté.	Program	 této	akce	a	výčet	kapel	
bude	upřesněn	později.	Čekají	nás	také	divadelní	a	multimediální	
workshopy	ve	spolupráci	s	MAS	Královská	stezka,	pod	kterou	
Ledeč	patří,	i	výstava	v	rámci	Dnů	otevřených	ateliérů	připravo-
vaná	pod	patronací	havlíčkobrodského	muzea.	Pokud	se	chcete	
o	všech	akcích	našeho	divadla	dozvídat	jako	první,	můžete	se	při-
hlásit	k	odběru	novinek	na	adrese	divadlo@mimochodem.com 
Na	divadelní	sezónu	2014	si	můžete	pořídit	přenosnou	per-

manentní	 vstupenku,	 která	 vám	 garantuje	 rezervované	 místo	
na	všechna	divadelní	i	hudební	představení,	která	bude	divadlo	
Mimochodem	v	příštím	roce	pořádat.	Cena	činí	850,-	Kč,	což	
je	 při	 dosud	plánovaném	počtu	15	 akcí	 velmi	výhodné.	Více	
informací	se	dozvíte	na	www.mimochodem.com.	
Divadlo	Mimochodem	se	představuje	–	Josef	Nádvorník.	Je	

bezesporu	 nejdůležitějším	 členem	 současné	 podoby	 divadla	

Mimochodem.	Byl	přítomen	založení	staršího	souboru	ČSGL,	
tak	i	navazujícího	spolku,	ve	kterém	od	roku	2009	působí	jako	
předseda	a	hlavní	režisér	(což	je	od	kulisáka	a	občasného	kom-
parzisty	v	ČSGL	velký	pokrok).	Na	scéně	většinou	ztvárňoval	
přímočaré	 charaktery,	 které	 byly	 na	 poměry	 ostatních	 postav	
normální	a	lidské.	Diváci	si	jej	mohli	všimnout	v	roli	Monteka,	
otce	nešťastně	zamilovaného	hrdiny	z	Romea	a	Julie,	a	šlechtice	
Lysandra	ze	Snu	noci	svatojánské.	Do	povědomí	diváků	se	ale	
dostal	až	s	výraznějšími	postavami,	mezi	které	patří	skvěle	zvlád-
nutý	nevěrník	Hector	Vatelin	z	frašky	Ten,	kdo	utře	nos	a	v	po-
sledních	letech	i	stále	lepší	Jen	Leblanc	z	Blbce	k	večeři,	který	
si	svou	škodolibostí	nijak	nezadá	se	sarkastickým	vydavatelem	
Pierrem.	J.	Nádvorník	se	narodil	v	roce	1983	a	v	divadle	se	kro-
mě	náročné	administrativy,	šéfování,	hraní	a	režírování	(pod	jeho	
taktovkou	vznikly	komedie	Monsieur	Amédée,	Blbec	k	večeři	
a	loňská	premiéra	Když	se	zhasne)	věnuje	i	dramaturgii	a	psaní	
menších	pohádek	a	pověstí	pro	dětské	dny	a	městské	slavnosti.	
Za	největší	výzvu	považuje	přípravu	premiér,	zejména	když	jde	
o	 nějakým	 způsobem	 novátorskou	 záležitost,	 u	 které	 není	 do-
předu	jasné,	jak	na	ni	diváci	zareagují.	Ten	pocit,	když	se	strach	
z	přijetí	mění	na	radost	z	pozorování	spokojených	tváří	nadšené-
ho	publika,	považuje	za	nejsilnější	zážitky	v	divadle.	A	vzhledem	
k	dosavadním	reakcím	diváků	a	jejich	neutuchajícímu	zájmu	lze	
usuzovat,	že	mu	zatím	vše	vychází.	

DS Mimochodem  

MILUJ BLIŽNÍHO SVÉHO II.	Nedávno	jsme	se	nad	tímto	rčením	
již	zamýšleli.	Zastavíme	se		ještě	jednou	a	podíváme	se	na	něj	odjinud.	
Znám	řadu	lidí,	kteří	milují	bližní	své	natolik,	že	zapomínají	milovat	
sebe.	Obětují	se	pro	druhé	a	pro	sebe	jim	již	city	nezbývají.	Občas	se	
s	takovými	lidmi	setkáváme	v	neziskových	organizacích,	ale	i	jinde.	
Někdy	 slýcháváme	 slova	 jako	 „na	 osobní	 život	 mně	 nezbývá	 čas	
kvůli…	 profesi,	 dětem,	 nemocnému	 příbuznému“.	 Co	 se	 za	 tímto	
tvrzením	skrývá?	Často	jím	člověk	říká	„druzí	jsou	důležitější	než	já“,	
jindy	zase	něco	jiného,	ale	dost	podobného.	Vždycky	jde	o	projevení	
velké	úcty	k	 jinému	a	malé	k	 sobě.	Tento	Kristův	příkaz	 ale	neříká	
„zapři	sebe,	zapomeň	na	svůj	život,	žij	jen	pro	druhé,	obětuj	se“.	Kristus	
opravdu	řekl	„Miluj	bližního	svého“,	ale	doplnil	ještě	„jako	sebe	sama“.																																																																																																																																										
Protože	abychom	mohli	opravdově	milovat	druhé	a	sloužit	jim,	musíme	
nejdříve	umět	milovat	sami	sebe,	nestarat	se	jen	o	druhé,	ale	i	o	sebe.	
Jenom	zdravý	strom	může	mít	zdravé	ratolesti	a	vydávat	dobré	ovoce.	
V	roce	2014	nám	všem	přeji	hodně	sil	a	odvahy	milovat	sebe	a	druhé.		

VYBRANÉ FARNÍ AKCE
10. 1. v 16.00	Spolčo	na	faře	pro	děti	do	dvanácti	 let	 (setkání	dětí	
plné	her	a	smíchu,	program	a	dozor	zajišťuje	Společenství	mladých)	
10. 1., 17. 1., 24. 1., 7. 2. v 18.00	Přednášky	na	 faře	 (přednášející	
P.	ThDr.	Jan	Bárta)			
12. 1. v 9.00 Bohoslužba	slova	pro	děti	(probíhá	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	připojí	k	bohoslužbě	probíhající	v	kostele.	Organizuje	Mgr.	Jana	
Sklenářová).
14. 1. v 18.00 Biblická	hodina	(ve	farní	společenské	místnosti,	vede	
P.	ThDr.	Jan	Bárta)
16. 1. v 17.00 Modlitby	rodičů	a	prarodičů	za	děti	(setkání	na	faře)
19. 1. v 17.00 Mše	svatá	s	kytarovým	doprovodem	(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	Bosca,	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	 života	
Ježíše,	 kdy	 ho	 rodiče	 po	 čtyřiceti	 dnech	 od	 narození	 přinesli	
do	 jeruzalémského	 chrámu,	 aby	 ho	 symbolicky	 odevzdali	 Bohu.	
Dnes	 je	 tento	 svátek	 spojený	 se	 svěcením	 svíček.	 Svíčka	 nám	
představuje	dar	světla,	který	jsme	obdrželi.

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

DIVADLo MIMoChoDEM – PLÁN NA sEZÓNu 2014 
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MISTROVSTVÍ ČR V DESKOVÝCH HRÁCH  –  ZLATÁ MEDAILE V LEDČI

SVČ	Ledeč	pořádalo	29.	11.	2013,	z	pověření	České	pedagogické	komory,	již	po-
čtvrté	krajské	kolo	v	DESKOVÝCH	HRÁCH	pro	Kraj	Vysočina.	V	letošním	roce	
probíhala	soutěž	v	těchto	hrách:	BrainBox	„V	kostce“	a	Rummikub.	Mistrovství	
ČR	ve	hře	Rummikub	je	součástí	mistrovství	světa.	Na	ročník	2013	navazuje	stře-
doevropský	turnaj,	který	se	bude	konat	počátkem	roku	2014	v	Budapešti.	Na	stře-
doevropský	turnaj,	ročník	2014,	naváže	mistrovství	světa,	které	se	bude	konat	po-
čátkem	roku	2015	a	na	němž	bude	ČR	reprezentovat	nejlepší	účastník	3.	kategorie.	
Pořádání	krajského	kola	předcházela	oblastní	kola	v	Ledči	n.	S.,	Chotěboři	a	Světlé	
n.	S.	Mistrovství	ČR	se	odehrálo	7.	12.	2013	v	Praze.	Hráči	z	Vysočiny,	ale	přede-
vším	z	Ledče,	se	určitě	neztratili.	Na	finále	do	Prahy	postoupilo	12	nejlepších	hráčů	
za	Kraj	Vysočina	(6	z	Ledče,	3	z	Chotěboře	a	3	ze	Světlé).	Obě	soutěže	probíhaly	
ve	3	věkových	kategoriích.	Ve	hře	„V	kostce“	se	na	2.	místě	umístila	HROCHOVÁ	
Lída	z	Ledče.	Ve	hře	Rummikub	hráči	z	Vysočiny	získali	2x	1.	místo.	V	nejmladší	
věkové	kategorii	získal	zlatou	medaili	DOČEKAL	Lukáš	z	Chotěboře	a	ve	3.	kate-
gorii	1.	místo	obsadila	FRANCLOVÁ	Natálie	z	Gymnázia	Ledeč	n.	S.,	která	bude	
ČR	reprezentovat	na	turnaji	v	Maďarsku.	(viz	foto).

                                                                                               Aneta Šťastná – SVČ Ledeč

VÁNOČNÍ VÝSTAVA A KONCERT ZUŠ V DOMOVĚ HÁJ
Díky	podpoře	pana	starosty	Vaňka	a	Rady	města	Ledeč	n.	

S.,	 která	 nám	 bezplatně	 pronajala	místnost	 v	 budově	 č.	 16,	
jste	mohli	ve	dnech	10.	a	11.	prosince	navštívit	naši	prodejní	
výstavu.	Naši	klienti	se	snažili	s	podporou	pracovníků	vyrobit	
výrobky,	 které	 by	 přispěly	 k	 navození	 té	 správné	 vánoční	
nálady.	 Podle	 zájmu	 kupujících	 lze	 usuzovat,	 že	 se	 nám	 to	
z	velké	části	povedlo.	Děkujeme	všem,	kteří	nás	přišli	navštívit,	
zhlédnout	naše	výrobky	a	podpořit.	Za	utržené	peníze	budeme	
moci	nakoupit	další	materiál	do	našich	terapeutických	dílen.	
Již	nyní	zveme	všechny	na	příští	velikonoční	výstavu.	
Také	bychom	rádi	poděkovali	žákům	ZUŠ	a	paní	učitelce	

Čepové,	kteří	16.	prosince	přijeli	k	nám	do	Domova,	aby	nám	
svým	 vystoupením	 zpříjemnili	 předvánoční	 čas.	 Vyslechli	
jsme	si	skladby	a	koledy,	které	nám	zahrál	a	zazpíval	sbor	zobcových	fléten	s	doprovodem	elektronických	varhan.	
Vystoupila	také	dvě	děvčata	s	akordeony.	Všichni	naši	klienti	jsou	velice	vděční	za	tuto	návštěvu	a	těšíme	se	na	příště.																								

  -tv-

V	sobotu	odpoledne	se	zaplnila	ledová	plocha	Atos	arény	
v	Ledči	nad	Sázavou	malými	 i	velkými	bruslaři.	Oddíl	
krasobruslení	společně	s	hokejovým	oddílem	uspořádaly	
karneval	pod	názvem	Karneval	on	ice	2013.	Malí	brus-
laři	si	i	zasoutěžili,	vítězové	obdrželi	odměnu	v	podobě	
sladkostí.	To	vše	za	hudebního	doprovodu.	Generálním	
partnerem	bylo	Spektrum	elektro	s.r.o.	Ledeč.	

KARNEVAL ON ICE

Sladkovský

V	 samotném	 závěru	 roku	
získalo	 ledečské	 informační	
centrum,	 v	 rámci	 hodnocení	
a	 rozdělení	A.T.I.C.,	 certifi-
kát	„C“.	Což	 je	zařazení	dle	
vybavení	 a	možností	 zaříze-
ní.	Přestože	je	to	„jen“	éčko,	
je	 to	 v	 rámci	 hodnocených	
zařízení	 prestižní	 zařaze-
ní,	 které	 naše	 IC	 opravňuje	
ke	 spolupráci	 s	 dalšími	 ob-
dobnými	institucemi.

IC LEDEČ MÁ TŘÍDU

PRoNAJMu
Kavárnu	v	Havlíčkově	ul.	v	Ledči	n.	S.	K	dispozici	je	pří-
zemí	a	I.	patro,	možnost	i	jiného	využití.	Dále	pronájmu	
40	m2	v	v	Nádražní	ul.	Rovněž	v	Ledči	(budova	papírnic-
tví).	Bližší	informace	získáte	na	telefonu:731	066	039.
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V	předvánočním	čase	4.	 prosince	 si	 38	 studentů	
našeho	gymnázia	našlo	pauzu	ve	shánění	vánočních	
dárků	a	vyrazili	na	jednodenní	výlet	do	Vídně.
Kolem	10.	hodiny	ranní	z	vyhřátého	autobusu	vy-

stupovali	rozespalí	studenti	do	ještě	více	rozespalé-
ho	a	mlhou	zahaleného	Schönbrunnu,	letní	reziden-
ce	rakouských	císařů.	Slibovaný	výhled	na	adventní	
Vídeň	od	překrásné	 stavby	Gloriette	 se	pro	hustou	
mlhu	nekonal,	ale	o	to	více	nás	lákaly	stánky	a	ob-
čerstvení	před	zámkem.	
V	 centru	 Vídně	 pak	 žáci	 pokračovali	 povinnou	

kulturně-vzdělávací	částí:	symbol	Vídně	gotická	ka-
tedrála	sv.	Štěpána,	Hofburg,	Rathaus,	...
Největší	úspěch	ale	měl	rozchod	na		Wiener	Chris-

tkindmarkt	 (vánoční	 trhy)	 s	 vůněmi,	 ze	 kterých	 se	
vám	zatočí	hlava	(a	to	doslova)	a	úchvatnými	názvy	
laskomin,	 jako	např.	 	Waffeln,	Bratwürstchen,	Ma-
roni,	 Lebkuchenherzen,	Weihnachtsmandeln,	 které	
ve	slovníku	těžko	najdete,	ale	chutnají	výborně.	
Za	šera	se	pak	začala	rozsvěcet	nádherná	výzdoba	

celého	trhu.	Se	stále	větší	zimou	jsme	se	začali	těšit	
do	autobusu,	který	pro	nás	přijel	v	půl	páté.	Návrat	
do	Ledče	proběhl	v	pořádku	v	pozdních	večerních	
hodinách.
Každý	si	tedy	z	vánočního	trhu	odnesl	nějaký	ten	

dáreček	či	zážitek,	a	nebo	alespoň	pocit,	že	i	do	Ra-
kouska	přijde	Ježíšek,	i	když	mu	tam	říkají	Weihna-
chstmann.	

Kateřina Zahálková, učitelka němčiny

VÁNOČNÍ VÍDEŇ 
VÁS OKOUZLÍ V	pátek	6.	prosince	se	uskutečnila	v	sále	gymnázia	beseda	s	výstiž-

ným	názvem	„Cesta	je	cílem“.	Jejími	autory	jsou	naši	bývalí	studenti	
Ondra	Bárta	a	Jirka	Kroužek,	dnes	již	v	práci	úspěšní	vysokoškoláci,	
kteří	nedávno	podnikli	velice	originální	 cestu	 skutečně	originálním	
způsobem.	Přivezli	z	ní	spoustu	filmového	a	fotografického	materiá-
lu	a	stejně	tolik	vzpomínek	a	postřehů,	o	které	se	s	námi	na	Mikuláše	
podělili	(rádi).
Konečně posuďte sami mimořádnost cesty:
42	000	najetých	kilometrů	dodávkou	s	pořizovací	cenou	13	000	Kč
8	měsíců	v	autě,	ve	vlaku,	v	lodích,	na	motocyklu,	ale	hlavně	na	nohou	

a	na	kole
14	navštívených	zemí	jako	např.	Turecko,	Írán,	Pákistán,	Indie,	Nepál,	

Tibet,	…od	0	m	n.	mořem	–	Bospor,	 Perský	 z.,	Arabské	moře,	 Indický	
oceán,	Černé	moře	–	do	5	400	m	n.	mořem	–	kolem	Araratu,	Anapurny,	
Mt.	Everestu	…
Několik	navštívených	jezer	-		např.	Van,	Kaspické	či	Issyk	Kul…
Několik	překlenutých	pohoří	–	Taurus,	Elborz,	Zagros,	Západní	Ghát,	

Himálaj,	Tibetská	plošina,	Ťan	Šan,…
Ve	3	 podnebných	 pásech,	 7	 podnebných	 oblastech,	 během	3	 ročních	

období.
A	 když	 k	 tomu	 ještě	 připočtete	 vysokohorské	 treky	 a	 sjezdy	 na	 hor-

ských	kolech,	ze	kterých	se	tajil	dech,	bylo	opravdu	co	poslouchat	a	na	co	
se	dívat.	Není	divu,	že	pozornost	studentů,	od	kvarty	po	septimu,	vydržela	
nejen	tři	poslední	vyučovací	hodiny,	ale	dotazy	padaly	ještě	značnou	chví-
li	poté,	pátek	nepátek,	oběd	neoběd.
Veřejnost	pak	mohla	 těžit	 ještě	z	podrobnější	 a	obsáhlejší	prezentace	

ve	večerních	hodinách	v	sále	gymnázia.	Kdo	přišel,	určitě	nelitoval.	Kdo	
nepřišel	 a	 lituje,	 má	 možnost	 „zkouknout“	 https://cs-cz.facebook.com/
cestajecilem.

Ondro, Jirko, děkujeme a šťastnou další cestu!
Jaroslav Šťastný, učitel zeměpisu

BESEDA „CESTA JE CÍLEM“

Lucie	Hrochová,	 studentka	 oktávy	 ledečského	 gymnázia,	
je	 velmi	 talentovaná	 tvůrčí	 osobnost.	 Literatura	 je	
jednou	 z	 oblastí,	 které	 se	 věnuje	 a	 v	 níž	 sklízí	 úspěchy	
(připomeňme	 dvě	 vydané	 knihy	 a	 mnoho	 ocenění	
v	 literárních	 soutěžích).	 Letos	 svou	 povídku	 s	 názvem	
„Zpověď	 zpod	 prachu“	 zaslala	 do	 soutěže	 Cena	Waltera	
Sernera	 –	 o	 nejlepší	 povídku	 studentů	 středních	 škol	
a	nikoho	nepřekvapilo,	že	se	dostala	mezi	finalisty	a	byla	
pozvána	 na	 slavnostní	 předávání	 cen,	 které	 proběhlo	 12.	
prosince	v	Praze	na	Novoměstské	radnici.	Po	předání	cen	
Lucka	 ochotně	 zodpověděla	 několik	 otázek	 týkajících	 se	
právě	této	soutěže.

Jaké bylo téma pro soutěžní povídku?
Obyčejné	i	kouzelné	předměty	vypadají	stejně.	

Jak tě napadl námět pro tvou povídku?
Nechala	jsem	se	inspirovat	zadaným	námětem	a	spojila	jsem	
jej	s	myšlenkou,	která	mi	zrovna	ležela	na	srdci.	

Co tě zaujalo na slavnostním předávání cen?
Mile	mě	zaujal	výstup	básníka	Jaromíra	Typlta,	který	velmi	
živě	 (zde	 by	 zasloužilo	 slovo	 „velmi“	 třikrát	 podtrhnout)	
přednesl	Sernerův	dadaistický	manifest.	
Nemile	 mě	 zaujalo	 hodnocení	 soutěže	 –	 nevěřila	 jsem	
vlastním	očím,	že	finálová	dvacítka	je	odstupňovaná	místo	
od	místa,	 jako	 kdyby	 se	 jednalo	 o	 běžecké	 závody.	Měla	
jsem	 dojem,	 že	 soutěž	 zapomněla,	 že	 v	 umění	 vlastně	
soutěžit	nelze.	

Přečetla jsi i ostatní finálové povídky? Která tě nejvíc 
zaujala a čím?
Přečetla	 jsem	 si	 tři	 povídky,	 které	 se	 dostaly	 do	 finálové	
dvacítky.	Zaujala	mě	povídka	slečny	Vrhelové	–	našla	jsem	
jakousi	podobnost	mezi	jejím	a	mým	smýšlením.	
Zúčastnila ses i jiných literárních soutěží, byla tato 
něčím odlišná?
Ač	je	každá	 literární	soutěž	něčím	jiná,	 téměř	všechny	jsou	
vlastně	 stejné.	 Chybí	 mi	 v	 nich	 vzájemné	 poslouchání	 se,	
poznávání	 se,	 inspirování	 se.	 Soutěže	 jistě	 nechtějí,	 ale	
podporují	rivalitu,	čas	od	času	umlčí	nějakého	umělce	nebo	
dají	prostor	ulhanému	kecálkovi.	Výjimkou	je	snad	Face2Art,	
jehož	 cílem	 je	 právě	 ta	 vzájemná	 inspirace.	 Nechci	 ovšem	
křivdit	 soutěžím,	 na	 jejichž	 vyhlašování	 jsem	 nedorazila	 –	
upřímně	doufám,	že	takovýchto	světlých	bodů	existuje	více.	
Která z cen, jež jsi obdržela jako finalistka, tě nejvíce potěšila?
Potěšilo	mě,	že	čtečka	e-knih	potěšila	mamku,	zapomenutá	
růže	v	restauraci	snad	potěšila	obsluhu	a	pro	takové	to	osobní	
potěšení	 zbyl	 tucet	 kvalitně	 vyhlížejících	 knih.	 Uvidíme,	
jestli	jejich	přečtení	potěší.	
Lucie	 získala	 se	 svou	 povídkou	 desáté	 místo	 (všech	
účastníků	 bylo	 432,	 finalistů	 na	 předávání	 20),	 vyslechla	
si	 komentář	 poroty	 a	 kromě	 výše	 zmíněných	 cen	 získala	
i	příslib	zveřejnění	povídky	v	literárním	časopisu.	
Děkujeme,	Lucko,	za	vynikající	reprezentaci	školy,	blahopřejeme	
k	ocenění	a	přejeme	ti	ještě	mnoho	dalších	úspěchů.

Lenka Trtíková, učitelka českého jazyka

OCENĚNÍ PRO LUCII HROCHOVOU
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POHÁR STAROSTY SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU JE V LEDČI
Druhá	čtvrtina	Šipkové	 ligy	Vysočiny	pro	 ledečský	 tým	

Klobáci	nezačala	nejlépe.	Ale	prohra	na	domácí	půdě	s	ha-
vlíčkobrodským	Tajfunem	8:10	nás	nakopla,	 a	 tak	 jsme	 si	
spravili	chuť	výhrou	nad	brodskou	Smrťovkou	5:13,	remí-
zou	s	dalším	týmem	z	H.	Brodu	–	Hurikán	9:9	a	další	výhrou	
nad	Viperem	v	G.	Jeníkově	3:15.	
V	ligovém	poháru	jsme	se	utkali	s	týmem	Starý	mládenci	

09	ze	Světlé	a	výhrou	21:9	 jsme	postoupili	do	čtvrtfinálo-
vých	bojů.	
Posledního	 listopadu	 se	 ve	Světlé	 odehrál	 šipkový	 turnaj	

jednotlivců.	Jednalo	se	“O	pohár	starosty	města	Světlé	n.	S.“	
a	pro	Ledečáky	to	byl	turnaj	velmi	úspěšný.	1.	místo	obsadil	J.	
Málek	(Klobáci	Ledeč),	2.	místem	byl	oceněn	O.	Bareš	(Me-
louni	Světlá)	a	3.	místo	patřilo	Z.	Bartákovi	(Klobáci	Ledeč).	
Další	 členové	 z	 týmu	Klobáci	 se	 umístili	 na	 děleném	 5.-6.	
místě	–	M.	Procházka	a	V.	Žáček	na	místě	9.-12.	Cenu	za	prv-
ní	bingo	(180	bodů	na	3	hozené	šipky)	a	nejvyšší	zavření	(118)	
si	odvezl	Josef	Málek	a	cenu	za	nejrychlejší	zavření	(v	6.	kole	
druhou	šipkou)	získal	V.	Žáček	(oba	Klobáci	Ledeč).	

Dále	 pokračuje	 seriál	 turnajů	Vysočina	 tour,	 kterého	 se	
zúčastnilo	již	více	jak	200	hráčů.	Za	zmínku	stojí	3.	místo	
v	 celkovém	žebříčku,	 na	 kterém	 se	 drží	Klobák	 J.	Málek.	
V	Ledči	se	tento	turnaj	hraje	každý	čtvrtek	v	hotelu	Sázava	
od	 18	 hod.	 Info	 o	 Šipkové	 lize	Vysočiny	 a	Vysočina	 tour	
najdete	na	www.hlv-sipky.cz	Ať	to	lítá!

 -jm- 

Vážení	přátelé,	jménem	Fotoklubu	Zruč	nad	Sázavou	vám	s	po-
těšením	oznamujeme,	že	se	nám	opět	podařilo	spáchat	pro	vás	foto-
soutěž.	Ještě	než	se	začtete	do	oficiálních	tiskovin,	stručně	shrneme	
nejdůležitější	změny,	kterými	se	vyznačuje	letošní	ročník:
1.	Maximální	počet	soutěžních	fotografií	od	jednoho	autora	jsou	

„pouze“	3	(oproti	loňským	čtyřem).
2.	Vítězům	hlavních	cen	v	obou	kategoriích	se	dostane	„milé	po-

vinnosti“	být	v	ročníku	příštím	členem	poroty	fotosoutěže.	Je	to	ta-
kový	náš	„naschvál“,	aby	nám	soutěž	nevyhrávali	stále	titíž	autoři...
3.	Dernisáž	výstavy	 soutěžních	 fotografií	 a	 slavnostní	vyhlášení	

výsledků	se	odehraje	v	prostoru	zručské	Základní	umělecké	školy,	
kde	bude	výstava	instalována.
To	jsou	změny,	jinak	se	soutěží	stejně	jako	vloni.	Kompletní	znění	

soutěžních	propozic	najdete	na	plakátech,	popřípadě	na	www.foto-
klub-zruc.cz/fotosoutez
Co	říci	„závěrem	na	začátek	soutěže“?	Jsme	rádi,	že	se	nám	to	zase	letos	povedlo	zorganizovat	a	těšíme	se	na	vaše	snímky,	

stejně	jako	na	vaši	účast	na	závěrečném	setkání	nad	výsledky	soutěže!
Za	Fotoklub	Zruč	nad	Sázavou			 	 	 	 	 	 	   Jaroslav Bouma a Jiří Říha

JSTE ZRALÍ NA SOUTĚŽ? ZKUSTE TO!

THOMAS GRAUMANN – „DVAKRÁT ZACHRÁNĚNÉ“ DÍTĚ
Dne	 27.	 11.	 2013	 měli	 studenti	 ledečského	 gymnázia	
výjimečnou	možnost	 seznámit	 se	mimořádným	osudem	
Thomase	Graumanna,	jednoho	z	„Wintonových“dětí.	
Prezentace	 komentovaná	 panem	 Graumannem	
přibližovala	jeho	život	na	pozadí	historických	událostí	tak,	
že	i	ti	studenti,	kteří	v	moderních	dějinách	poněkud	tápou,	
si	mohli	vytvořit	jasný	obrázek	o	všech	okolnostech.
Když	 osmiletý	 Thomas	 Graumann	 dostal	 na	 pražském	
nádraží	cedulku	s	číslem	652,	bylo	mu	osm	let.	Myslel	
si,	že	jede	na	jazykový	kurs,	a	až	teprve	mnohem	později	
zjistil,	že	byl	jedním	z	židovských	dětí,	jemuž	zachránil	
život	 jeden	mladý	Angličan.	 Tím	mladým	Angličanem	
byl	Nicholas	Winton,	který	z	Československa	zachránil	
celkem	 669	 židovských	 dětí.	 Po	 válce	 Tom	Graumann	
zjistil,	 že	 všichni	 jeho	 blízcí	 zahynuli	 v	 koncentračním	

táboře	 a	 že	 přežil	 válku	 jen	 díky	 tomu,	 že	 dokázal	 on	
a	jeho	rodina	využít	příležitost	k	jeho	záchraně.	
Do	 Československa	 se	 po	 válce	 nevrátil,	 většinu	
života	 prožil	Thomas	Graumann	v	USA,	 pracoval	 jako	
ošetřovatel,	ale	také	jako	misionář	na	Filipínách.	Od	roku	
1997	 žije	 střídavě	 ve	 Spojených	 státech	 a	 v	 České	
republice.
Dvaaosmdesátiletý	 pan	 Graumann	 zapůsobil	
na	všechny	přítomné	nejen	svým	osudem,	ale	i	vitalitou,	
komunikativností	 a	 celou	 svou	 osobností.	 Jistě	 pro	
nejednoho	 studenta	 se	 stane	 inspirací	 motto,	 které	
pan	 Graumann	 dokládá	 svým	 životem	 a	 které	 během	
přednášky	 několikrát	 zopakoval:	 Využij	 příležitost	
a	nevzdávej	se!

Lenka Trtíková, učitelka českého jazyka
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Děkuji	 prostřednictvím	 Ledečského	 zpravodaje	
radě	města	a	komisi	pro	občanské	záležitosti	za	velmi	
pěknou	gratulaci	k	mému	životnímu	jubileu.	

Děkuje František Panský, Ledeč n. S. 

PoDĚKoVÁNí

Vážení čtenáři!
Na	tomto	místě	jste	zvyklí	číst	společenskou	kro-

niku	 –	 tedy	 blahopřání	 svým	 blízkým,	 poděková-
ní,	 ale	 i	oznámení	vzpomínek	a	 smutných	událostí	
v	životě	člověka.	Protože	je	tato	služba	brána	jako	
inzerce,	 je	 zpoplatněna.	 Od	 začátku	 tohoto	 roku	
chystáme	 novinku,	 a	 to	 příjemnou.	 Tato	 standard-
ní	 společenská	 oznámení	 vám	 budeme	 otiskovat	
za	 jednotnou	 cenu	100,-	Kč	 (zhruba	polovina	nor-
málního	sazebníku).

Vstoupili	 jsme	do	 roku	2014,	 a	proto	nám	dovolte,	
abychom	vám	my	všichni,	 kteří	LEDEČSKÝ	ZPRA-
VODAJ	 tvoříme,	 včetně	 těch,	 kteří	 do	 něj	 přispívají,	
popřáli	hodně	zdraví,	 štěstí,	 lásky,	osobních	 i	pracov-
ních	 úspěchů.	 Rádi	 bychom,	 aby	 stránky	 tohoto	mě-
síčníku	pro	vás	byly	 informativní,	zajímavé	i	poučné.		
Bude	jen	ku	prospěchu	věci,	když	se	na	tvorbě	listu	bu-
dete	podílet	i	vy,	vašimi	příspěvky	a	podněty.

Mnoho hezkých chvil s LEDEČSKÝM ZPRAVODA-
JEM v roce 2014 vám přeje redakce.

PRoDÁM
družstevní	byt	2+1	(3.	patro)	v	Ledči	n.	S.,	ul.	Zdeň-
ka	 Fibicha.	 Jádro	 je	 po	 rekonstrukci	 zděné.	 Cena	
680	000	Kč.	Kontakt:	 602	391	702,	 721	577	654	–	
volat	po	18.	hodině.

SVÁTEČNÍ VOLEJBAL VE SVÁTEČNÍM OBSAZENÍ
Na	druhý	vánoční	svátek,	na	Štěpána,	proběhl	ve	sportovní	hale	

v	Ledči	nad	Sázavou	tradiční	vánoční	turnaj	ve	volejbale.	Turnaje	
se	zúčastnilo	6	družstev,	za	přímé	účasti	druholigových	družstev	
a	prvoligových	hráčů,	kteří	přijali	pozvání	a	zahráli	si	pod	názvem	
Ledeč.	 Ovšem	 největším	 lákadlem	 byla	 účast	 Petera	 Pláteníka	
(hrajícího	 v	 družstvu	 Úsobí),	 českého	 reprezentanta	 a	 loňského	
účastníka	 Ligy	 mistrů.	 Diváci	 mohli	 vidět	 volejbal	 na	 skvělé	
úrovni,	kterou	dozajista	okořenil	svým	uměním	P.	Pláteník.	Peter	
nám	přislíbil	 účast	 i	 příští	 rok,	 neboť	 se	 vrátil	 po	 několikaletém	
angažmá	ze	zahraničí	(Belgie,	Itálie,	Turecko,	Rusko).
Výsledky	turnaje:
1.	Ledeč	(viz	foto),	2.	Zruč	3.	Úsobí,	4.	Okrouhlice,	5.	Chvaletice,	
6.	Světlá	n/S.

Horní řada: Peter Pláteník, Jan Čáp, Mi-
roslav Cmunda, Lukáš Pudil, dolní řada: 
Tomáš Matuška, Jan Bajer, Zbyněk Parkán


