KVĚTEN
2013

MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 5 * ROČNÍK XXI * CENA 10,- Kč

OZNÁMENÍ
Město Ledeč nad Sázavou nabízí pronájem bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou v ulici
5. května, č. p. 1252 v Ledči nad Sázavou. Jedná se o byt standardní, o velikosti 2 + kk, I. patro.
Možnost nastěhovaní ihned.
V případě Vašeho zájmu se obraťte na Ing. Milenu Peroutkovou – vedoucí odboru vnitřní správy,
Městský úřad Ledeč nad Sázavou, I. patro, č. dveří 112, tel. 569 729 556, 731 190 935,
e-mail: milena.peroutkova@ledecns.cz.

ZPRÁVY Z RADNICE
(upraveno pro potřeby zpravodaje)
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou
konaného dne 29. dubna 2013
I. ZM schvaluje:
– přijetí peněžního daru ve výši 350.000,- Kč od Kraje Vysočina
se sídlem Žižkova 57, Jihlava, jako příspěvek na vybudování
nového odtokového potrubí z ČOV Háj v Ledči nad Sázavou
a pověřuje starostou města podpisem smlouvy.
– schvaluje smlouvu na zakázku „Regenerace zeleně
Města Ledeč nad Sázavou“, vítěznému uchazeči, tj.
firmě H-REKULTIVACE a.s. se sídlem Černovice 226,
430 01 Chomutov, která nabídla nejnižší nabídkovou
cenu, a to částku bez DPH 4.351.112,71 Kč, s DPH 21 %
5.263.636,38 Kč a zároveň zmocňuje starostu města Ledeč
nad Sázavou k podpisu smlouvy, pokud v zákonné lhůtě
nebude podána námitka.
– přijetí dotace z MPSV ČR na podporu sociálních služeb
DPS ve výši 629.000,- Kč a pověřuje starostu města
Mgr. Petra Vaňka podpisem příslušné smlouvy.
– přijetí neinvestiční dotace z Kraje Vysočina ve výši 28.000,- Kč
na akceschopnost JPO.
– Zastupitelstvo projednalo návrh na rozpočtová opatření
č. ZM04_130429 a tento návrh na základě ustanovení
§ 84 odst. 2, písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje, včetně tabulky
„Rozpočtová opatření č. ZM04_130429“, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
– závazné ukazatele rozpočtu města Ledeč nad Sázavou
na rok 2013, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
– odepsání nedobytných pohledávek, dle předloženého
seznamu v celkové výši 304.170,00 Kč.

VÝSTAVA NA LEDEČSKÉM HRADĚ
DAGMAR DOST-NOLDEN
„V proudu proudění“ / „In Stream of the streaming“
– výběr z díla
výstava trvá od 4. 6. do 31. 7. 2013 – Městské muzeum
Ledeč nad Sázavou
Lidská bytost, stejně jako vše ostatní, je pouze malou částí
proudící energie, tvořící celý vesmír...
Umění internacionální malířky a sochařky Dagmar
Dost-Nolden je o věčné, neustále se přeměňující a různé
formy nabírající energii. Dagmar Dost-Nolden vystudovala
pražskou AVU. Tato internacionální umělkyně měla mnoho
samostatných a skupinových výstav v galeriích a muzeích
a je zvána na mezinárodní umělecká sympozia a umělecké
akce po celém světě. Měla více než 50 samostatných výstav,
včetně benátského biennale.
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–

–

–

–

uzavření dohody na splátkový kalendář k úhradě pohledávky
za nájem a služby v nebytových prostorách – „Kadeřnictví
Jana“ – Habrecká 450 - poliklinika, a zmocňuje starostu
města Mgr. Petra Vaňka k podpisu dohody s paní J. K.
bytem Ledeč n. S.
směnu pozemků parc. č. poz. 342 o výměře 2286 m2 v k.ú.
Souboř a parc.č. poz. 438 o výměře 1155 m2 v k.ú. Vrbka
za pozemky parc.č. poz. 244/3 v k.ú. Souboř o výměře
9 m2 a pozemek parc.č. poz. 318/1 o výměře 20 m2 v k.ú.
Vrbka a dle GP č. 141-19/2013 pozemek parc.č. poz. 196/17
o výměře 3412 m2 v k.ú. Kozlov a pověřuje starostu města
podpisem směnné smlouvy.
směnu části pozemku parc.č. poz. 2532 za část pozemku
parc.č. poz. 2528/2 a prodej části pozemku parc. č. poz.
2528/2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou ul. Hradní za částku
50,- Kč/m2, M. V. bytem Bohumilice s tím, že geometrické
zaměření bude hrazeno na ½ každým účastníkem, návrh
na vklad bude hrazen žadatelem a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
vyvěšení záměru prodeje pozemku parc.č. 545 v k.ú. Ledeč
nad Sázavou (mezi ul. Melechovská – Z.M.Kuděje).

II. ZM neschvaluje:
– vyvěšení záměru prodeje části pozemku parc.č. 2215/4
(cca 60 m2) v kat. území Ledeč nad Sázavou (u konce ulice
Z.M.Kuděje).
III. ZM odkládá:
– rozhodnutí ve věci nabytí pozemků parc.poz. 2391/3
a parc.č.poz. 2391/10 v k. ú. Ledeč nad Sázavou formou
bezúplatného převodu od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Praha.

ZUBNÍ POHOTOVOST KVĚTEN 2013

11. – 12. 5.

Dr. Votruba,
Štoky 458

Tel.: 606 569 273

18. – 19. 5.

Dr. Teclová,
Dobrovského 2023, H. Brod

Tel.: 569 426 109

25.-–26. 5.

Dr. Svobodová,
Dobrovského 2023, H. Brod

Tel.: 569 435 593

1. – 2. 6.

Dr. Horáková,
Kalinovo náb. 605, H. Brod

Tel.: 569 434 445

8. – 9. 6.

Dr. Kočová,
Habrecká 450, Ledeč n. Sáz.

Tel.: 724 170 466

PRVNÍ ROČNÍK FESTIVALU JEDEN SVĚT V LEDČI SLAVIL ÚSPĚCH!
Na konci března se letos poprvé uskutečnil v Ledči Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech
Jeden svět. Po celý týden se konaly projekce filmů, debaty
s hosty a festival celkem navštívilo přes tisíc návštěvníků.
Nejvíce navštíveným filmem byli Šmejdi Silvie Dymákové,
kteří zároveň zvítězili i v diváckém hlasování. V první části
se promítalo a besedovalo v gymnáziu s žáky ZŠ i studenty
gymnázia a SOŠ. Závěr festivalu pak mohla přijít i veřejnost. Premiérový ročník festivalu navštívilo celkem 237 platících diváků a 800 studentů.
„Když sečteme počet diváků z řad veřejnosti včetně poskytnutých akreditací a počty školáků, studentů s jejich pedagogickým doprovodem, navštívilo festival celkem jedenáct set
lidí. A to je opravdu obdivuhodné na malé město a obyvatelé
v Ledči a okolí tak dokázali, že se rozhodně snášet nebojí.
Jsme také moc rádi, že zdejší festival navštívili takové osobnosti jako je například Petruška Šustrová, Silvie Dymáková
nebo Jan Gebert,“ říká Vladimír Veleta, koordinátor festivalu
Jeden svět v Ledči.
Podle očekávání se hitem stal dokument Šmejdi a Po zemi,
po moři. „Diváci měli také možnost po každé projekci hodnotit zhlédnuté filmy prostřednictvím jednoduché ankety,
do které se zapojilo několik desítek hlasujících. Nejlepším
filmem určili také Šmejdy. Film vyvolal bouřlivou odezvu,
besedy byla osobně přítomna i autorka filmu, která s di-

váky probírala okolnosti jeho vzniku, osudy postav, praktiky
prodejců, kvalitu nabízených výrobků, úroveň české legislativy a představila také osvětové akce, kterými by chtěla
napomoci k větší informovanosti především mezi seniory, jež
patří mezi nejohroženější skupinu,“ podotýká Veleta.
Na druhém místě se v hlasování diváků umístil dokument
Jana Geberta Hra o kámen, o třetí příčku se svorně dělí Pevnost
(režie Lukáš Kokeš, Klára Tasovská) a Vzdělání po čínsku (režie
Weijun Chen). Podle odevzdaných anketních lístků největší
podíl návštěvníků tvořili místní, tedy obyvatelé Ledče. Přítomni
byli i zástupci okolních měst a obcí. Více informací najdete
na webu www.jedensvetledec.cz
Vladimír Veleta

ÚSPĚCHY AKORDEONISTŮ V KRAJSKÉM KOLE

PŘÍJEM NOVÝCH ŽÁKŮ DO ZUŠ

O tom, že má akordeonové oddělení ledečské
ZUŠ výbornou úroveň, svědčí opět výsledky
v krajském kole soutěže, které se uskutečnilo 25.
března ve Velkém Meziříčí:
ADÉLA CASKOVÁ – 1. místo s postupem
do národního kola, ANNA BŘEZÍKOVÁ – 1. místo s postupem do národního kola (náhradník), TOMÁŠ NOVÁK –
2. místo.
1. místo získal také
náš AKORDEONOVÝ
ORCHESTR.
Sklidil velký úspěch
a z úst předsedy poroty prof. Ladislava
Horáka – zástupce
ředitele Pražské konzervatoře i ostatních
členů poroty zněl obdiv a chvála. Jelikož
pro orchestry z organizačních důvodů
končí soutěž v krajském kole, je zisk
1. místa nejvyšším
Foto – Adéla Casková (autor: M. Casková).
možným oceněním.
Těší nás, že výborné výsledky našich akordeonistů nejsou ojedinělým jevem,
připomeňme i dřívější úspěchy Martina Knytla, Marie Rajdlové či Petra Havla v národním kole soutěže ve hře na akordeon
a zejména vítězství Adély Caskové v národním kole této soutěže před dvěma lety.
Jana Laudátová, ředitelka ZUŠ

Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou
oznamuje, že zahájila příjem nových žáků pro
příští školní rok. Rodiče mohou přihlásit své děti
ve věku od 5 let do hudebního, výtvarného, tanečního nebo literárně-dramatického oboru. Přihlášky přijímá škola do 15. června.
CO NABÍZÍ NAŠE ZUŠ
• Kvalitní, systematické, odborné a soustavné
vzdělávání v uměleckých oborech
• Výuku vedenou odborně vzdělanými pedagogy – absolventy konzervatoří, vyšších odborných a vysokých uměleckých škol
• Výuku realizovanou podle školního vzdělávacího programu
• Uplatnění žáků ve velkém množství souborů, orchestrů, v pěveckých sborech
• Vlastní výstavy, vernisáže, představení,
koncerty, divadlo

ZUŠ vás zve na…

Vernisáž výstavy výtvarného oboru ZUŠ

Milovníky dětského výtvarného umění zveme opět po roce na výstavu výtvarného oboru
ZUŠ Ledeč n.S., která bude otevřena vernisáží
ve čtvrtek 30. května v 16.30 hod. v prostorách
budovy ZUŠ v Nádražní ulici.
Roztančený podvečer
Tanec je pohyb a pohyb je život…Navštivte
tradiční výroční vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ, které se koná v úterý 28. května od 17
hod v sále ledečského gymnázia. Budete moci
zhlédnout pestrou nabídku různých choreografií
lidového, klasického i současného tance.
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KALEIDOSKOP

Ledečští zahrádkáři bilancovali v polovině dubna. Předseda ZO, Ing. V. Vrzák, vyhodnotil uplynulý rok, vyzdvihl činnost moštárny, konstatoval, že organizovaných zahrádkářů je 120 (někteří byli za svou práci oceněni) a také pokladna je v pořádku (snad
by mohla být jen plnější). Tak hodně slunce i vláhy, ať jsou výsledky pěkné.
Házenkáři přivítali Slavii Plzeň. Celý zápas domácí jen dotahovali, ale nakonec to dotáhli k remíze. Když vezmeme, jak jsou
Plzeňáci ve sportu špičkoví, tak konečných 24 : 24 je pro domácí úspěch a osmdesát diváků to také uspokojilo.
Text a foto: Jiří Sladkovský

Milovníci dechovky, kteří na konci března přišli posedět a poslechnout si známé lidovky v podání dechového orchestru ledečské
ZUŠ, určitě nelitovali. Kdo by neznal Škoda lásky, Ten večer májový... Kapele to, pod vedením dirigentů V. Vondrouše a J. Jůzla,
výborně šlapalo, a tak milí žáci a páni dirigenti: velké díky!
-PHfoto: Ing. M. Casková

Když se za výlohami objeví studentská tabla, každému žáčkovi poskočí srdce radostí – prázdniny jsou blízko! Těm, kteří zkoušku
dospělosti mají před sebou, to srdíčko skáče sice spíš do krku, ale to přejde. Tak milí maturanti, hodně úspěchů i trochu toho
pověstného štěstíčka.
Jedním z absolventů zdejšího gymnázia je i pan Miloš Doležal, který na konci dubna „ve své boudě“ četl přítomným posluchačům
ze své úspěšné knihy o P. Josefu Toufarovi. Pozval si k tomu přátele – J. Frankovou a V. Heráka a bylo to dobré.
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ
ČINNOSTI ZA MĚSÍC DUBEN 2013
KRÁDEŽE PALIVOVÉHO DŘEVA – policisté v Ledči nad Sázavou v měsíci dubnu zaevidovali několik
případů krádeže palivového dřeva, kdy dosud neznámí pachatelé odcizili v k.ú. obce Dobrá Voda a dále
obce Chřenovice různé množství již vytěženého a uloženého palivového dřeva a to zejména smrkové
a bukové dřevo, čímž byla způsobena majiteli dřeva celková škoda ve výši nejméně 34 000,- Kč.
NATANKOVAL BENZÍN A UJEL BEZ ZAPLACENÍ – policisté v Ledči nad Sázavou přijali dne
8. 4. 2013 oznámení od obsluhy benzínové čerpací stanice v Ledči nad Sázavou, že dosud neznámý řidič
si do nádrže svého vozidla natankoval benzín za částku 1400,- Kč a vzhledem k tomu, že neměl peníze
na zaplacení natankovaného benzínu, tak obsluze předložil občanský průkaz s tím, že dlužnou částku
zaplatí později do zavírací doby. Toto své tvrzení však již nesplnil a dlužnou částku nezaplatil, tak byla
celá věc oznámena na policejní stanici v Ledči nad Sázavou k dalšímu prošetření.
OZNÁMENÍ O ODCIZENÍ MOTOCYKLU A ZBRANĚ – policisté v Ledči nad Sázavou prověřují oznámení o odcizení
motocyklu a střelné zbraně zn. Flobert, kdy k odcizení mělo dojít v blíže neustanovené době v období let 1951–1953 v obci Kožlí.
I takovými oznámeními se policisté musí zabývat a v současné době policejní inspektor prověřuje dané oznámení s cílem zjistit, zda
skutečně došlo k protiprávnímu jednání a zda v dané věci nebyl spáchán další trestný čin nedovolené ozbrojování.
ZATAJENÍ NÁLEZU MOBILNÍHO TELEFONU – policisté Policejní stanice Ledeč nad Sázavou objasnili případ nahlášeného
odcizeného mobilního telefonu zn. Samsung Galaxy Ace II. v hodnotě 6.516 Kč. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že nedošlo
k odcizení uvedeného mobilního telefonu, ale poškozený svůj telefon ztratil a tento následně nalezl 19-letý mladík, který ho však
jako nález neodevzdal a ponechal si ho ve vlastním užívání. Uvedenému „poctivému“ nálezci bylo policejním inspektorem sděleno
podezření ze spáchání přečinu zatajení věci.
Vzhledem k tomu, že se v poslední době ve větší míře objevila trestná činnost krádeže palivového dřeva, tak bych chtěl touto
cestou požádat spoluobčany o pomoc, aby byli všímaví ke svému okolí a v případě, že někdo bude svědkem této tr. činnosti, tak
aby předal poznatky k osobě pachatele policistům v Ledči nad Sázavou nebo přímo na linku 158.
Závěrem bych chtěl ještě uvést, že na Policejní stanici Ledeč nad Sázavou bylo podáno několik podnětů týkajících se
„nesprávného“ parkování a stání vozidel na travnaté ploše v lokalitě sídliště Stínadla, kdy ze strany policie bude této problematice
nadále věnována zvýšená pozornost a v případě zjištění opakovaného porušování zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. bude
toto řešeno s majiteli vozidel a přestupci v blokovém řízení nebo oznámením přestupku příslušnému správnímu orgánu k zahájení
správního řízení.
npor. Bc. Luboš PEJCHAR, zástupce vedoucího OO Světlá n.S., Policejní stanice Ledeč n. S.

VÝTEČNÉ CHOTĚBOŘSKÉ PIVO SI MŮŽETE DOPŘÁT I V LEDČI N. S.
Pivovar Chotěboř je v provozu teprve tři roky, přesto už stihl posbírat řadu významných ocenění. Nejnověji získal prestižní
spotřebitelskou cenu pro Pivovar roku 2012 od Sdružení přátel piva (SPP). Vedle toho pivaři v nezávislé soutěži ocenili rovněž
pivo Prémium jako nejlepší českou dvanáctku roku. Cena pro nejlepší pivovar putuje do Chotěboře podruhé v rozmezí dvou let,
čímž Pivovar Chotěboř přepsal historii. Žádnému jinému pivovaru se to dosud nepodařilo. Před dvěma lety získali Chotěbořští ještě
cenu pro Sládka roku. „Nejnovějších ocenění od SPP si velmi vážíme, protože je to soutěž čistě spotřebitelská, v níž hodnotí piva
a pivovary koncoví zákazníci, na rozdíl od soutěží, kde se navzájem hodnotí sami výrobci, což nemusí být objektivní,“ uvedl ředitel
chotěbořského pivovaru Richard Moravec.
SPP vyhodnocuje nejlepší piva, pivovary, minipivovary a sládka roku už od roku 1990, jedná se tedy o nejstarší takovou soutěž
v Česku, navíc jedinou spotřebitelskou. Sdružení uděluje ceny v deseti různých kategoriích, nejprestižnější je přitom titul Pivovar
roku.
Toto výtečné pivo můžete vychutnat, třeba i s krásným výhledem na Sázavu z terasy Stylové pivnice u mostu v Ledči n. S. Pivnici
provozuje pan Martin Hořejš, který je garancí kvality a úspěchu s více jak dvacetiletou praxí v oboru hostinských služeb (majitel
hostinského certifikátu). Takže se nezapomeňte zastavit ve Stylové pivnici a ochutnat zlatavý mok chotěbořského piva, jehož chuť
vám nikdy nezevšední.
Další pozvání je do klidné
Lipové ulice v Ledči, kde najdete
restauraci U Martina. Potěší vás
klid, chutné jídlo (menu od 70,Kč), a to i ve venkovním prostředí
na útulné zahrádce. Pivaři tu pro
změnu najdou plzeňské, Kozla
i Rebela. Je to „vychytané“
prostředí pro společenské události.
Kontaktujte nás na telefonu:
602 102 845. Oba jmenované
podniky jsou vám k dispozici –
těšíme se na vaši návštěvu!
- MH -
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ZA ZDEŇKEM VORLÍČKEM ANEB LEDEČSKÉ 20. STOLETÍ
(úryvky z proslovu, který zazněl v sobotu 20. dubna
na ledečském hřbitově při posledním rozloučení s panem
Vorlíčkem
/.../ Je to dnes pro Ledeč i pro nás zvláštní chvíle –
přepestrý, devadesáti lety naplněný životní příběh Zdeňka
Vorlíčka, muže váženého, nikoli však upjatě vážného,
je bytostně spjat s tímto posázavským místem, s jeho
novodobou historií, dramaty i chvílemi šťastnými. Nebyl jen
pamětníkem, ale především důležitým aktérem a osobností.
Jakoby smrtí Zdeňka Vorlíčka definitivně skončilo ledečské
20. století, jedna celá epocha i jistá neopakovatelná zkušenost
a atmosféra. Zkušenost muže, který na místo toho, aby mohl
svůj talent a vlohy rozvíjet kontinuálně, v normálních,
přirozených společenských podmínkách, byl nucen
z politických důvodů neustále něco předčasně uzavírat,
o něco přicházet, s něčím a někým se loučit, případně
zase znovu začínat, obnovovat, znovubudovat. Život jako
na houpačce či na visuté hrazdě. Je však obdivuhodné, že se
nenechal lidsky zlomit ani zhořknout. Vždy mi připadalo,
že mu život chutná, voní a do posledních týdnů života byl
plný zájmu o dění doma i ve světě. K panu Vorlíčkovi patřila
vzdělanost, suverénní geopolitický přehled, přirozené
vlastenectví, rozhodnost i umanutost, anglicky suchý humor,
jistý druh dandismu a velkorysost. Zdeněk Vorlíček náležel
k těm, kteří ještě věřili a spoléhali na podanou ruku a čestné
slovo. Zaměstnanci pro něj jako továrníka nebyli otroky,
ale spolupracovníky. Jaký nebetyčný rozdíl od převážné
řady dnešních podnikatelů a současného fungování světa,
založeného na chladných právních konstruktech.
Rod Vorlíčků pochází z Kladenska. A do Ledče Vorlíčkové
přicházejí na konci 19. století a tady se postupně etablují
– František je stavitelem a architektem a výrazně se zapíše
do podoby Ledče, Antonín zase zakládá obuvnickou továrnu

Zdeněk Vorlíček (vpravo v lesácké uniformě) s Františkem
Steinerem a jeho sestrou, posledními žijícími židovskými
obyvateli z předválečné ledečské židovské obce, pol. 90. let.
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VOKO, která zaměstnává na 400 dělníků a 300 domácích
ševců. A právě do manželství Antonína Vorlíčka a Betynky
Littmanové se v roce 1922 narodí Zdeněk a později ještě dva
synové, Jiří a Slavomír, kteří od roku 1948 žijí v Austrálii
a Americe. Slávek Vorlíček z amerického Bostonu je tu dnes
s námi osobně přítomen a Jiří propojen v duchu z dalekého
australského Melbourne.
Pro malého a dospívajícího Zdeňka jsou podstatná dvě
místa – rodná Ledeč a Doksy, kde žil jeho děd, vyhlášený
včelař. Právě tam pravidelně zakusil kouzelný čas prázdnin
a jak sám kdesi napsal: „Nejvíc mě v dětství zajímalo dědovo
vyprávění o včelách, o jejich fantastické organizaci. A je
zajímavé, že děda také u úlů zemřel.“ U dědy na dvoře také
Zdeněk v pěti letech málem přišel o život – s bratrancem
Jirkou totiž při skotačení zahučeli do žumpy a málem se
v ní utopili. Naštěstí je zachránila rozhodná babička, která
je z té přeplněné jámy vytáhla za hlavu. Zdeněk to později
komentoval lapidárně: „Smrděli jsme jak tchoři a maminka
Betynka s tetou Ančou nás pak v plechové vaně důkladně
a trpělivě asanovali.“ S trochou nadsázky by se dalo říci, že
se to jeho úvodní drsné vymáchání v močůvce stalo jistou
předzvěstí Vorlíčkových dalších zahučení, opakovalo se
v jeho životě v přelomových dobách v různých variantách
a podobách. Ale vždy byl šťastně vytažen, asanován a mohl
pak vykročit do nové životní etapy, posilněn a obrněn.
Desetiletého Zdeňka bere v roce 1932 tatínek do Zlína
na setkání s Tomášem Baťou a ten se malého kluka
zeptá: „Hochu, bude z tebe také švec jako z tvého otce?“
Baťa se skoro trefil. Nadaný Zdeněk studuje vyhlášené
havlíčkobrodské gymnázium, je výborným matematikem
a šachistou a když ho spolužák Ladislav Fikar ze Samotína,
pozdější básník a překladatel, požádá, aby mu dal opsat
matematickou písemku, Zdeněk mu své služby rád poskytne.
A při hodině literatury si role zase vymění. Maturitu skládá
ve válečném roce 1941 a jako mladý muž postupně přebírá
od svého otce vedení ledečské kartáčovny. V nelehkém
protektorátním čase, sužovaném v zázemí častými
hospodářskými kontrolami a omezeními, se pokouší udržet
výrobu a dát zaměstnání desítkám lidí z města a okolí.
A i v této temné době se chová velkoryse – když k němu
do kanceláře přijde svérázná postava tehdejší Vysočiny,
spisovatel a bohém
Zdeněk Matěj Kuděj,
těžce se protloukající
světem, mladý Zdeněk
Vorlíček ho uctivě
uvítá a Mistrovi, jak mu
říká, nabalí zadarmo
plný
batoh
svých
výrobků – rejžáků, aby
je na vesnicích mohl
zpeněžit. Kuděj se pak
k Vorlíčkům bude rád
vracet, zvlášť když ho
mladý pan továrník
vždy podaruje kvalitní
slivovicí.
Je
také
nutné
připomenout,
že se na konci války
Zdeněk Vorlíček se svým milova- Zdeněk
Vorlíček
ným vnukem Václavem.
aktivně účastní v Ledči

květnového povstání, na štábu v Pikově pile a při divoké
přestřelce u sokolovny, kde tehdy rukou německého
odstřelovače padl Jaroslav Sychrovský.
Po válce, v té zvláštní budovatelské euforii, se mu daří
zmodernizovat továrnu, rozšíří výrobu a postupně z fabriky
vybuduje prosperující a moderní První ledečskou továrnu
na kartáčnické zboží a štětky. Hned prvního dne únorového
puče, 26. února 1948 v dopoledních hodinách, se v Ledči
na ONV ustavuje Okresní akční výbor NF a jeho předseda,
soudruh Jaroslav Konopka v úvodním prohlášení ustanovuje
„zavést okamžitě národní správu do podniku Zdeňka
Vorlíčka“ a vzápětí ji soudruzi znárodní. To, co se buduje
léta a postupně, vláda lůzy zmaří během pár hodin. Bývalý
majitel tehdy jen zázrakem unikne kriminálu a pracuje pak
dlouhá léta u podniku Lesy, především na pile v Keblově při
budování želivské přehrady. V roce 1950 se žení s Dagmar
Fišerovou a tímto svazkem se také stává blízkým příbuzným
spisovatele Jaroslava Foglara, který měl k Ledči a k Sázavě
„Bobří řece“ tak osobní vazbu a se kterým se pak bude
blízce přátelit. A Zdeněk Vorlíček bude devadesátiletého
„Jestřába“ Jaroslava Foglara slavnostně vítat při jeho
poslední návštěvě Ledče v roce 1997 při odhalování
pomníku ve Sluneční zátoce. „Buď vítán, Slávku, jsi nějak
nalehko,“ pronese k legendárnímu skautskému vedoucímu,
který má v chladném počasí na sobě krátké modré šortky.
Zdeňku Vorlíčkovi bylo dáno se dožít pádu komunismu,
dočkal se navrácení továrny, patřil k zakladatelům místní
organizace Občanské demokratické strany, stal se chodící
ledečskou kronikou, garantem obnovování tradic, autorem
doslovu ke knihám vydávaným městem či čtivých vzpomínek
na bývalé židovské spoluobčany. Byl také jedním z mála,
který připomínal řadu neprávem pozapomenutých osobností
Ledče. A dnes mezi ně spočine – nedaleko hrobu pilota RAF
Bohumíra Fiřta, malíře Míly Beránka či politika Jana Šeby.
Musím také dosvědčit, že pan Vorlíček mě nikdy neodmítl,
když jsem ho požádal o radu či vzpomínky a chudého
studenta vždy poctil srdečným pozváním na víno.

Srdíčkový den v Ledči nad Sázavu
Již tradiční Srdíčkový den občanského sdružení Pomoc
dětem se v Ledči nad Sázavou uskutečnil 27. března
2013. Zakoupením plastového klipu nebo magnetky
s logem sdružení bylo možné přispět na pomoc těžce
handicapovaným dětem, které jsou odkázány na stabilní
péči svých rodičů, a to k usnadnění nezbytné celodenní
péče, kterou zdravotní stav těchto dětí vyžaduje.
Organizace celé akce v našem městě se také tradičně
ujali studenti druhého ročníku gymnázia. Jejich úkolem
bylo seznámit občany Ledče nad Sázavou s touto
charitativní akcí,
s jejím účelem a požádat o příspěvek (formou nákupu
klipu či magnetky). Přestože počasí příliš nepřálo
a u některých lidí, které oslovili, nenašli pochopení,
podařilo se studentkám a studentům prodat všechny
předměty a získat 13 787 Kč.
Poděkování za celou akci patří nejen studentům
gymnázia, ale i všem občanům či návštěvníkům Ledče
nad Sázavou, kteří přispěli handicapovaným dětem
prostřednictvím občanského sdružení Pomoc dětem.
Lenka Trtíková

Zdeněk Vorlíček se spisovatelem Jaroslavem Foglarem – rok 1997

Svá pozdní léta dožíval Zdeněk Vorlíček (od roku 1978
vdovec) v Praze, v péči dcery Evy, Honzy a jejich syna
Václava. Bývalo před pár lety možné na Smíchově či jinde
v Praze potkávat zajímavou dvojici – starého, elegantního
pána, který za ruku vede opici. Abych upřesnil – onu dvojici
tvořil pan Vorlíček a jeho malý vnuk Vašek v masce opice,
kterou mu děda kdesi koupil. Ti dva spolu procházeli
městem, starý pán seznamoval vnuka s pohnutou historií
stověžaté matičky, ukazoval mu památky, vykládal příběhy
a také ho vodil do hostinců.
Shodou nenáhod zemřel Zdeněk Vorlíček v den, kdy
v Londýně dodýchala – jen o něco mladší než on – bývalá
britská premiérka Margaret Thatcherová, kterou velmi
obdivoval. Nejen pro nepopulistické postoje a boj proti
sovětskému komunismu, ale i pro hodnoty a ctnosti, které
žila a vyznávala – pracovitost, nezávislost, tvořivost, ochota
nebýt nikomu na obtíž a slušnost, i když se to zrovna nehodí.
Představuji si, jak u nebeské brány dává Zdeněk Vorlíček
paní baronce, mírně udiven z toho setkání na nejvyšší úrovni,
gentlemansky i elegantně přednost a připomíná jedno její
dávné prohlášení – či spíše vyznání, které je výzvou i pro
nás všechny, kteří jsme se tady dnes na ledečské hřbitovní
stráni pod dubnovými mraky sešli – ta slova baronky
Thatcherové jsou: „Tam, kde je disharmonie, měli bychom
přinést harmonii.
Tam, kde je chyba, měli bychom přinést pravdu.
Tam, kde jsou pochybnosti, měli bychom přinést víru.
A tam, kde je zoufalství, měli bychom přinést naději.“
Ať duše slušného člověka Zdeňka Vorlíčka odpočívá
v pokoji a v Božím světle.
Miloš Doležal
Foto: rodinný archiv Evy Vorlíčkové

ROMANTIK

půjčovna svatebních
a společenských šatů, doplňků
•

oblečení pro družičky a mládence
• pánské obleky
• prodej snubních prstenů
a svatebních oznámení
Kontakt: tel.: 606 751 035
e-mail: romantik.praskova@seznam.cz
www.saty-romantik.cz
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MIMOCHODEM PŘIVÍTÁ CHARLEYOVU TETU
(představujeme program na květen)
O zábavu na tradiční čtvrtou sobotu v měsíci se tentokrát
postará ostřílený divadelní soubor Klicpera, který na pozvání
ledečského divadla Mimochodem přijede ze své domovské scény v Chlumci nad Cidlinou. Představí zde světoznámý a veleúspěšný komediální kus Charleyova teta, kterou napsal anglický
herec, dramatik a skladatel Walter Brandon Thomas na přelomu
19. a 20. století a která dosavadním počtem svých uvedení strhala všechny historické rekordy. Provedení této hry v podání
Chlumeckých rozhodně patří k těm z nejpovedenějších, která
jsou u nás k vidění, a proto není divu, že s ním slaví úspěchy při
svých četných zájezdech po celé České republice.
Spolužáci Charley a Jack chtějí požádat své vyvolené
o ruku, ale dobová etiketa si žádá doporučení důvěryhodné osoby. Charleyho má navštívit bohatá tetička z Brazílie a problém

se zdá být vyřešen. Jenže teta se nečekaně opozdí a nastávající
obou chlapců jsou již na cestě. Zoufalá situace si žádá rázné
řešení: Charleyovu tetu bude v přestrojení představovat jejich
spolužák lord Babberley. Babberley si ovšem v ženských šatech
vůbec neví rady a situace se komplikuje příjezdem skutečné
Charleyovy tety.
Představení se bude konat 25. května v sále gymnázia
od 20:00. Rezervace můžete dělat na tel. 775 646 629 nebo
na mailu rezervace@mimochodem.com. Ke každému z chystaných představení se včas dozvíte více informací, ať už na stránkách našich novin, nebo na webu divadla www.mimochodem.
com. Můžete se i přihlásit k odběru e-mailových zpráv a novinek na adrese info@mimochodem.com.

Mimochodem se představuje: RADEK VANĚČEK
Ačkoliv se Radek Vaněček v divadle Mimochodem většinou ujímá spíše menších rolí, jeho nezměrné charisma se vždy
postará o to, aby jím ztvárněné postavy byly výrazné, zapamatovatelné a u diváků oblíbené. To bezesporu platí o jeho faráři
Josephovi ze hry Monsieur Amédée, který na scéně pod vlivem nechtěného šňupání koksu předvádí neskutečné kousky,
a do paměti obecenstva se zapsal i jako dobrotivý voják Kubeš,

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra
hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 16–18 týdnů, cena 159–170 Kč/ks –
v začátku snášky 178 Kč/ks.
Prodeje v pátek 17. května 2013, Ledeč n. S. –
u vlakového nádraží – v 11,30 hod.
Případné bližší informace
na tel.: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
Při prodeji slepiček i nová služba –
výkup králičích kožek – cena 22–35 Kč/ks

MĚSÍC LÁSKY A SVOBODY
O lásce a máji bylo napsáno a řečeno hodně slov. Zamysleme se, zda
pro tento měsíc nalezneme i jiný výraz. Co takhle květen – měsíc svobody? Ostatně svoboda je s láskou spojena mnoha jemnými pouty. Máme
svobodu milovat, nenávidět, být lhostejný. Může existovat láska bez
svobody? Jistě ano. Všichni známe ze svého okolí lidi milující a osobně nesvobodné. Známe lásku svazující, lásku sobeckou a podmíněnou.
Cítíme ale, že se nejedná o soulad, po kterém jsme rozechvěle toužili
v patnácti letech. Nechápali jsme, srdce nás vedlo zmateně, nerozumně
a krásně, získalo svobodu, odhodilo totiž síť rozumu.
Víra v Boha je na lásce a svobodě závislá, ale od mezilidských citů
se liší. Víra nemůže být podmíněná, svazující, sobecká. Nešlo by o víru.
My křesťané věříme ve svobodu víru přijmout nebo odmítnout, věříme
ve svobodnou vůli, věříme v lásku. Spojení obou darů svobody a lásky
nám dává odvahu žít, víra zase dává životu smysl. Jediná podmínka je
řídit se srdcem a rozhodnout se.

VYBRANÉ KVĚTNOVÉ FARNÍ AKCE
10. 5. v 16.00 Spolčo na faře pro děti do dvanácti let (setkání dětí plné her
a smíchu, program a dozor zajišťuje Společenství mladých)
10. 5., 17. 5., 31. 5. v 19.00 Přednášky na faře (přednášející P. ThDr. Jan Bárta)
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téměř jediná bezelstná a kladná
postava v Baladě pro banditu.
Svou roli přitom sehrál i jeho výborný pěvecký projev. Radek, ač
vystudoval elektrotechnický obor,
je totiž srdcem i duší lidový písničkář, který svou hrou na kytaru
doprovází vlastní originální texty,
které vynikají vtipem a četnými slovními hříčkami. Narodil se
v roce 1977 a do divadla se dostal kolem uvedení Romea a Julie
v roce 2005 jako zvukař. Často hraje v pohádkových představeních pro děti, je jedním z hlavních organizátorů každoročního
hudebního festivalu Mimofest a na starosti má i divadelní pokladnu. Je jedním z klíčových členů divadla a podle svých slov
už se nemůže dočkat, až v něm vstoupí do síně slávy.
Divadlo Mimochodem

PRODÁM
Družstevní byt 3+1 v Ledči n. S. (rozloha 60 m2).
Byt je po rekonstrukci. V případě zájmu volejte
po 18. hodině na telefon: 721 577 654.

12. 5. 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. 5. v 19.00 Biblická hodina (na faře ve společenské místnosti, vede
P. ThDr. Jan Bárta)
16. 5. v 18.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání spojené
s modlitbami za děti a rodiny)
18. 5. Pouť do Číhoště, mše svatá v 10.30
Bohoslužby v kostele Proměnění Páně v Kožlí: každý čtvrtek v 19.00
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI
16. 5. sv. Jan Nepomucký, kněz a mučedník – jeden z nejznámějších
českých světců umučený světskou mocí roku 1393. Jeho památku
připomíná socha před farou v Ledči.
19. 5. Seslání Ducha svatého – dle Bible tohoto dne došlo k zázračnému
osvícení učedníků.
31. 5. Svátek navštívení Panny Marie – připomínáme si setkání Marie,
budoucí matky Ježíše, s Alžbětou, budoucí matkou Jana Křtitele
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal a sestavil
Mgr. Miroslav Sklenář

VIII. ROČNÍK LEDEČSKÉ HOKEJOVÉ HOBBY LIGY
Ledečská hokejová HOBBY LIGA
zároveň ukončila i osmou hokejovou
sezonu na ZS v Ledči. Zároveň nabízíme i několik zajímavých čísel z průběhu této populární ligy. Bylo přihlášeno
29 týmů, které byly rozděleny do třech
tzv. lig. Bylo odehráno 426 zápasů, zaregistrováno 464 hráčů, za pronájem
ledové plochy se vybralo 766.800,- Kč.
Konečné pořadí na stupních vítězů:
1. LHHL – 1. SKK, 2. Hradec, 3. Kola
Ledeč
2. LHHL – 1. Dřevo Tvrdík, 2. Kožlí,
3. Atos
3. LHHL – 1. HC Qalita, 2. Chřenovice, 3. Prosíčka
Střelci:
1. LHHL - Kopřiva Jiří, HC Bohumilice,
42 branek
2. LHHL - Koudela Jakub, Variel,
30 branek
3. LHHL - Hoskovec Roman, Prosíčka,
34 branek
Trestné minuty:
1. LHHL Stavitelství Muti 199 minut,
Akuma 82 minut
2. LHHL Čechtice 143 minut, Salve
82 minut
3. LHHL HC Qalita 102 minut, Vilémovice 54 minut
Na závěr přejeme všem účastníkům
ledečské hokejové Hobby ligy krásné
léto a na podzim na shledanou!

-FC-

PRODEJ JARNÍHO ZBOŽÍ
SECOND HAND TEXTIL
sokolovna Ledeč n. S.
14. května 2013, 10 – 15 hod.
Dětské a kojenecké zboží už za
30,- Kč

POZOR ZMĚNA

PRODÁM

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

rodinný domek v okrajové
čás Ledče n. S. (slepá ulice),
dvoupodlažní – 4+1, 2+1
s vlastním příslušenstvím.
Vytápění plynem v kombinaci
s tuhými palivy, podsklepený,
s dvěma garážemi, zahrada
600 m2. Kontakt na tel.:
604 540 727

ProfiOdpady s.r.o.
VYKUPUJEME:

ŽELEZO, BAREVNÉ KOVY, PAPÍR,
AUTOBATERIE
AREÁL ZZN, NA PLÁCKÁCH 662,
584 01 LEDEČ NAD SÁZAVOU

Tel.: 739 692 451, 777 695 588
OTEVŘENO DENNĚ PO-SO
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„ZLATÉ“ ČESKÉ RUČIČKY – 1. MÍSTO
V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ VE SVAŘOVÁNÍ
„ZLATÝ POHÁR LINDE“

Celostátní odborné soutěže KOVO Junior 2013 strojní
mechanik (zámečník) v Brně se 16.–17. dubna 2013 zúčastnil
žák II. ročníku tohoto oboru Michal Cihlář. Do celostátního
kola postoupil z krajského, v celostátním kole prokázal své
výborné znalosti a dovednosti a zvítězil. Potvrdil své kvality,
když tímto úspěchem navázal na své 2. místo z loňského ročníku.
Soutěže se zúčastnilo 18 nejlepších žáků oboru strojní mechanik
z celé ČR. Vyhlašovatelem je CECH KOVO ČR. Soutěž je
součástí celostátní přehlídky České ručičky, kterou vyhlašuje
Jihomoravský kraj ve spolupráci s MŠMT a dalšími partnery. Pro
školní rok 2012/13 bylo do přehlídky nominováno 21 soutěží.
Vítězství v soutěži znamená, že Michal Cihlář bude 19. června
na slavnostním galavečeru Českých ručiček v divadle Reduta
v Brně přebírat nejvyšší ocenění ve svém oboru Zlatou plaketu
Českých ručiček. Hlavním cílem soutěží zručnosti pro žáky
středních odborných škol je podpora a zvýšení prestiže řemesel
a posílení postavení významu středního odborného školství
v České republice. A co museli soutěžící zvládnout? Zhotovení
a montáž malého strojírenského výrobku dle zadané výkresové
dokumentace. Soutěž se skládala z části praktické a teoretické.
Nářadí si soutěžící dovezli své, dle instrukcí.
Žáci naší školy se každoročně účastní mnoha odborných
soutěží s výbornými výsledky. V posledních letech se ukazuje, že
naši žáci strojírenských oborů si velmi dobře vedou ve srovnání
s ostatními školami.
Blahopřejeme k dosažení tak výborných výsledků Michalu
Cihlářovi a přejeme hodně dalších úspěchů v pracovním
i soukromém životě a zároveň děkujeme za vzornou reprezentaci
naší školy.
Josef Vitiska, ved. učitel odb. výcviku a praxe, Gymnázium,
SOŠ a VOŠ Ledeč n. S.

Mezinárodní soutěž žáků středních škol ve svařování Zlatý pohár Linde proběhla 15.–17. dubna 2013 ve Frýdku-Místku. Mladí
svářeči z České republiky, Slovenska, Polska, Německa, Ukrajiny, Běloruska a Číny změřili své dovednosti ve svařování obalenou elektrodou, plamenem, v ochranné atmosféře a svařování
nerezi. Účastníci z České republiky museli navíc prokázat i své
znalosti v teoretické části soutěže. Odborným garantem akce byla
Česká svářečská společnost ANB. Soutěž provázela řada doprovodných akcí z oblasti odborných přednášek a prezentací firem
s ukázkami nových technologií ve svařování.
Naši střední odbornou školu reprezentovali dva žáci, Tomáš
Tvrdík, žák druhého ročníku učebního oboru strojní mechanik,
a Jiří Balek, žák třetího ročníku studijního oboru strojírenství.
Tomáš Tvrdík se v teoretické části metody 141 (svařování el.
obloukem netavící se elektrodou v inertním plynu) umístil na
1. místě a v praktické části obsadil 5. místo. Jiří Balek v teoretické části metody 135 (svařování el. obloukem tavící se elektrodou) se umístil na 19. místě a v praktické části obsadil 47. místo.
Vzhledem k počtu účastníků a velmi silné konkurenci si žáci naší
školy vedli velmi úspěšně. Vítězové si odnesli velmi kvalitní
a hodnotné ceny od partnerských společností v čele s generálním
partnerem Linde Gas a.s. Soutěži předcházela náročná teoretická
a praktická příprava obou žáků. Příprava probíhala i ve spolupráci s firmou Kovofiniš s.r.o. Ledeč nad Sázavou, které tímto také
děkujeme za spolupráci.
Blahopřejeme k dosažení tak výborných výsledků a přejeme
hodně dalších úspěchů v pracovním i soukromém životě a zároveň děkujeme za vzornou reprezentaci naší Střední odborné
školy v Ledči nad Sázavou (www.gvi.cz).

KURZY PRO DOSPĚLÉ NA SOŠ V LEDČI
NAD SÁZAVOU POKRAČUJÍ
Daňová evidence 2013. Na SOŠ probíhal kurz pro dospělé Daňová
evidence aneb Jak hravě zvládnout evidenci? Kurz nabízí škola
v rozsahu 24 hodin v průběhu 3 sobot. Kurz je zaměřen na daňovou
evidenci pro podnikatele a sestavení daňového přiznání. V průběhu
kurzu se účastníci seznámili s majetkem, příjmy a výdaji podnikatele,
vyhotovovali doklady. Evidence příjmů a výdajů byla vedena nejprve
ručně v peněžním deníku a poté v programu MRP. Závěr kurzu byl
věnován stanovení základu daně a sestavení konkrétních daňových
přiznání k dani z příjmů fyzických osob a dani z přidané hodnoty. Kurz
úspěšně absolvovalo 8 účastníků, kterým bylo v sobotu 16. března
2013 předáno osvědčení o absolvování kurzu Daňová evidence. Pro
velkou spokojenost se přihlásili do kurzu Jak posoudit finanční situaci
podnikatele?, který škola pořádá od 20. dubna 2013.
Pracovník ve strojírenství. V březnu byl zahájen kurz pro dospělé
Pracovník ve strojírenství. Obsah a učební plán vzdělávacího programu
Pracovník ve strojírenství vytvořili odborní učitelé naší školy v průběhu
roku 2012. V rámci projektu UNIV 2 probíhá jeho pilotní ověření,
proto je pro účastníky zdarma. Do kurzu se přihlásilo 7 účastníků.
Výuka probíhá podle časového harmonogramu o sobotách do konce
června. Kurz se zabývá základy technické dokumentace, technické
mechaniky, pružnosti a pevnosti, nauky o materiálu, kontroly a měření
a programování CNC strojů. V průběhu kurzu zájemci mohou také
absolvovat zpracování tabulek v MS Excel a v MS Word.
Dělník ve strojírenské výrobě zahájen. V dubnu byl zahájen kurz pro
dospělé Dělník ve strojírenské výrobě v rozsahu 140 hodin. Kurz je ukončen
zkouškou před autorizovanou osobou a účastník zvládnutím zkoušky
získává dílčí kvalifikaci podle NSK. Kurz probíhá v rámci pilotního
ověřování UNIV 3, proto je nabízen účastníkům zdarma. Pro všechny
zájemce byla zahájena vstupní diagnostika, při které byli seznámeni
s výstupy jednotlivých modulů. Výuka probíhá od 4. května 2013.
Ing. Vlasta Rýdlová
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Josef Vitiska, ved. učitel odb. výcviku a praxe,
Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč n. S.

ARS POETICA
V rámci soutěže Puškinův památník se v Praze
16. dubna uskutečnilo regionální kolo, které se stalo výzvou
i pro studenty Gymnázia v Ledči n. S. Po měsíci zkoušení
a nacvičování s žáky sekundy jsme se blížili ke zdárnému
cíli v podobě dramatizace dětské říkanky Багаж, ruského
autora С. Маршака. Pro žáky, kteří se teprve v září začali
učit azbuku, to zprvu byl oříšek, ale poprali se s ním
znamenitě i za pomoci rodičů a všech, kdo doma zvládli
přečíst azbuku.
Vyzbrojeni rekvizitami (a že jich bylo) a nadšením jsme
v úterý vyrazili do Prahy. Připojila se k nám i Barbora
Hamajdová s Lucií Červenkovou a Eliškou Brabcovou,
které ji doprovázely na kytaru. Studentky nacvičily skladbu
Прилелето a как сумасшедший я a bojovaly v kategorii zpěv.
Největším želízkem v ohni se stali sourozenci Rudencovi,
kteří recitovali básně Ф.Тытчева a А. С. Некрасова.
Začátek soutěže byl v devět hodin v klubu česko-ruské
společnosti. Vše proběhlo s malou dávkou nervozity
na jedničku. Proto jsme byli příjemně překvapeni rozhodnutím
poroty, že všichni naši studenti postupují do celostátní
přehlídky 10. května v Praze. Samozřejmě máme za úkol
vypilovat drobné chybičky a získat jistotu v přednesu, ale
nadšení nám nechybí, a tak s radostí a nadějí na úspěch
budeme naše gymnázium reprezentovat v soutěži z ruského
jazyka na celostátní úrovni – na Puškinově památníku.
Mgr. Kateřina Zahálková

KARATISTÉ NA MEZINÁRODNÍ SCÉNĚ
V poslední dubnovou sobotu vyrazila reprezentace českého
tradičního karate (Academy of budo) na Mezinárodní pohár
do Bratislavy. Ve výběru se objevilo hned sedm sportovců, kteří trénují
v místním oddíle základní školy. Turnaje se zúčastnilo 300 závodníků
ze Slovenska, Polska, Itálie, Japonska a ČR. Jako první do soutěže
vstoupila místní opora N. Šafranová v kategorii sestav mladších žaček
bez rozdílu stylu. První kola byla nervózní a znamenala těsný postup
mezi osm nejlepších. Ve finále to však byl fantastický výkon, který
znamenal 2. místo, hned za úřadující mistryní Slovenska.
Následovala disciplína kata shotokan, kde jsme se střetli především
se závodníky z Polska, Itálie a dalších českých výprav. Zde jsme
ukázali naprostou převahu, když s velkým náskokem před dalšími
závodníky mezi žáky J. Kořínek získal zlato a P. Pelúch stříbro. Mezi
žačkami přidala N. Šafranová druhou stříbrnou.

KRASOBRUSLAŘKY SE ROZLOUČILY
S LEDEČSKÝM LEDEM
Páteční odpoledne, 12. dubna, patřil led
členkám krasobruslařského oddílu při HC Ledeč.
Asi 50 diváků obdivovalo výkony dívek ve věku
od 4 do 13 let, které se věnují krasobruslení. Celý
program zahájily svým společným vystoupením
nejmladší členky oddílu – Danielka Slezáková,
Karolinka Brixi, Anička Průdková, které
s bruslením začaly v letošním roce. Následně
jejich starší kamarádky Anežka Casková,
Anetka Sechovcová, Natálka Palánová, Adélka
Casková, Petra Pokorná a Michaela Palánová
zajely svoje volné jízdy, ve kterých diváci
viděli naučené krasobruslařské prvky. Nakonec
na hudbu z filmu Mrazík vystoupily všechny
dívky společně a odměnou jim byl potlesk
a dárečky od rodičů. Sezona byla úspěšná,
všechny jmenované se zúčastnily závodů
Ledečská pirueta a na různých závodech v ČR,

horní řada zleva: M. Doležal, J. Kovaříková, L. Havel, M. Čtvrtníková,
R. Kujová, D. Jelínek
spodní řada zleva: P. Pelúch, N. Šafranová, Soto, P. Mináčová,
J. Kořínek, L. Čechová, J. Brož,
Mezi dospělými nestačil L. Havel pouze na reprezentanty z Itálie
a skončil na 3. místě. Odpoledne bylo ve znamení zápasů. Chlapcům se
příliš nevedlo, naopak R. Kujová si vedla naprosto skvěle a drtila jednu
soupeřku za druhou. Až v semifinále podlehla pozdější vítězce z Polska.
V zápase o třetí místo byla ale opět suverénní a zaslouženě získala
bronzovou medaili. Následně ještě pomohla kumite družstvu k zisku
stříbra. Mezi dospělými ještě zabodoval D. Jelínek, když až v semifinále
podlehl Italovi, a získal tak bronzovou medaili. Pochvala ale patří všem
závodníkům a trenérům, kteří se zúčastnili příprav a turnaje. Zvláštní
poděkování patří také ZŠ Ledeč za podporu našeho oddílu.
A. Kučová

oddíl krasobruslení úspěšně reprezentovaly
Eliška Lísková a Míša Palánová. Za hladký
chod oddílu bychom chtěli poděkovat trenérkám
Z. Suchánkové, J. Palánové, oddílu HC Ledeč,
Městu Ledeč a všem sponzorům. V září zase
společně na ledečském ledě.
Zdena Pokorná

BOJ S PŘÍKLADY
Dne 12. dubna vyrazilo 10 studentů ledečského gymnázia
pod dohledem paní Bartákové
na matematickou soutěž
NÁBOJ, která se konala v Praze v prostorách MATFYZU.
Na začátku této výpravy jsme si dali několik ne zrovna
malých cílů. Prvním z nich bylo v pořádku dojet tam
i zpátky z uspěchané Prahy a neztratit se, dalším cílem
pak bylo poprat se s danými příklady a samozřejmě dobře
reprezentovat školu.
Naše dobrodružství s matematikou začalo ve vlaku, kde
jsme se střetli i s prvními soupeři ze Světlé a napětí mezi
námi bylo už téměř hmatatelné. Po celou cestu, samozřejmě
za přikusování svačin, jsme řešili taktiku a prokládali ji
veselými zážitky ze školy. Naše kupé bylo plné smíchu,
nadšení a očekávání.
V Praze jsme za pomocí ukazatelů úspěšně dorazili
na místo konání a připojili se do fronty netrpělivých
čekajících na registraci. Zaregistrovaní a vybavení
reklamními materiály fakulty jsme se odebrali do učebny.

Po vtipném uvítání a podrobnějším prozkoumání našich
nebezpečných soupeřů vypuklo to, kvůli čemu jsme
přijeli.
S úsměvem jsme přijímali razítka, která znamenala
dobře vyřešenou úlohu, a se zamyšlením černé puntíky,
které znamenaly chybný výsledek. Boj s příklady jsme
střídavě vyhrávali a prohrávali. Složité výpočty doprovázelo
pouze šustění papíru, vzrušené tiché hovory dohadující se
o výsledku a šrotování v našich hlavách.
Po dvou hodinách jsme myšlenkově naprosto vyčerpaní
opustili budovu MFF UK a rychlým tempem jsme vyrazili
na autobusové nádraží. Naštěstí nevládneme pouze
matematikou, ale naše škola nás naučila i orientaci a spěchu,
tudíž jsme autobus jedoucí do Ledče stihli. A co jsme
si ze soutěže odnesli? Kromě bagety a letáků, které nás
přesvědčují, že MATFYZ je škola pro nás, také uspokojivé
umístění. Tak zase za rok…
Marie Jeřábková, septima
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 2. června 2013 oslaví své krásné
životní jubileum – 90 let,
pan VLADIMÍR PRAŽÁK
z Ledče nad Sázavou.
Do dalších let mu přejí stálé zdraví, štěstí
a pohodu manželka, děti s rodinami,
vnoučata a pravnoučata
K rodinnému přání se přidává i vedení Městského úřadu v Ledči n. S. Pan Vladimír Pražák je živou legendou kulturního dění ve
městě, vlastně celá druhá polovina minulého století je nesmazatelně spjata érou filmů a ledečského kina. Panu „kinaři“ přejeme
pevné zdraví a mnoho hezkých dnů.

Na jaře letošního roku se dožila
významného životního jubilea – 90 let
paní JIŘINA RŮŽIČKOVÁ-JANÁKOVÁ z Ledče nad Sázavou.
Pevné zdraví a mnoho hezkých příštích dnů oslavenkyni přeje
rodina a přátelé

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem našim přátelům, kteří se
9. dubna přišli naposledy rozloučit
s panem FRANTIŠKEM GYGALEM.
Naše upřímné poděkování patří všem
příbuzným, bývalým spolupracovníkům
z Kovofiniše, sousedům a včelařům,
kteří přišli v hojném počtu.
Děkujeme za květinové dary a potěšující slova.
Jana Gygalová, manželka,
dcera Jana a syn František

VZPOMÍNKA
Dne 30. června 2013 by se dožil 70 let
pan JAROSLAV DVOŘÁK
z Ledče nad Sázavou.
Dne 7. května letošního roku uplynuly čtyři
roky od jeho úmrtí.
S úctou a láskou vzpomíná rodina

místila, ale byla to nejpočetnější taneční formace a jejich
vystoupení se zářivě růžovými deštníky vystihovalo náladu
dne. I přes nevlídné počasí byla atmosféra báječná a všichni
jsme si tento den užili. Další ročník akce je úspěšně za námi

LEDEČSKÝ TANEČNÍ POHÁR
V ledečské sokolovně pořádalo SVČ Ledeč n. S., za finanční podpory Fondu Vysočiny, již XI. ročník Ledečského tanečního poháru. I přes zamračené a studené počasí se
sjelo množství tanečníků z 24 míst republiky. Tanečníků
bylo 1159 a připočteme-li doprovod a diváky, tak celkový počet se blížil 15 stovkám. Porota měla nelehký úkol.
Ze 116 vystoupení, ve čtyřech kategoriích, vybrat ty nejlepší. I ledečští tanečníci se neztratili. Skupina nejmenších
– Šmoulata, obsadila 3. místo v show dance a ve stejné
věkové kategorii Tygříci obsadili též 3. místo v moderním
tanci. Společná formace všech našich kroužků se sice neu-

DEN DĚTÍ se SVČ
KDY: 2. června 2013 od 14 hodin,
KDE: víceúčelové hřiště (ZŠ Nádražní)
PROGRAM: soutěže pro dě , rodinná soutěž,
DJ Black, občerstvení, malování na obličej, skákací žirafa,
divadlo Úsměv, dílničky (šachové simultánky, keramika
s Michalem, deskovky s Anetou,
vystoupení tanečního kroužku
ŠMOULATA a ZUMBA TOMIK).
VSTUPNÉ: dospělí 20,-/ dítě 10,- Kč
(vstup u brány u víceúčelového hřiště).

a nezbývá, než se vrhnout do přípravy dalšího, již XII. ročníku. Fotky z akce a reportáž naleznete na www.svcledec.cz.
Za pořadatele Ivana Svobodová –
pedagog volného času SVČ Ledeč

TANEČNÍ 2013 PRO MLÁDEŽ OD 15 LET
Termín: 8. 9. – 30. 11. 2013, cena kurzu: 1.850,- Kč.
V ceně kurzu je 9 vyučovacích lekcí
a 4 prodloužené. Info a přihlášky
na www.svcledec.cz nebo na telefonu 736 539 172

LÉTO SE STŘEDISKEM VOLNÉHO ČASU

• Pobyt pro rodiče s dětmi a veřejnost
v Chorvatsku 20.–29.6.2013
• Příměstský tábor „Pohádkové putování“
8.–12. 7. 2013
• Letní tábor „Harry Po er“ Planá nad Lužnicí 13.–20. 7.
2013
• Puťák „Kudy z nudy“ 19.–23. 8. 2013
Bližší informace a přihlášky na www.svcledec.cz nebo na
telefonu 736 539 172
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