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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

ZUBNÍ POHOTOVOST PROSINEC 2014

FINANČNÍ ÚŘAD
PRO KRAJ VYSOČINA

INFORMACE PRO VEŘEJNOST

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY!
NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ V LEDČI N. S.

Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.
13.–14. 12. Dr. Kasal, Šubrtova 2170, Havl. Brod Tel.: 569 421 329
20.–21. 12. Dr. Svobodová, Dobrovského 2023, Havl. Brod. Tel.: 569 435 593
24.–25. 12. Dr. Kotrbová, Dobrovského 2023, Havl. Brod. Tel.: 569 422 741
26.–28. 12. Dr. Brixi, Dobrovského 2023, Havl. Brod. Tel.: 569 426 112
1. 1. 
3.–4. 1. 2015 Dr. Hanusek, Nádražní 72, Havl. Brod Tel.: 569 432 442

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč n. S.

konaného dne 1. prosince 2014
ZM schvaluje:
– záměr přijetí úvěru ve výši 15 mil. Kč na spolufi nan-

cování podílu města na projektu „Stavební úpravy 
(zateplení obálky budov) – ZŠ Nádražní 780, Ledeč 
nad Sázavou“, který je dále spolufi nancován v rámci 
Operačního programu životního prostředí, prioritní 
osa 3  – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS).

– uzavření Dodatku č. 2 k SoD ze dne 7. 5. 2014 na pro-
vedení víceprací v rámci investiční akce „Zateplení 
obvodového pláště mateřské školy Stínadla“ za cenu 
155 997,75 Kč + DPH v zákonné výši se společností 
Atos, spol. s r. o. Ledeč n. S.,

– aktualizovaný rozpočtový výhled města na období let 
2015 až 2019.

– zastupitelstvo města Ledeč n. S. projednalo návrh roz-
počtu Fondu rozvoje bydlení na rok 2014 a tento návrh 
na základě ustanovení § 84 odst. 2, písmeno b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpi-
sů, schvaluje.

– VYDÁVÁ Obecně závaznou vyhlášku Města Ledeč n. 
S. č.3/2014, doplněnou o projednané návrhy ZM, kte-
rou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřej-
ném prostranství ve městě Ledeč nad Sázavou a k uží-
vání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti.

ZM volí:
Finanční výbor: Ing. Petr Stránský (předseda), Ing. Zde-
něk Janák, Jaroslav Poborský, Ing. Miloslav Palán, Pavel 
Storož.
Kontrolní výbor: RNDr. Yvetta Bartáková (předsedky-
ně), Mgr. Jaroslava Sýkorová, Josef Bělohradský, Karel 
Urban, Bc. Eva Pešková, MBA. 

ZM ukládá:
– příslušným odborům MÚ prověření možnosti dotačního 
fi nancování kvality ovzduší na území města Ledeč n. S.

ZM stanovuje:
za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, 
měsíční odměny neuvolněným zastupitelům Města Ledeč 
n. S. s platností od 1. 12. 2014 v následujících hodnotách: 
funkce neuvolněného místostarosty 11.190,- Kč, člena 
rady 1650,- Kč, předsedy výboru (komise) 560,- Kč, člena 
výboru (komise) 480,- Kč, člena zastupitelstva 180,- Kč,
příplatek podle počtu obyvatel 120,- Kč.

ZTRATILA JSEM V LEDČI
ZLATOU NÁUŠNICI, RODINNÁ PAMÁTKA. 

PROSÍM POCTIVÉHO NÁLEZCE 
O KONTAKT DO REDAKCE LZ. ODMĚNÍM!

(platí i pro knihovnu, IC a veřejné WC)
BUDE 31. 12. 2014 ZAVŘENO!

IC a veřejné WC bude ZAVŘENO i 2. a 3. 1. 2015

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ TERMÍNU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PÍSEM-
NÝCH ŽÁDOSTÍ PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU 
A DOTACE z rozpočtu Města Ledeč n. S. na základě Směrnice č. 1/2011, 
pro projekty v roce 2015. Písemné žádosti (viz web města – dokumenty) 
směřujte na podatelnu MÚ Ledeč n. S. do 18. prosince 2014. Bližší infor-
mace na fi n. oddělení, číslo dveří 217, tel. 569 729 524. 

Ing. J. Čepa, ved. OS

Dne 31. 12. 2014 bude provozní 
doba všech fi nančních úřadů a jejich 

územních pracovišť ukončena
ve 14 hod. Dne 2. 1. 2015 bude již 
provozní doba úřadů standardní.



3

PODĚKOVÁNÍ I PŘÁNÍ PŘEDSTAVITELŮ LEDČE N. S.

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych poděkoval vám všem, kteří jste se 
zúčastnili říjnových komunálních voleb a vyjádřili svůj 
svobodný názor. Velmi si vážím hlasů, které získalo 
„naše hnutí“ SNK a neméně si vážím hlasů pro mou 
osobu. Díky vaší přízni jsme v letošních komunálních 
volbách uspěli a 10. listopadu jsem byl ZM zvolen sta-
rostou našeho města. 

Velmi si této pocty vážím a věřím, že společně doká-
žeme město Ledeč n. S. posunout vpřed. 

Uvědomuji si, že většina z vás má od mého nástupu 
do této funkce jistá očekávání. Pevně věřím, že vaše 
očekávání nezklamu, i když již nyní po krátkém se-
známení s neřešenými a odkládanými problémy vidím, 
že některé budou mít za následek i fi nanční „oslabení“ 
našeho města. Jistě celou řadu z vás zajímá vývoj medi-
alizované „kauzy cyklostezka“, která se již několikrát 
objevila v ČT. Současný stav, se kterým jsem byl já 
i moji spolupracovníci na MÚ seznámeni náměstkem 
SFDI (státní fond dopravní infrastruktury), nám na op-
timismu určitě nepřidá. Šance na to, abychom nevraceli 
dotaci, je téměř mizivá, ale i přesto se stále snažíme, 
abychom případně nalezli řešení, které by naplnilo 
podmínku dotační smlouvy a zmírnilo tak fi nanční 
dopad na město. Jedná se téměř o 4,2 milionu korun. 
Dalším neodkladným úkolem, který je třeba do kon-
ce kalendářního roku vyřešit, jsou již téměř rok stojící 
(a stále nefunkční) parkovací automaty na náměstí. Byť 
se o jejich spuštění mohlo jednat již v září, kdy situace 
kolem těchto automatů byla ve stejném stadiu, jako po 

mém nástupu do funkce, nestalo se tak a fi rma zavá-
dějící u nás tyto automaty se ozvala na jednání až ve 
druhé polovině listopadu. Na základě tohoto jednání je 
připraven doplněk již uzavřené smlouvy, kde z hledis-
ka vás občanů je asi nejdůležitější ta část, která hovo-
ří o úpravě parkovného z původních 5,- Kč za každou 
započatou půlhodinu na 2,- Kč za 1. hodinu a následně 
10,- Kč za každou započatou hodinu. Do konce roku 
2014 už nezbývá mnoho času. Čeká nás ještě schvá-
lení rozpočtu na příští rok, který může být vzhledem 
k nastalé situaci velmi „napnutý“, ale i mnoho dalších 
rozhodnutí o budoucnosti našeho města. Přesto se do-
mnívám, že akce, kterou započalo již minulé vedení 
– zateplení základní školy včetně jídelny, ale i některé 
další, např. výstavba tribuny na letním stadionu, reali-
zace další parkovací plochy poblíž centra města, se nám 
podaří realizovat. Postupně bych vás chtěl prostřednic-
tvím Ledečského zpravodaje i webových stránek města 
informovat o tom, co se „na městě“ děje, abyste i vy 
mohli přijít se svými nápady, které by zlepšily život 
v našem městě. 

V závěru bych vám všem popřál krásné prožití Vánoc, 
hodně zdraví a štěstí v novém roce. Zároveň s tímto tra-
dičním přáním bych vám chtěl popřát hodně pravdivých 
informací, které by vás měly provázet nejen v roce ná-
sledujícím, ale i v celém dalším životě a které by vám 
měly umožnit prožití mnoha krásných okamžiků.

Hodně štěstí a životního optimismu nejen v roce 2015 
vám přeje 

Zdeněk Tůma, starosta města

Vážení spoluobčané, 
je mi velkou ctí vám alespoň touto cestou poděkovat za 
projevenou podporu a důvěru, kterou jsem od vás obdr-
žela v podzimních volbách. Ještě před několika měsíci 
by mě rozhodně nenapadlo, že budu pracovat ve vedení 
města. Nejsem zdejším rodákem, ale přesto mám Ledeč 
a její okolí velice ráda. Nepřísluší mi hodnotit a ani kri-
tizovat své předchůdce. Chci věřit, že dělali vše v rámci 
svých možností a schopností. Za sebe vám mohu slí-
bit jen to, že udělám maximum, co bude v mých silách 

a možnostech. I v mém zájmu je, abychom zde všichni 
žili ve „zdravém“ a příjemném městě, abychom se na 
sebe pokud možno usmívali, zdravili se a těšili na spo-
lečná setkání. 

Přeji vám všem příjemnou vánoční pohodu, dětem 
plno dárků, všem ať se splní jejich tajná přání a do 
příštího roku 2015 přeji hlavně pevné zdraví, hodně síly 
a úspěchů v soukromém i pracovním životě, štěstí a op-
timismus.

Hana Horáková, místostarostka města

Vážení a milí spoluobčané, 
velice si vážím vašich hlasů v komunálních volbách, 
které jasně ukázaly, že si přejete změnu. Vaše podpo-
ra je pro mě velkým závazkem. V nelehké povolební 
situaci jsem měl hned jasno, na jakou stranu se posta-
vím. A proto je mi ctí podpořit mého kamaráda Zdenka 
Tůmu v jeho vizi práce a jsem přesvědčený, že společně 
s Hankou Horákovou tvoříme tým, který může Ledeč 
nad Sázavou nasměrovat mezi moderní města, kam by 
měla patřit. Moderní nejen svým vybavením, ale také 

způsobem života, hospodařením a jednáním s občany. 
Proto i já se budu zasazovat o to, aby naše krásné město 
ještě více ožilo a zároveň, aby se z něj vytratila arogan-
ce a pletichy. Budu dbát na otevřenou informovanost 
občanů a podporu všech, kteří chtějí něco dělat.

Vám všem přeji klidný zbytek adventu, Vánoce plné 
pohody a milých setkání a v novém roce ať vás provází 
štěstí a zdraví. 

Honza Drápela, místostarosta města
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VÍTÁ NAROZENÉ A BLAHOPŘEJE SENIORŮM

Komise pro občanské záležitosti (KPOZ) má za městský úřad milou povinnost. Vítá do ledečského spo-
lečenství nově narozené občánky a chodí s gratulací k těm, kteří zde prožili podstatnou část svého života. 
Naše seniory navštěvujeme při příležitosti 80, 85, 90 let. Od věku 90 let pak každý rok. Jubilant obdrží 
písemné blahopřání a dárkový balíček. V letošním roce takových milých setkání bylo zatím 74 návštěv (na 
prvním snímku nejstarší občan Ledče n. S. – pan Josef Vomela). Vítání občánků se zpravidla koná  4x do 
roka, pro jednotlivé rodiny, každé miminko je přivítáno samostatně, dostává hezké dárky, maminka kytič-
ku.  „Vítací“ program vždy doplní děti z mateřské školy. V letošním roce se zatím narodilo 23 dětí, přivítá-
no bylo 24 dětí (přechod z loňského roku). Při této příležitosti bychom chtěli vyzvat rodiče miminek, kteří 
by se chtěli zúčastnit vítání dětí, aby navštívili zdejší matriku a předložili rodný list dítěte.
Staronové složení KPOZ: M. Kroutil (předseda), Ing. H. Horáková, M. Bělohradská, I. Kalivodová, 
M. Petrusová, E. Hrabaňová, J. Fotrová, V. Rauerová, M. Vrzáčková, V. Komárek. 

Marie Bělohradská, foto Vladimír Komárek
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM 
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC LISTOPAD 2014

ŘÍDIL POD VLIVEM ALKO-
HOLU – dne 5. 11. 2014 v době od 
02:20 hodin do 02:25 hodin v Ledči 
nad Sázavou z Husova náměstí, ul. 
Havlíčkova a dále do obce Bojiště 
v úseku nejméně 5 km vykonal 47letý 
muž jako řidič jízdu s osobním vozi-
dlem, přičemž byl v prostoru u bý-
valého zemědělského družstva kont-
rolován příslušníky Policie ČR a při 
provedené odborné dechové zkoušce 

na alkohol mu byla naměřena hodnota 1,63 ‰ alkoholu v dechu 
a následným opakovaným odborným měřením byla naměřena 
hodnota 1,51 ‰ alkoholu v dechu. Řízením osobního motorové-
ho vozidla pod vlivem alkoholu se řidič dopustil přečinu ohrožení 

pod vlivem návykové látky dle ust. § 274/1 tr. zákoníku, za což 
může být potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým 
trestem nebo zákazem činnosti.

VLOUPÁNÍ DO REKREAČNÍHO ZAŘÍZENÍ – dne 
5. 11. 2014 bylo na Policejní stanici Ledeč nad Sázavou nahlá-
šeno vloupání do rekreačního zařízení v obci Chřenovice, kdy 
dosud neznámý pachatel v době od 12:00 hod dne 2. 11. 2014 do 
09:20 hod dne 5. 11. 2014 násilím vnikl do objektu rekreačního 
zařízení v obci Chřenovice ev.č. 48, kde po vypáčení kovové pří-
ruční pokladny odcizil hotovost ve výši 1000 Kč a svým jednáním 
způsobil majiteli celkovou škodu ve výši nejméně 4500 Kč.

PORUŠOVÁNÍ DOMOVNÍ SVOBODY – dne 12. 11. 2014 
byly policejním inspektorem Policejní stanice v Ledči nad Sáza-
vou zahájeny úkony trestního řízení přečinu porušování domovní 
svobody, kterého se dopustil 63letý muž, který neoprávněně dne 
12. 11. 2014 v době okolo 11:00 hodin v obci Kouty vnikl na 
pozemek domu sloužícího k rekreačním účelům, kdy za pomoci 
klíče vnikl do obytné části domu, kdy v kuchyni zatopil v kam-
nech a zde neoprávněně setrval až do příjezdu hlídky Policie ČR. 
Uvedenému muži bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu po-
rušování domovní svobody dle ust. § 178/1 tr. zákoníku a ve věci 
bylo vedeno zkrácené přípravné řízení, kdy věc byla po řádném 
zadokumentování předložena v zákonné lhůtě k dalšímu vyřízení 
na Okresní státní zastupitelství v Havlíčkově Brodě.

Vzhledem k tomu, že nastává čas Vánoc a přichází konec roku 
2014, tak bych rád touto cestou za kolektiv Policie ČR Obvodní 
oddělení Světlá nad Sázavou, Policejní stanice Ledeč nad Sáza-
vou popřál všem spoluobčanům klidné pohodové Vánoce a hodně 
štěstí v novém roce 2015.

npor. Bc. Luboš PEJCHAR , v.r., zást. OO Světlá n. S.,
Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

Stavebniny, Sázavská 263, Ledeč n. S.:
• míchací centrum – AKCE 25 % 

 interiérové barvy, fasády
• protimrazové přísady beton, malta – AKCE 25 % 

• minerální izolace Isover AKCE 50 %
 • 15% sleva na sádrokartonový systém Rigips

 michalcak@atos.cz, m. 777 778 035

Prodejna, Husovo nám. 139, Ledeč: 
• vánoční balíčky – autokosmetika

• nářadí elektrické, ruční 
• autodoplňky, klíčové centrum 
• koupelnový nábytek, doplňky

• dlažby, obklady, sanita
 prodejna@atos.cz, m. 777 778 037

velkoobchod VODO-TOPO, Nádražní 609, Ledeč
• vodoinstalační a topenářský materiál

• plyn, inženýrské sítě, sanita
• elektroinstalační materiál 

zatocilova@atos.cz, m. 777 778 036

Strojírenská fi rma ze Zruče nad Sázavou hledá 
vhodné uchazeče na pozice: obráběč kovů – CNC 

frézovací centrum,  obráběč kovů – CNC soustružnic-
ké centrum,   obráběč kovů – soustružník,  obráběč 
kovů – konvenční frézka, brusič nástrojů, technolog,  

obchodník s NJ / AJ. 
Nabízíme: příspěvek na bydlení / na dopravu, 13. plat, 
závodní stravování, nadprůměrné platy, hodnocení dle 

výkonu.
Wikov Sázavan s.r.o.

Okružní 600, 285 22  Zruč nad Sázavou
Tel.: 327 533 302, mob: 606 021 016

e-mail: mvaneckova@wikov.com, www.wikov.cz

PRODÁM byt 3+1, v OV v Ledči nad Sázavou. Dispo-
zice: chodba, koupelna, WC, kuchyň, pokoj, obývací 
pokoj, ložnice, balkon a sklep, celkem 66,8 m2. Dům 
je zděný a zateplený, okna jsou plastová, balkon je za-
sklený, střešní krytina po rekonstrukci. Dům má centrál-
ní topení, vlastní měřiče energií, nízké provozní nákla-
dy. Okolo domu dostatek míst k parkování. Klidné místo 
a příjemný výhled. Cena: 690.000,- Kč.
Kontakt: 606 528 995 (RK nevolat).

PRODÁM
– noty na dechovou hudbu taneční, smuteční, pochody 

a chorály
– mikrofony Shure, Ibanez se šňůrami a stojánkem
– aparaturu Combo 25 W, vhodná k harmonice
– B trubku žesťovou zn. ATR
Vše naprosto zachovalé, možno prodat jednotlivě, ceny 
dohodou. Kontakt na tel.: 317 842 806, 605 875 484
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Od října 2014 zahájilo v Ledči nad Sázavou svou čin-
nost Centrum denních služeb Barborka. Toto zařízení 
poskytuje sociální služby dospělým osobám s mentál-
ním a kombinovaným postižením. Centrum nabízí kva-
litní trávení volného času, terapie, začleňování do ma-
joritní společnosti, zábavu a setkávání se s vrstevníky. 
Cesta k založení centra byla velice obtížná, přesto se 
však náš záměr podařil. Naše poděkování patří v prv-
ní řadě současným uživatelům centra a jejich rodinám, 
kteří byli impulsem pro jeho založení. Děkujeme za je-
jich soudržnost a podporu, právě oni jsou základní sta-
vební jednotkou celého zařízení. Další poděkování patří 
stávajícím zaměstnancům a dobrovolníkům, kteří dali 
v šanc svou životní jistotu a věřili v dobrou věc. Dále 

nám dovolte poděkovat pánům radním p. Petru Krčálovi 
a p. Zdeňku Chládovi a úřednicím KÚ Kraje Vysočina, 
kteří byli vstřícní a trpěliví při řešení naší záležitosti. 
Také děkujeme sponzorům, přátelům a známým, kteří 
v naše konání věřili a podporovali nás. 

Dne 4. prosince proběhlo slavnostní otevření Centra 
denních služeb Barborka. Dovolte nám, abychom i vás 
pozvali na prohlídku a seznámení se s činností našeho 
centra. Týden otevřených dveří pořádáme od 15. do 19. 
prosince od 7.00 do 15.00 h v budově Barborka 1191 
(bývalá budova léčiv Zentiva). S přáním krásného vá-
noční času – za kolektiv uživatelů a zaměstnanců,

Bc. Eva Urbanová – vedoucí zařízení

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB BARBORKA
TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA LEDEČSKO, z.ú.
OD 2015 NABÍZÍ

OBLÍBENÉ A HOJNĚ NAVŠTĚVOVANÉ
AKORDEONY 2014

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlast-
ní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo 
pomoc při zajištění stravy – dovoz domů, pomoc při za-
jištění domácnosti – úklid, údržba, nákupy a pochůzky, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
doprovod (lékař).

Doprava uživatele motorovým vozidlem – fakulta-
tivní služba. Pečovatelská služba je určena osobám 

z Ledče a okolí (do 10 km), a to osobám se sníženou 
soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění 
nebo zdravotního postižení. Služby jsou poskytovány 
v domácnostech uživatelů, na základě písemné smlouvy 
a za úhradu dle platného ceníku služeb.

Kontakt: Terénní pečovatelská služba Ledečsko, z.ú., 
Na Potoce 191, 584 01 Ledeč n. S.

Web: www.psledecsko.cz, email: info@psledecsko.
cz, tel.: 737 728 330, 607 884 481 

V předposlední listopadovou neděli se v sále gymná-
zia představily veřejnosti akordeonové soubory ZUŠ 
Ledeč na koncertech nazvaných Na akordeon nevážně 
i vážně. Účinkující zahráli skladby světových autorů, 
známé a oblíbené melodie, dokonce i bývalého žáka 

zdejší ZUŠky Slávka Brabce (na snímku vlevo). Tyto 
koncerty mají každoročně vysokou úroveň a jsou u le-
dečských občanů velmi oblíbené. Kapacita sálu nutí 
účinkující hrát za jedno odpoledne hned koncerty dva! 

J. Sladkovský
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1914–1918 VZPOMÍNKY A DOKUMENTY
RNDr. MIROSLAVA VOSTATKA

V E L K Á  VÁ L K A

DÍL 5. Pokračuji v osobnostech spojených s Velkou 
válkou a není to osobnost jen tak nějaká. Jde o univer-
zitního profesora MUDr. Jaroslava Hlavu (1852–1924) 
rodáka z Dolních Kralovic, tehdy okres Ledeč n. S. Šlo 
o významného patologa, lékaře, zakladatele české mi-
krobiologie, vědce se slovanským cítěním, byl dokonce 
přijat ruským carem, vychovával lékaře okolních slo-
vanských národů atd. Když se v roce 1882 dělila Kar-
lo-Ferdinandova univerzita na českou a německou, tak 
ho sedm českých profesorů stojících v čele české větve 
vzalo jako docenta mezi sebe. Hlava stanul v čele stoli-
ce (dnes katedry) patologie. 

Pardubice se v roce 1914 staly nejen důležitým měs-
tem s vojenskými posádkami, ale byla zde urychleně 
budována obrovská vojenská nemocnice „rychlostí je-
den barák za jeden den“. Město bylo pro tuto instituci 
příhodné polohou, vybavením a i důležitou železniční 
tratí. Dnes už jsou patrné jen zlomky výstavby a já jsem 
dokonce jeden čas bydlel ve čtvrti Dukla, stojící právě 
v těchto místech. Rakouská vojenská správa zajišťova-
la při projekci přední odborníky, aby dílo bylo hodné 
svému účelu. Prof. Dr. J. Hlava byl pozván ke konzul-
tacím a navrhování pavilónu mikrobiologie. Kdysi jsem 
z Olomouce sehnal pouze nedokonalé kopie. Na nich je 
dvorní rada prof. Dr. J. Hlava,

MUDr. Renč (vedoucí laboratoře), MUC Drábek 
a MUC Fiala. Monarchie se potýkala s kritickým nedo-
statkem lékařů i dalšího zdravotnického personálu. Na 
místa lékařů nastupovali nedostudovaní medici, často 
už jako starší pánové (např. jeden byl operní pěvec) 
a zastávali lékařská místa.

O prof. MUDr. J. Hlavovi se dá s určitostí napsat, 
že byl prvním vysokoškolským profesorem z bývalé-
ho okresu Ledeč n. S. Do našeho města také zajížděl 

další profesor MUDr. Arnold Jirá-
sek a měl zde vilu. I on za války 
byl jako vojenský lékař na různých 
postech. Před lety jsem hledal po-
tomky prof. Hlavy a našel jsem 
vnučku v Čerčanech. 

Z doslechu jsem slyšel jednu za-
jímavou ledečskou historku. Žil zde 
švec jménem Arator (z klukovských 
let se pamatuji na jeho ženu), bydlí-
cí v Havlíčkově ulici. Zmíněný pan 
Arator pocházel ze zchudlého šlech-
tického rodu a monarchie přesto 
měla k těmto lidem respekt. Ta his-
torka byla následující. Když tento 

mladý muž přišel k odvodům, tak čle-
nové komise povstali a vzdali mu čest jako šlechtici!

Ačkoliv jsem za desítky let viděl spousty a spousty 
lístků polní pošty, pohlednic, fotografi í a nevím čeho 
všeho, těch „ledečských“ bylo pomálu. Je možné, že 

někdo má kdesi na půdě krabici, kam uložil jeho pře-
dek právě to, co hledám. Zázraky se dějí, stát se může 
cokoliv. Hezké Vánoce vám přeje

RNDr. M. Vostatek

Prof. MUDr. Jaroslav Hlava

Pardubická nemocnice, slavnostní církevní průvod



8

DIVADLO MIMOCHODEM BILANCUJE ROK 2014
LETOŠNÍ SEZÓNA BYLA PRO LEDEČSKÉ DIVADLO 

SNAD TOU NEJNÁROČNĚJŠÍ.
V rámci tradice se pro diváky konalo představení každý čtvrtý 

víkend v měsíci, a to od února až do listopadu, a zároveň došlo 
i na několik mimořádných akcí. Pokud na domácí scéně nehrálo 
divadlo Mimochodem samotné, o zábavu se postaraly soubory 
z okolí. Domácí soubor pak se svými hrami obrážel celou repub-
liku a dobře reprezentoval město.

A že bylo s čím jezdit! Na repertoáru se letos nacházelo hned 
pět aktivních her! Komedie Monsieur Amédée, která si na ce-
lorepublikové soutěžní přehlídce Valašské křoví vysloužila ceny 
za nejlepší mužský a ženský herecký výkon pro F. Ženíška a D. 
Budilovou, uznání za herecký výkon pro V. Roula a za režii pro 
J. Nádvorníka. Uznání diváků hned v několika českých městech 
po zásluze obdržel i oblíbený Blbec k večeři s R. Machalou a vý-
jezdních představení se letos poprvé dočkala i loňská komedie 
Když se zhasne. Došlo i na reprízy žádaného muzikálu Balada 
pro banditu a v závěru sezóny soubor sehrál obnovenou premi-
éru komedie Celebrita s F. Ženíškem a T. Dvořákovou. Divadlo 

Mimochodem se se svými hrami podívalo do Benešova, Kácova, 
Loučné n. Desnou, Postřelmova, Třebíče, Slavičína, Vojslavic, 
Zruče n. S., Zábřehu n. M., Prahy.

Po úvodu letošní sezóny, o který se postaral profesionální 
soubor SemTamFór ze Slavičína, se přijely předvést ochotnic-
ké spolky Gaudium z pražského Radotína, Tyl z Říčan a Mrsťa 
Prsťa z Kouřimi. Sezónu uzavřelo opět profesionální Divadlo Tří 
s představením Podraz! a Prasklá hřídel u sifonu. 

Došlo i na hudební akce – Písničkáře na terase ledečského hra-
du, violoncellový koncert Míši Stehlíkové a pátý ročník bene-
fi čního rockového festivalu Mimofest. Úspěšná byla listopadová 
Noc divadel, která představila jinak nepřístupná zákoutí zdejšího 
hradu i místní pověsti v podání herců divadla Mimochodem.

Ve svých zavedených tradicích bude divadlo pokračovat i v se-
zóně 2015, jejíž program už nabývá jasných obrysů. Již brzy bude 
k dostání permanentka, která vám zajistí vstup zdarma na všechny 
divadelní a hudební akce pořádané divadlem Mimochodem v příš-
tím roce (a zlevněné vstupné na představení profesionálních sou-
borů). Více informací na www.mimochodem.com.  -jn-

SKROMNOST VÁNOČNÍ Znovu je před námi nejkrásnější svá-
tek v roce. Před dvěma tisíci lety se v chlévě narodil Ježíš. Krásný 
příběh o zrození nám vypráví o veliké pokoře a nedostatku. Budoucí 
spasitel se nenarodil do zlaté kolébky v přepychové komnatě hýčkán 
houfem služek, ale na seně v chlévě. Možná o to více ho provázela 
láska maminky, která si možná vyčítala, že miminku nezajistila lepší 
podmínky. Děťátko ale bylo zdravé, maminka též a Josef zajistil, co 
se dalo. Dítě mělo střechu nad hlavou, teplo, bezpečí a lásku. Získalo 
poklad, který se nevyváží ani zlatem. 

Skromnost v tomto příběhu nám přináší velikou naději. Říká 
nám, že nemusíme děti zahrnovat bohatstvím, dejme jim lásku 
a bezpečí. Ostatně pokud děti tento základ nemají a nahrazuje 
jim ho materiálno, čeká je život, který nebývá právě nejšťast-
nější. Takových smutných lidských příběhů jistě znáte dost ze 
svého okolí. Přeji nám, abychom ve svých životech nalezli lásku 
a bezpečí. Vánoční příběh nám ukazuje, že je to možné. 

VYBRANÉ FARNÍ AKCE
7. 12. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti (probíhá měsíčně v útul-

ném 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. Orga-
nizuje Mgr. Jana Sklenářová).

 – v 10.00 Setkání se sv. Mikulášem na faře, drobná nadílka
19. 12. v 16.00 Spolčo na faře pro děti do dvanácti let (setkání 

dětí plné her a smíchu, program a dozor zajišťuje Společenství 
mladých) 

12. 12., 19. 12. v 18. 00 Přednášky na faře (přednášející P. ThDr. 
Jan Bárta) 

14. 12. v 17.00 Mše svatá s kytarovým doprovodem (hraje sku-
pina Naděje) 

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

24. 12. ve 24.00 Půlnoční mše svatá se zpěvy České mše vánoční 
J. J. Ryby 

25. 12. ve 14.30 Tradiční vánoční kytarový koncert (hraje sku-
pina Naděje)

29. 12. ve 14.00 Vánoční setkání farníků-seniorů na faře
3. 1. 2015 ve 14.30 Živý betlém, aneb putování za betlémskou 

hvězdou (na Husově náměstí)
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI 
25.12. Slavnost Narození Páně
26. 12. Sv. Štěpána (spolupracovník apoštolů ukamenovaný v Je-

ruzalémě v roce 36) 
27. 12. Sv. Jana, apoštola a evangelisty 
30. 12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
31. 12. Sv. Silvestra I., papeže (za jeho vedení začala stavba bazi-

liky sv. Petra ve Vatikánu) 
 Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal 

a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

Žáci i kapelníci dechového orchestru ZUŠ Ledeč nad Sázavou vás srdečně zvou na 
svůj Vánoční koncert, který se koná v sále hotelu Sázava v sobotu 20. prosince ve 14 
hodin.

Stejný program můžete navštívit ve stejný den v Kulturním domě v Bojišti – zde kon-
cert začíná v 17 hodin. Vstupné na oba koncerty je dobrovolné.

SDH V PAVLOVĚ
pořádá v místním kulturním domě

HASIČSKÝ PLES
s bohatou tombolou

20. února 2015
Hudba: skupina SUBAKO

VÁNOČNÍ KONCERTY DECHOVÉHO ORCHESTRU
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LEDEČSKÝ SLAVÍČEK O CENU STAROSTY
MĚSTA LEDČE NAD SÁZAVOU

V LISTOPADU MAJÍ SENIOŘI SVŮJ DEN

ČTYŘI SOUTĚŽE – ČTYŘI TITULY

Výbor Svazu důchodců ČR v Ledči 
n. S. uspořádal pro své členy tradič-
ní setkání při příležitosti Dne seniorů, 
který letos připadl na čtvrtek 13. listo-
padu. Setkali se v sokolovně, přivítal je 
předseda svazu pan Josef Malý. Kultu-
ru skvěle obstaral taneční soubor ZUŠ 
pod taktovkou Jiřího Růžičky. Podání 
populárních skladeb prostřednictvím 
tohoto hudebního „tělesa“ je mezi seni-
ory velmi oblíbené. Někteří poslouchali 
živou hudbu, jiní tančili, všichni však 
konzumovali chutné pohoštění. Prostě 
pohoda, ani se nechtělo domů. 

Jiří Sladkovský

V sále ledečského gymnázia se konalo postupové kolo pě-
vecké soutěže Ledečský slavíček. Sešlo se na 30 soutěžících, 
kteří byli rozděleni podle věku do tří kategorií. Na vše dohlížela 
vlídná porota ve složení: Tůmová D., Kroutilová S. a Pavlíček 
J. Soutěžící přišlo podpořit asi 70 diváků, zejména rodičů, pra-
rodičů a spolužáků. Atmosféra byla báječná, a tak všichni sou-
těžící i diváci strávili příjemné odpoledne. 

Výsledky první kategorie: 1. Černá Zuzana, 2. Zichová Tere-
za, 3. Odvárková Tereza.

Výsledky druhé kategorie: 1. Vacková Anežka, 2. Casková 
Anežka, 3. Nečasová Barbora

Výsledky třetí kategorie: 1. Maštálková Katka, 2. Kroutilová 
Vendula, 3. Šulcová Lenka

Hlavní ceny věnoval čerstvě zvolený starosta města pan 
Ing. Zdeněk Tůma, který je osobně předal. Vítězové jednotli-
vých kategorií postoupili do krajského kola v Jihlavě, které se 

konalo 29. listopadu. Děkujeme všem účinkujícím za účast a za 
rok se těšíme na další kolo naší tradiční pěvecké soutěže.

Marcela Mainerová – SVČ Ledeč

Nadaný tanečník breakdance Filip Radil z Ledče získal během letošní taneční se-
zóny (s taneční partnerkou M. Pelikánovou z Chotěboře) celkem 4 tituly, a to 2x titul 
Mistr ČR, 1x titul Vítěz světového šampionátu a titul I. vicemistr Evropy. První ti-
tul získali na Mistrovství ČR v klipovém tancování (Chotěboř – kategorie Freestyle 
DUO). Ještě na jaře titul obhájili Mistrovství ČR v plesových choreografi ích v Chru-
dimi (kategorie Show dance – Dueta – Freestyle). Na podzim se zúčastnili světového 
šampionátu v Liberci. Choreografi e Farewells (loučení) zaujala mezinárodní porotu 
natolik, že je vynesla na první příčku v konkurenci ruských, maďarských a českých 
dvojic. V listopadu odjeli na ME do německého Saarbrűckenu (foto), v konkurenci ně-
meckých, holandských a českých dvojic skončili na 2. místě a získali titul I. vicemistr 
Evropy 2014. Jmenovaného Mistrovství ČR a ME se zúčastnila i dvojice Pavel Kut-
nohorský (Ledeč) a Tomáš Žák (H. Brod). Ti si v Chotěboři vytančili 2. místo a stali se 
I. vicemistry ČR 2014. V Německu skončili na 7. místě, s choreografi í Move control 
units. Všichni čtyři tanečníci jsou členy tanečního seskupení R.D.E., které s projektem 
Soul of Dancers (viz http://www.youtube.com/watch?v=AUl8Q2vY_nA) letos získa-
lo ocenění Zlatá jeřabina (Kraj Vysočina) a Cenu Města Chotěboř (2013). Autorem 
projektu je Tomáš Žák. Filip, Míša, Pavel a Tomáš děkují P. Šichtovi – fa Zekatel spol. 
s r.o. a Kraji Vysočina za fi nanční podporu, M. Broklovi – Pekárna a cukrárna Světlá n. 
S. (sponzorský dar) a Junioru DDM SVČ Chotěboř za poskytnutí azylu pro trénink.  

M. Pelikánová
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Minižákyně se v listopadu zúčastnily mezinárodního 
turnaje v Pardubicích, na který se přihlásilo 12 družstev 
a který byl výborně zorganizován. Pro většinu našich 
hráček to byl první velký turnaj v házené 6+1, a proto 
odjížděly na Pramínek hlavně na zkušenou. Sobotní klání 
s Kolínem bylo přesvědčivé – 14 : 1.

Na tým Astry Praha (kluci-holky) naše děvčata nesta-
čila (jediný hráč soupeře nám nasázel 7 branek), děvčata 

prohrála 4 : 9. V třetím utkání už nastoupily jen proti 
klukům z Ivanky pri Dunaji, ani s nimi už se nepoda-
řilo držet krok, výsledek 3 : 6! Ve třetím utkání to byla 
Slavia Praha I (pozdější vítěz turnaje), těžký soupeř, 
těžká prohra – 1 : 11. Nejhezčí a nejdramatičtější zápas 
bylo vlastně derby. Děvčata hrála s Vysočinou H. Brod. 
Přetahovaná až do dramatického závěru, kdy se podařil 
Kátě Mainerové krásný únik s vítězným zakončením, 
v posledních dvou vteřinách zápasu. Obrovská radost 
a výhra 7 : 6. V dalších utkáních už jsme sbíraly jen 
samá VÍTĚZSTVÍ, a to nad družstvy Kobylisy Praha, 
Pardubice a Slavia Praha II. Ve všech zápasech si zahrá-
ly všechny hráčky a všechny hráčky v poli také střílely 
branky. HOLKY JE TŘEBA POCHVÁLIT ZA SKVĚ-
LOU HRU, BOJOVNOST A VZÁJEMNÉ POVZBU-
ZOVÁNÍ PO OBA HRACÍ DNY. Věříme, že předvede-
né výkony a skvělé výsledky jsou povzbuzením k další 
práci při trénincích. 

Sestava družstva: Michala Hořejšová, Káťa Mainero-
vá, Zuzana Coufalová, Lucie Koťarová, Lucie Sochůrko-
vá, Eliška Dolanová, Káťa Prantlová, Lucie Randlíková, 
Anička Bláblová, Pavla Pelůchová, Markéta Růžková.  

Trenérka házené SVČ Ledeč Lenka Beránková

HÁZENKÁŘKY NA PRAMÍNKU V PARDUBICÍCH 

LEDEČSKÝ KRASOKROUŽEK
V PARDUBICÍCH

X KROS
STVOŘIDLA 2014

V září začal v Ledči svou činnost krasokroužek. Organizátorem je míst-
ní Středisko volného času. Každý čtvrtek od 15 hodin se schází skupinka 
děvčat na zimním stadionu. Pod vedením učitelek Jarmily Palánové a Květy 
Pidimové trénují dívky prvky na bruslích od otoček, vozíčků, holubiček přes 
piruety, malé skoky, a to všechno na hudbu. Na Vánoce připravují pro rodiče 
krasobruslařské vystoupení. Je to účelné a radostné trávení volného času. Na 
snímku: (horní zleva) Anetka Kábelová, Terezka Kotěrová, Verunka Černá, 
Danielka Slezáková. Spodní řada zleva: Agátka Janáková, Karolínka Brixí, 
Magdalenka Průdková, Natálka Váňová.   

Za spokojené rodiče Lenka Černá

8. ročník těžkého závodu se konal 
na začátku listopadu a započítává se 
do seriálu závodů o POHÁR MELE-
CHOVA, jehož pořadatelem je o.s. 
Melechov. Délka trati cca 3,5 km po-
dél Sázavy, terénem vyšší technické 
náročnosti. V závodě se umístil na 
3. místě ledečský závodník Petr MI-
LÁČEK se startovním číslem 16 
z týmu Kola Ledeč Závod X Kros 
určil konečné pořadí závodníků jme-
novaného seriálu a potvrdil 3. příčku 
pro Martina Knytla z Ledče, který byl 
během předchozích závodů v čele ta-
bulky.  J. Sladkovský
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JAK JE NA TOM LEDEČSKÝ FOTBAL V POLOČASE

Podzimní část sezóny se pro FK hodnotí dobře. Muž-
stva, až na výjimku, odehrála utkání důstojně a často 
vítězně. Mistrovské soutěže jich hraje šest. Nově s „B“ 
mužů a mladší přípravkou. K výčtu nutno připočíst nové 
mužstvo předpřípravky, pro holky a kluky ve věku 3–5 
let. Počet aktivních fotbalistů v Ledči je tedy úctyhodný. 

Vlajkovou lodí a měřítkem úspěšnosti klubu jsou vý-
sledky mužů. V této kategorii jsme měli velice úspěšný 
podzim, kdy muži A vévodí tabulce I.B třídy krajské sou-
těže a muži B jsou na druhém místě ve 4.B třídě okresu 
H. Brod. Na stadión si nachází cestu stále více fanoušků. 
„Áčko“ nasázelo soupeřům 51 branek, z toho jich domá-
cí fanoušci viděli 30. Cílem je udržet stávající výkonost 
a dovést náskok do posledního kola. Rezervní mužstvo 
mužů, po roční přestávce, překvapilo a skončilo v ta-
bulce na 2. místě. Pozitivem je zapojení mladých hráčů 
a dorostenců do dospělého fotbalu. Oba trenéři mužstev 
mužů sedí na dvou židlích. Jak M. Turek, tak J. Pospí-
šil působí jako hrající trenéři. Spolupráce je opět po čase 
bezproblémová a trenéři z toho těží. Fotbalistům držíme 
palce, abychom v červnu mohli slavit dvojnásobnou po-
stupovou radost. Budeme k tomu potřebovat podporu na-
šich fanoušků, a to nejen na domácím kolbišti.

V kontrastu s výsledky mužů jsou výsledky dorostu. 
Před startem soutěže jsme řešili setrvání dorostu v mis-
trovských soutěžích. Nakonec se družstvo pod vedením 
V. Noska dalo dohromady, ale fotbalových výsledků. Mít 
radost z výhry nad Světlou a střídat tak odvěkého rivala 
na dně tabulky by bylo málo. Bez řádné životosprávy, 
tréninkové morálky a disciplinovanosti to nepůjde! Jed-
ním z mála pozitiv je zapojení hráčů dorostu do mužstev 

mužů. Na jaře budeme hledat alespoň poklidný střed ta-
bulky.

Mladší žáci opustili okres H. Brod a systém 5+1 hrá-
čů a vrhli se do neznámých vod „většího“ fotbalu 7+1 
v okresu K. Hora. Vedli si dobře a 6. místo je příjemným 
překvapením. Náročný trenér J. Lebruška věří, že po kva-
litní přípravě bude následovat jarní stoupání tabulkou. Po 
několika letech se též dva naši hráči objevili ve výběru 
okresu do 12 let, a tak držíme palce nejen J. Stehnovi 
a J. Smejkalovi, aby jejich fotbalové krůčky směřovaly 
strmě vzhůru. 

V kategorii přípravek máme tři mužstva. Starší i mlad-
ší přípravka se pravidelně zúčastňovaly turnajů OFS H. 
Brod a poměřovaly síly s vrstevníky. Premiérově se s fot-
balem seznamuje mužstvo předpřípravky. Pod trenér-
ským triumvirátem Storož-Brož-Brožová vyrůstají mladí 
fotbalisté a snad budoucí opory místního fotbalu. Rádi tu 
uvítají další mladé adepty. Fotbal patří k nejvhodnějším 
sportům pro děti a zároveň je velmi milosrdný k peně-
ženkám rodičů. Ze strany klubu je zajištěna maximální 
podpora v trénincích (pomůcky, připravená plocha hřiště, 
v zimě hala atd.) a pravidelné vzdělávání našich trenérů, 
kteří jsou k vidění na akcích FAČR.

Do zimního období přejeme všem našim mužstvům 
kvalitní přípravu a do jarních bojů co nejčastěji vítězný 
pokřik po utkání. Našim fanouškům přejeme, aby je naše 
výsledky a předvedená hra co nejvíce těšily a fotbalové-
mu oddílu přejeme světlé zítřky na moderním ledečském 
sportovišti a bezproblémové fungování. 

Za FK Kovofi niš Ledeč nad Sázavou 
Vratislav Nosek, předseda klubu

JARMARK S ŘEMESLNÝMI VÝROBKY
hradní nádvoří 14. 12. 2014 v době 10–16 hodin

Keramické výrobky, koření, čaje, dekorace, občerstvení
– přihlášeno je 25 prodejců. Od 13 hodin, pokud počasí dovolí, 

zahraje a zazpívá vánoční písně skupina CAMERATA.
Přijďte se potěšit adventním časem a nakoupit dárky pro své milé! 

Pořádá Společnost hrad Ledeč n. S. 

UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ 
JOSEF PLEVA

opravy nábytku a starožitností
Haškova 646, 584 01 Ledeč n. S.

Tel.: 608 936 886
jpleva@tiscali.cz

www.plevarenovace.wbs.cz
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Dvacet let nás dělí od chvíle, kdy těsně před 
vánočními svátky zemřela paní VĚRA ŽÁKOVÁ 

z Ledče n. S. 
Paní Žáková byla známa především z oblasti 

místní kultury, byla členkou zdejšího proslulého 
divadelního spolku, ale do paměti široké veřejnosti 

se jistě zapsala jako vedoucí ledečské knihovny. 
Pro svou sečtělost, milé a přátelské chování byla 

velmi oblíbená. Kdo si na ni rád vzpomene, nechť jí 
věnuje, spolu s námi, tichou vzpomínku.

Děkuje rodina a redakce Ledečského zpravodaje. 

Dne 31. prosince uplyne 16 let od úmrtí 
milovaného syna, bratra a švagra,
pana VLASTIMILA CIHLÁŘE

z Prosíček.
Dne 5. února 2015 si připomeneme

14. výročí úmrtí drahého manžela, tatínka
a dědečka, pana JOSEFA CIHLÁŘE

z Prosíček. 
S úctou a láskou stále vzpomínají manželka 
a maminka, Jiří, Naďa a Věra s rodinami

V polovině listopadu letošního roku
jsme si připomněli smutné výročí. 

Uplynul jeden rok od úmrtí
paní BOŽENY COUFALOVÉ

z Ledče n. S.
Kdo jste ji znali a měli rádi, 
zavzpomínejte spolu s námi.

Rodina Coufalova a Tesárkova

VZPOMÍNKA
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25. každého měsíce. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o.

SVČ LEDEČ POŘÁDALO KR. KOLO MISTROVSTVÍ ČR 
V DESKOVÝCH HRÁCH 2014

V listopadu se sjelo do Střediska volného času v Ledči 
na 20 dětí, které postoupily z oblastních kol. V ledečském 
středisku probíhal další ročník MČR v deskových hrách 
Veselá farma, Utopie a Rummikub. Jsou to hry zábavné 
a logické. Deset nejlepších hráčů jelo koncem listopadu 
do Prahy na republikové fi nále a budou reprezentovat 
Kraj Vysočinu v deskových hrách.
Výsledky Utopie a Veselá Farma
1. KAT. 1. Michaela Šimůnková (LE), 2. Aneta Drahoza-

lová (LE), 3. Kamila Skalická (LE).
2. KAT. 1. Monika Pešková (LE), 2. Veronika Štěpánko-

vá (LE), 3. Kateřina Mainerová (LE).
RUMMIKUB
1. KAT. 1. Lukáš Dočekal (Chotěboř), 2. Nikola Dočeka-

lová (Chot.), 3. Adéla Beranová (Světlá) 
2. KAT. 1. Michaela Malá (Světlá), 2. Valerie Machková 

(Světlá), 3. Zuzana Hudíková (Světlá)

3. KAT. 1. Zuzana Dočekalová (Chotěboř), 2. Natálie 
Franclová (LE). 
Na Mistrovství ČR v deskových hrách postupují z každé 

kategorie hráči, kteří se umístili na prvním a druhém místě, 
kde se poměří se svými protihráči ze všech krajů republi-
ky. Fotky najdete na www.svcledec.cz odkaz – fotogalerie 
Aneta Šťastná SVČ Ledeč  Miroslav Hánečka

HLEDÁM – KOUPÍM 
knihu od Dr. Eduarda Doubka:

Na Sázavě
Knihu vydaly v roce 1971 Technické 

služby v Ledči nad Sázavou,
ilustroval Olaf Hanel
Tel.  606 625 626


